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Abstract 
Influencer marketing has rapidly become a popular marketing method where so-called 
influencers get compensated to promote businesses on their social media platforms. The idea 
is that by advertising through an influencer, a company reaches an already positive audience 
with a high inclination to consume the products or services being advertised. It is common 
that the influencers themselves design the advertisements, with personal appeal to his or her 
followers, and in a form that makes the marketing blend among other, non-commercial, 
content on the social media platform. Consequently, the advertisement may border on hidden 
marketing.  
 
According to the requirement of advertising identification in the Marketing Act (2008: 486), 
paragraph 9, all marketing must be designed and presented so that it is clearly identifiable as 
marketing. However, the requirement is generally held and it has been noted within the 
judicial system that it is difficult to apply on influencer marketing. It is unclear how 
advertisements in social media should be designed to fulfil the demands of the law. Some of 
the legal aspects of influencer marketing are yet to be straightened out. Thus, the purpose of 
this thesis is to clarify the following: i) how is the requirement constructed and how 
compatible is it with influencing marketing, ii) whose interests are taken account of and ii) 
could the requirement be held in a more distinct way to make it easier to abide by? 
 
The thesis concludes that the legal requirements could be clearer and therefore easier to 
comply with. One suggestion is to insert a more action-directing wording in the advertising 
identification paragraph in the Marketing Act, which safeguards the principle that marketing 
may not be presented as non-commercial content. Another is to renounce that principle and 
instead impose an explicit claim on advertising markings, which does not imply any closer 
regulation of the content of commercial messages. The thesis ends with a discussion about 
whether different aspects of the current legal regulation are favourable and non-favourable for 
the different parties involved, noting that the business sector has the greatest appreciation of 
the current legal position.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Begreppet influencer marketing har fått stort genomslag på senare tid. Det namnger den 
marknadsföring som inflytelserika personer, så kallade influencers, gör i bloggar, podcasts, 
Instagramkonton och YouTubekonton. På en blogg kan man exempelvis ofta läsa att ett 
inlägg är ett ”reklamsamarbete” med ett företag, och i inlägget omskrivs en särskild produkt 
eller tjänst som går att köpa på företagets hemsida.1 Influencern gör då reklam för företaget, 
såsom mellanhand mellan företaget och konsumenterna, mot betalning av företaget. 
Betalningen kan bestå i pengar, men även i gåvor, genom att influencern får produkten eller 
får nyttja tjänsten hen gör reklam för. Influencer marketing är en mycket populär 
marknadsföringsmetod – enligt en rapport framtagen av Institutet för reklam- och 
mediestatistik omsatte den en halv miljard kronor under år 2016.2 
 
Ett begrepp som relaterar till influencer marketing, och som också uppmärksammats i 
medierna, är dold marknadsföring. Det framgår då inte tillräckligt tydligt att det är ett 
reklamsamarbete eller att influencern får ersättning för att göra reklam. Dold marknadsföring 
är otillåten, i 9 § i Marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) finns ett krav på 
reklamidentifiering – all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt 
framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också framgå vem som svarar för 
marknadsföringen. Om så inte är fallet, är marknadsföringen vilseledande enligt 8 §. Om den 
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut är den 
otillbörlig. Är den otillbörlig, kan sanktioner riktas mot den eller de som ansvarar för 
marknadsföringen.   
 
Marknadsföring ska alltså kunna identifieras som marknadsföring, och det snabbt – enligt 
praxis redan vid en ”flyktig anblick”.3 Man ska enkelt kunna skilja på kommersiella budskap 
och icke-kommersiella, så kallade redaktionella, sådana. Poängen med influencer marketing 
är dock att det kommersiella budskapet ska smälta in i det redaktionella budskapet. Reklamen 
antas få större genomslagskraft när den presenteras av en influencer, eftersom denne tack vare 
det personliga tilltalet till sina följare effektivt kan påverka dessa att konsumera olika 
produkter eller tjänster. Det ska vara som att en nära kompis tipsar om en produkt.4 Samtidigt 
är det inte tillåtet att ägna sig åt dold marknadsföring. Influencer marketing är alltså en 
framgångsrik marknadsföringsmetod som balanserar på en fin linje mellan vad som är lagligt 
och inte.  

                                                
1 Lindgren, ”HJÄLP MIG VÄLJA! | vlogg (i samarbete med Madlady.se)”, 
”https://www.youtube.com/watch?v=Bq2Vx8ymI1w”; Wiström, ”Hellre gröt tillsammans än oxfilé ensam”, 
”https://flora.baaam.se/2017/07/03/hellre-grot-tillsammans-an-oxfile-ensam/”, hämtade 2018-05-01; Löwengrip, 
”Vårkläder”, ”http://www.isabellalowengrip.se/2018/03/varklader/”, hämtad 2018-05-14. 
2 IRM:s pressmeddelande 8 juni 2017 ”http://www.irm-media.se/media/1959/influencer-marketing.pdf” hämtad 
2018-04-25. 
3 MD 2009:15. 
4 SOU 2018:1 ”Ett reklamlandskap i förändring” s. 193-194; Hörnfeldt, ”Yrke: Influencer” s. 91.		
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Det skapar en gråzon. Bestämmelsen i MFL om reklamidentifiering, ovan nämnda 9 §, 
upplevs som allmänt hållen, otydlig och svårtillämpad på de plattformar där influencer 
marketing bedrivs – i synnerhet med hänsyn till den snabba utvecklingen av nya 
marknadsföringsmetoder i digitala medier.5 Många influencers gör reklamsamarbeten, men få 
vet egentligen hur de ska utformas för att uppfylla kravet på reklamidentifiering i MFL.  
 
I den här uppsatsen analyseras den lagstiftning som tillämpas på influencer marketing, hur 
kompatibel den är med marknadsföringsmetoden, vilka motiv som ligger bakom att 
lagstiftningen ser ut som den gör, samt hur de olika aktörerna gynnas och missgynnas av den. 
Framställningen har rättspolitiska inslag på det sättet att en diskussion kommer föras kring om 
lagstiftningen ska ändras, samt kring vilka ändamål som tillgodoses och inte.  
 
Uppsatsen mynnar ut i slutsatsen att den rättsliga regleringen skulle kunna vara tydligare, och 
därmed lättare att efterleva. Antingen genom att i reklamidentifieringsbestämmelsen infoga en 
annan, mer handlingsdirigerande formulering som slår vakt om principen att marknadsföring 
inte får utformas som redaktionellt material. Eller genom att slopa nämnda princip och istället 
ställa upp ett uttryckligt krav på reklammarkering, som inte innebär någon närmare reglering 
av innehållet i kommersiella budskap. En annan slutsats är att den rättsliga regleringen är 
gynnsam och missgynnsam för olika parter på olika sätt, men att näringslivet har störst 
behållning av att det ser ut som det gör just nu.  

1.2 Ämne och syfte 
Ämnet för förevarande uppsats är bestämmelsen om reklamidentifiering och hur den förhåller 
sig till marknadsföringsmetoden influencer marketing. Det rör sig alltså om ett faktiskt 
förhållande (influencer marketing), ett rättsligt förhållande (reklamidentifiering) och dess 
kompabilitet med varandra.  Ämnet belyses ur olika perspektiv, dels konsumentens, dels 
annonsörens, dels influencerns. Syftet är att åstadkomma en analytisk framställning som ger 
ett helhetsperspektiv på varför lagstiftningen ser ut som den gör och hur den förhåller sig till 
influencer marketing, ger en översiktsbild av de problem som uppstår i relationen mellan 
gällande rätt och marknadsföringsmetoden, samt reder ut vissa av de otydligheter som finns. 
Syftet är också att diskutera om, och eventuellt hur, lagstiftningen skulle kunna se ut för att 
upplevas som lättare att förstå och efterleva.  

1.3 Frågeställningar  
Uppsatsens övergripande frågeställningar är: 

• Hur ser gällande rätt ut – avseende reklamidentifiering – och hur kan den tillämpas på 
influencer marketing?  

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan urskiljas i dagens rättsliga läge för 
konsumenter, annonsörer och influencers? 

• Bör de relevanta bestämmelserna i fråga om influencer marketing se ut på ett annat 
sätt för att vara enklare att förstå och efterleva? 

                                                
5 SOU 2018:1 s. 193. 
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1.4 Avgränsningar och begreppsbestämning 
För att konkretisera uppsatsen och inte göra frågan alltför bred görs ett antal avgränsningar. 
Uppsatsen berör inte sårbara konsumenter, exempelvis barn. Detta är dock en viktig fråga 
eftersom att minderåriga kan antas vara en dominerande målgrupp för denna typ av 
marknadsföring.6 Istället undersöks det allmänna konsumentbegreppet. Valet motiveras av 
ansatsen att visa på vilka grundläggande krav som ställs på marknadsföring, när 
konsumentskyddet inte är förhöjt. En avgränsning görs även mot den allmänna bestämmelsen 
om vilseledande marknadsföring (8 §) som endast behandlas översiktligt, även om 
bestämmelsen om reklamidentifiering (9 §) har en stark koppling till den.  
 
Sanktionerna i MFL får en begränsad plats i uppsatsen. De behövde inte ges utrymme för att 
besvara frågeställningarna. Det görs ingen internationell utblick, vilket kan upplevas som en 
brist eftersom internet är en global plattform och många influencers har en 
gränsöverskridande följarskara. Frågan om jurisdiktion, när marknadsföring sker på internet, 
är mycket intressant och förtjänar en grundlig utredning som inte ryms i denna uppsats. I 
uppsatsen redogörs för svensk lagstiftning och hur reklamidentifiering och influencer 
marketing förhåller sig till varandra ur perspektivet av svensk rätt.  
 
Andra marknadsföringsmetoder än influencer marketing berörs inte. Influencer marketing 
valdes för att marknadsföringsmetoden illustrerar svårigheten i att identifiera reklam på ett 
lätthanterligt sätt. Inte heller integritetsfrågor kopplade till personaliserad reklam berörs, även 
om det är en viktig fråga i det nya digitala reklamlandskapet. 
 
När det gäller begreppsbestämning så avser näringsidkare, annonsör och företag samma aktör 
– den som det görs reklam för. Näringsidkare har en legaldefinition i MFL 3 §, ”en fysisk 
eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna 
näringsverksamheten”, och det är det begreppet som används oftast i uppsatsen. Det har dock 
inte varit möjligt att använda det konsekvent eftersom att en influencer också är en 
näringsidkare. För att undvika förvirring används därför annonsör istället för näringsidkare på 
vissa ställen.   
 
En annan begreppsbestämning gäller begreppen marknadsföring, reklam och kommersiellt 
material som används synonymt. Enligt MFL 3 § är marknadsföring definierat som ”reklam 
och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och 
tillgången till produkter […]”, och i motsats till marknadsföring ställs redaktionellt och icke-
kommersiellt material som också används synonymt i uppsatsen.  

1.5 Metod 
Mycket lite har skrivits på ämnet för förevarande uppsats. Endast i en enda dom, meddelad av 
Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) i slutet januari detta år (2018), har det prövats hur 
gällande rätt tillämpas på influencer marketing.7 Domen har överklagats och överinstansens 
avgörande väntas fortfarande. Frågan har berörts i en SOU som lades fram i nära anslutning 
                                                
6 SOU 2018:1 s. 261.	
7 Patent- och marknadsdomstolen dom 2018-01-31 nr PMT 11949-16 (”Domen mot Kissie”). 
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till meddelandet av domen.8 I övrigt finns doktrin som behandlar angränsande 
frågeställningar, samt vägledning i olika rekommendationer framtagna av näringslivsaktörer 
och myndigheter.  
 
Eftersom att rättsläget är oklart och frågan är i stort sett oprövad finns stora möjligheter till 
undersökande arbete och analys. Därvid kommer den rättsanalytiska metoden att utgöra 
grunden för uppsatsen. Metoden är passande när syfte och frågeställningar är analytiska och 
kritiska till sin natur – ett rättsanalytiskt arbete syftar till att både fastställa gällande rätt och 
kritiskt granska den.9 Utifrån gällande rätt byggs analys och argumentation upp för att besvara 
frågor som inte har ett givet svar. Materialet behöver inte strikt följa rättskälleläran utan kan 
utgöras av näringslivsnormer, underinstansavgöranden, soft law, myndighetsföreskrifter och 
liknande. Det lämpar sig särskilt bra för utredandet av marknadsföringsrättsliga frågor 
eftersom att rättsområdet, som vi ska se nedan, i stor utsträckning är föremål för självreglering 
och egenåtgärder i näringslivet. Branschpraxis, rekommendationer, vägledningar och etiska 
riktlinjer har stor påverkan på gällande rätt. Den rättsanalytiska metoden är också passande 
för en framställning som låter sig präglas av principer, teser och förutbestämda perspektiv 
eftersom att kärnan i metoden är den fria analysen och argumentationen.10 Den används i 
arbetet bland annat genom att information om konsuments- respektive näringslivsperspektivet 
ställs mot varandra. 
 
Vid sidan av den rättsanalytiska metoden kommer även rättspolitisk metod att användas. 
Metoden är användbar när syftet är huruvida rätten bör ändras, alltså argumentation de lege 
ferenda.11 Som tidigare nämnt drivs tesen att lagstiftningen är otydlig, och därvid är ett av 
uppsatsens syften att ta reda på om, och hur, lagstiftningen skulle kunna förändras för att blir 
lättare att förstå och efterleva.  
 
Den rättspolitiska metoden har stora likheter med den rättsanalytiska metoden. Efter en kritisk 
granskning och analys ligger det nära till hands att komma med förslag på förändringar och 
förbättringar. Den rättspolitiska metoden öppnar för att ifrågasätta lagstiftningens 
utgångspunkter och motiv, och att diskutera dess ändamål och skyddsobjekt. Det är lätt att 
glida över i rena åsikter, och därför ställer metoden höga krav på att man kan hålla en objektiv 
linje och att grunda argumentationen på det underlag som tagits fram.12  Av samma anledning 
som marknadsföringsrättsliga frågor är passande att besvara med hjälp av rättsanalytisk metod 
är den rättspolitiska metoden användbar i denna framställning. Lagstiftningen och rättsläget 
influeras till stor del av marknadens aktörer och det finns flera intressen att balansera.  Det 
öppnar upp för diskussioner kring styrkeförhållanden och ekonomisk makt.  
 
Både den rättsanalytiska och rättspolitiska metoden används uppsatsen igenom, det kommer 
alltså inte vara någon strikt uppdelning mellan deskriptiva delar och analys. Analysen sker 

                                                
8 SOU 2018:1. 
9 Sandgren, ”Rättsvetenskap för uppsatsförfattare” s. 46. 
10 Sandgren, s. 47. 
11 Sandgren s. 48. 
12 Sandgren, s. 48. 
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genomgående, även om avsnitt 2 och 3 är mer deskriptiva medan avsnitt 4, 5 och 6 är mer 
analytiska. I det avslutande avsnittet kommer sammanfattande synpunkter att föras – det som 
tagits upp i texten kommer att konkretiseras och, i vissa fall, utvecklas. Ambitionen är att så 
rakt som möjligt besvara de uppställda frågeställningarna.  

1.6 Material 
Materialet i denna uppsats är relativt spretigt. Det är ett faktiskt förhållande (influencer 
marketing) som ska ställas i relation till ett rättsligt förhållande (reklamidentifiering). För att 
kunna behandla det faktiska förhållandet, och dess beståndsdelar, har krävts material som inte 
är juridiskt. Nyhetsartiklar, information på hemsidor och guideböcker har bland annat utgjort 
grunden till avsnittet om influencer marketing. Det har varit nödvändigt för att illustrera 
problemet, men innebär samtidigt att delar av bakgrundsmaterial har lägre tillförlitlighet, 
autenticitet och kvalitet. De har ändå haft relevans för detta arbete för att bygga upp de 
deskriptiva delarna och problemets kontext.  
 
De delar som behandlar gällande rätt har följt rättskälleläran så långt det går.13 
Utgångspunkten har varit författningstext, främst MFL, och för att få en förklaring till 
författningstextens utformning har ledning sökts i förarbeten och praxis, både äldre och nyare 
sådana. Praxis har valts utifrån sökningar i databasen InfoTorg Juridik, hur den refererats till i 
doktrin, och dess relevans i förhållande till ämnet.  
 
Under arbetet med uppsatsen upptäcktes att den domstolspraxis som behandlar 
reklamidentifiering mestadels hänförs sig till tiden före nu gällande 
marknadsföringslagstiftning. De övergripande dragen i lagstiftningen är förvisso desamma i 
nuvarande version respektive tidigare versioner av MFL, och i doktrin refereras till äldre 
praxis som gällande rätt. Det har dock varit svårt att applicera den äldre praxisen på influencer 
marketing, eftersom att reklamlandskapet förändrats så pass mycket på kort tid. Praxis har 
därför en mindre framträdande roll i fastställandet av gällande rätt, och förarbeten och praxis 
har delats upp på olika avsnitt (se avsnitt 4.4). Väl medveten om att det inte är det 
konventionella sättet att fastställa gällande rätt har detta ändå valts eftersom uppsatsen inte 
skrivs med strikt rättsdogmatisk metod, och det tydliggör ett skifte i uppfattningen av 
reklamidentifiering (se avsnitt 4.4.2).14  
 
När det inte har gått att besvara en fråga med de högst värderade rättskällorna har SOU:er och 
doktrin kunnat fylla ut luckorna och/eller nyansera frågan. De ledande arbetena som valts ut 
är Carl Anders Svensson, ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”, Carl Anders 
Svensson m.fl., ”Praktisk marknadsrätt” och Per Jonas Nordell, ”Marknadsrätten – en 
introduktion”. Eftersom att marknadsföringsrätten till stor del styrs av näringslivets 
självreglering, myndighetsrekommendationer, sedvänja och branschpraxis har sådant material 
samlats in. Däribland Internationella Handelskammarens (ICC) Grundregler för reklam och 
marknadsföring (ICC-koden), Konsumentverkets (KV) vägledning samt 
Reklamombudsmannens (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnds (RON) praxis.  
                                                
13 Sandgren, s. 40. 
14 Sandgren, s. 65. 
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Att söka material har varit en utmaning. Det har inte varit möjligt att ställa källor mot 
varandra på ett sätt som hade kunnat göras i ett ämne där mycket redan skrivits. Inriktningen i 
materialinsamlingen har varit att hitta källor som helt enkelt berört ämnet och 
frågeställningarna. Rättsanalytisk och rättspolitisk metod öppnar, som tidigare nämnt, upp för 
möjligheten att ta hänsyn till källor som inte skapar gällande rätt enligt rättskälleläran.15 Det 
har varit tacksamt att det funnits stöd inom rättsvetenskapen för att exempelvis använda 
underrättspraxis, statliga offentliga utredningar (SOU) och inofficiell rätt i en framställning av 
denna dignitet. I arbetet med uppsatsen har det dock funnits en medvetenhet vid att det inte 
varit möjligt att använda strikt rättsvetenskapliga källor. 

1.7 Disposition 
I avsnitt 2 förklaras influencerfenomenet och marknadsföringsmetoden influencer marketing. 
Båda är moderna begrepp och det behövs historisk och samhällelig kontext för att skapa 
förståelse för de juridiska frågor som väcks. I samma avsnitt görs även en sammanfattning av 
den SOU som lades fram i januari, samt av den dom som meddelades av PMD vid samma 
tidpunkt, Patent- och marknadsdomstolens dom 2018-01-31 nr PMT 11949-16 (domen mot 
Kissie). Syftet är att ge en bild av vad som sker i rättsutvecklingen.  
 
I avsnitt 3 redogörs för marknadsföringsrätten i allmänhet – dess historiska bakgrund, 
systematik och hur näringslivets självreglering kommer in. Detta för att skapa underlag till 
analysen kring lagstiftningens bakomliggande motiv och vilka intressen som styrt. Det krävs 
också en förståelse för lagstiftningens systematik och helhet för att kunna angripa vissa 
frågor.   
 
Reklamidentifieringsbestämmelsen, och de problem som uppstår när gällande rätt tillämpas på 
influencer marketing, behandlas i avsnitt 4. Först diskuteras den övergripande svårigheten att 
skilja på kommersiellt och icke-kommersiellt material, därefter görs en fördjupning i motiven 
bakom just reklamidentifieringsbestämmelsen. I avsnittet sammanfattas även vad som utgör 
god marknadsföringssed, genom redogörelser över olika aktörers och organs publicerade 
rekommendationer. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur gällande rätt, såsom den 
fastställts, tillämpas på ett teoretisk respektive praktiskt plan.  
 
I avsnitt 5 behandlas de olika aktörerna inom influencer marketing upp – konsumenter, 
annonsörer och influencers. Analysen här fokuserar på hur deras respektive intressen tagits 
tillvara samt hur de gynnas och missgynnas av lagstiftningen. I det sista avsnittet, avsnitt 6, 
framförs sammanfattande synpunkter och frågeställningarna besvaras utifrån det material som 
tagits fram.  
  

                                                
15 Sandgren, s. 46.	
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2. Influencer marketing 

2.1 Bakgrund – kändisar, bloggare och influencers 
Det är inte helt lätt att ta ett helhetsgrepp på influencerfenomenets historiska utveckling. 
Definitionen av en influencer är, enligt branschnätverket Influencers of Sweden: 
 

”en seriös innehållskreatör med stor och/eller lojal följarskara i sociala medier 
och/eller blogg och som kan anses ha påverkan på denna följarskaras beslut”.16 

 
Linda Hörnfeldt, grundare av branschnätverket tillika partssakkunnig i domen mot Kissie 
samt expert i SOU 2018:1, skriver i ”Yrke: Influencer” att för att förstå oss på hur denna nya 
figur har uppstått måste vi se tillbaka till hur vår fascination för andra människor, och särskilt 
kändisar, utvecklats över tid.17  
 
En viktig milstolpe är i det hänseendet när dokusåporna introducerades som TV-format. 
Tidigare hade vi kunnat läsa om filmstjärnors och artisters privata liv i skvallertidningar. 
Genom dokusåporna kunde vi följa helt vanliga människor (och senare även kändisar) i så 
gott som realtid. Vad som brukar kallas för den första dokusåpan, MTV:s ”The Real World”, 
började visas på TV år 1992. Fem år senare sändes den första säsongen av ”Expedition: 
Robinson” som blev en omedelbar succé. Kort därpå, år 2000, visades svenska ”Big Brother” 
för första gången. Sedan dess har flertalet dokusåpor tagits fram och sänts, och TV-formatet 
är fortfarande mycket populärt.18  
 
Det har alltså under lång tid varit möjligt att följa andra människor, men från att ha varit 
ögonblicksbilder på kändisar i skvallerpressen kunde man plötsligt ta del av andra personers 
mest intima stunder i en dokusåpa. Avståndet har successivt minskat. De människor vi följt, 
oavsett om det varit världsberömda kändisar eller vanliga människor i en dokusåpa, har 
genom att synas och höras kunnat influera oss. Man ville ha Marilyn Monroes platinablonda 
hår och Audrey Hepburns frukost på Tiffany’s, och sedan ville man se när Carolina Gynning 
åt frukost i ”Big Brother”-huset. Därur, menar Hörnfeldt, springer influencerfenomenet. Det 
handlar om att vi människor intresserar oss för vad andra människor har för sig, och att det 
funnits inflytelserika personer som väcker engagemang och känslor hos oss.19  
 
Sett ur det perspektivet ligger definition av en influencer väldigt nära hur vi under alla tider 
definierat vad en kändis är. Skillnaden mot dåtidens kändisar och dagens influencers är att den 
senare gruppen förekommer i fler kanaler, producerar sitt eget innehåll och marknadsför sig 
själva. Dagens influencers har även, till skillnad från filmstjärnor, artister och 

                                                
16 Hörnfeldt, s. 27. 
17 Hörnfeldt, s. 17-18. 
18 Hörnfeldt, s. 18-19. 
19 Hörnfeldt, s. 17-18. 
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dokusåpadeltagare, ett helt annat sätt att interagera med, inspirera och påverka sina följare och 
fans.20  
 
Nästa milstolpe är internet. Vid millennieskiftet började internet på allvar bli en del av 
infrastrukturen.21 Organisationen Internetstiftelsen i Sverige (IIS) gav ut sin första rapport 
”Svenskarna och Internet” år 2000. Den kartlägger de svenska medborgarnas internetvanor 
och ges ut årligen ännu idag. Stiftelsen driver ”Internetmuseum”, ett digitalt museum som 
besöks via dess webbplats och vars syfte är att spara det digitala kulturarvet samt sprida 
kunskap om internets historia i Sverige.22 På webbplatsen går att följa en tidslinje där år 1996 
markeras som året då svenska folket börjar skapa egna hemsidor, år 1999 som året då 
begreppet ”blogg” myntades och år 2005 som året då svenska folket började blogga på 
allvar.23 Hörnfeldt skriver i ”Yrke: Influencer” att hon startade sin första blogg år 2001. Det 
fanns vid den tiden ännu inga egentliga bloggplattformar, utan bloggen var ”snarare en 
klassisk ’hemsida’, hårdkodad i gammal hederlig html”.24  
 
År 2005 skapade två av Sveriges numera största influencers sina bloggar, Isabella Löwengrip 
med ”Blondinbella” respektive Sandra Beijer med ”Niotillfem”, och då började den riktiga 
”blogg-boomen”.25 Detta år startades även ”bloggportalen.se”, vars syfte var, och fortfarande 
är, att skapa en katalog över de svenska bloggarna.26 Hörnfeldt skriver att det till en början var 
de så kallade modebloggarna som fick flest följare, där unga tjejer visade upp sina kläder och 
skrev om mode och trender. År 2006 rekryterade den småländska lokaltidningen Finnveden 
skribenten Eleonore Nygårds för att hon skulle flytta sin blogg ”Ytligheter” till 
lokaltidningens hemsida. Rekryteringen beskrivs som historisk då hon blev Sveriges första 
heltidsanställda bloggare.27 Samma år togs ordet ”blogg” in i Svenska Akademins Ordlista 
(SAOL).28 
 
Begreppet ”blogg” och ”bloggare” började alltså rota sig i mitten på 2000-talet. Samtidigt 
började olika sociala medier att växa fram. År 2004 skapades Facebook, år 2005 YouTube 
och år 2006 Twitter.29 De kommande åren introduceras fler sociala medier, såsom Instagram 
år 2010 och Snapchat år 2011.30 Kort efter att begreppet blogg hade befäst sig, gjorde alltså 

                                                
20 Söderström, ”Ändra världen”, s. 56.	
21 World Internet Institute/Internetinstitutet i Sverige, ”Svenskarna och internet år 2000”, s. 10. 
22 ”https://www.internetmuseum.se/om-internetmuseum/” hämtat 2018-04-05. 
23 ”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/den-personliga-hemsidan/” hämtat 2018-04-05, 
”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/bloggen/”hämtat 2018-04-05. 
24 Hörnfeldt, s. 12. 
25 ”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/bloggen/” hämtat 2018-04-05; Hörnfeldt, s. 20. 
26 ”https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/About” hämtat 2018-04-05. 
27 Hörnfeldt, s. 20. 
28 ”http://www.svenskaakademien.se/press/ny-upplaga-av-svenska-akademiens-ordlista-saol” hämtat 2018-04-
27. 
29 ”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/facebook-startas/”, 
”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/youtube/”, ”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/twitter/” 
hämtade 2018-04-05. 
30 ”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/instagram-tar-varlden-med-storm/”, 
”https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/med-snapchat-skickar-vi-bilder-som-kan-forsvinna/” hämtade 2018-
04-27.  
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flertalet nya medier och plattformar entré. Man höll sig inte längre till en kanal, utan 
hanterade flera sociala medier samtidigt.31  
 
Snart började ett nytt begrepp jobbas in: influencer. År 2016 togs ordet ”Influerare”, en 
försvenskning av engelskans ”influencer”, med i Språkrådets nyordslista. Definitionen angavs 
vara ”person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang”.32 Enligt 
Språktidningen, som utnämnde ”Influerare” till ”Veckans nyord” i oktober 2016, är ordet 
belagt i svenskan sedan år 2008.33 I oktober 2016 grundades även tidigare nämnda Influencers 
of Sweden, Sveriges första branschnätverk för influencers.34  Ett år senare hölls för första 
gången ”Stora Influencerpriset”, anordnat av branschnätverket. Här delades ut pris till 
”Sveriges mest kreativa och affärsmässiga innehållsskapare” och galan riktade sig till 
kreatörer och inspiratörer på ”samtliga plattformar – blogg, Instagram, YouTube, Facebook, 
Twitter med mera”.35 Bland kategorierna fanns ”Årets Varumärke”, ”Årets Samarbete” och 
”Årets Annonsör”.36  
 
På kort tid har vi gått från dokusåpor, till bloggare, till influencers. Mycket har hänt från 
dåtidens kändiskultur till idag. Hörnfeldt skriver att de flesta influencers fortfarande 
identifierar sig utifrån sin primära kanal – bloggare, youtuber, instagrammare och så vidare.37 
Även om det finns flera olika nischer bland influencers har det i samtliga kanaler dykt upp 
mycket framgångsrika och populära personer som byggt upp affärsverksamheter och karriärer 
på sin innehållsproduktion tack vare sina stabila och lojala följarskaror. Att vara influencer är 
idag ett yrke, i vissa fall ett mycket välbetalt sådant.38  
 
Widmark, Ehlers och Osmancevic skriver i ”Marknadsrätten och sociala medier” att i takt 
med att det användargenererade medieinnehållet, som bygger på interaktionen mellan 
influencers och dess följare, blivit vanligare, har det uppkommit goda inkomstmöjligheter för 
influencers. Det har skett en kraftig tillväxt i företags intressen att marknadsföra sig genom 
influencers, vilket gett upphov till den nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. En 
negativ följdverkning av det nya influencerfenomenet, skriver författarna, är det omfattande 
övertramp av det marknadsrättsliga regelverket som sker när företag och influencers gör 
reklamsamarbeten. 39 I det följande kommer just influencer marketing att förklaras närmare, 
och vilka rättsliga frågeställningar marknadsföringsmetoden väcker. 

                                                
31 Hörnfeldt, s. 20-21.	
32 Institutet för folk och språkminnen, ”Nyordslista 2016”, s. 4.  
33 Språktidningen, ”Veckans nyord: influerare”, ”http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-influerare” 
hämtad 2018-04-09. 
34 Hörnfeldt, s. 12. 
35 ”http://www.storainfluencerpriset.se/om” hämtad 2018-04-20. 
36 ”http://www.storainfluencerpriset.se/nominerade---vinnare” hämtad 2018-04-27. 
37 Hörnfeldt, s. 27. 
38 Hörnfeldt, s. 84. 
39 Widmark, Ehlers, Osmancevic, ”Marknadsrätten och sociala medier”, ”Amici Curiae Marknadsdomstolen 
1971-2016”, s. 622-623.	
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2.2  Vad är influencer marketing?   
Influencer marketing är en marknadsföringsmetod. Marknadsföringen sker med hjälp av en 
influencer som gör reklam för en vara eller tjänst i en eller flera av sina kanaler. Kärnan i 
marknadsföringsmetoden är att genom att använda sig av en inflytelserik person nå ut till en 
redan positivt inställd målgrupp med stor benägenhet att följa den inflytelserika personens råd 
att konsumera den vara eller produkt som marknadsförs.40  
 
Ett tydligt exempel är inlägget ”I lördags när jag hade biobrunch” av Sandra Beijer, publicerat 
på hennes blogg ”sandrabeijer.elle.se”.41 Inlägget har en tunn svart bård ovanför rubriken med 
texten ”Annonssamarbete med Samsung”. Bården följer med när man scrollar igenom 
inlägget, så att den alltid ligger högst upp på sidan. Inlägget börjar med en bild på influencern 
Sandra Beijer i hennes vardagsrum. Hon står framför en platt-tv och i bilden ser man ett 
soffbord med mat och dryck uppdukat på, samt andra människor som sitter i soffan och i 
fåtöljen omkring bordet. I en text under bilden skriver influencern att hon bjudit hem sex 
kompisar för att se en film på tv:n från Samsung som hon får ha hemma hos sig under en 
månad. Tv:ns produktnamn är utskrivet och utgör en länk som leder till Samsungs hemsida 
och en webbshop där man kan köpa den.  
 
I inlägget förekommer elva bilder från filmvisningen, varav de flesta är på de medverkande 
gästerna och på maten de äter. Många av bilderna har bildtexter, och där skriver influencern 
bland annat om tv:n och dess ljudsystem, om ingredienserna i influencerns ”drömbrunch”, om 
vilka gästerna var, att filmen de såg var nominerad till ett pris och vad den handlade om. 
Influencern skriver ”Ger biobrunchen fem av fem poäng, mycket tack vare att vi upplevde 
filmen i så bra bild- och ljudkvalitet som verkligen skapade biokänsla. Merci Samsung”.42 
Längst ner i inlägget skriver Sandra Beijer att följarna kan läsa mer om platt-tv:n och 
ljudsystemet, samt inspireras av hur man kan skapa biokänsla hemma, igenom att klicka på en 
länk. Länken leder till Samsungs hemsida. 
 
Hörnfeldt placerar influencer marketing bredvid begreppen relationsmarknadsföring och slow 
marketing. Det handlar om att skapa relationer, dels till företaget som görs reklam för, men 
allra viktigast till följarna.43 Hörnfeldt skriver att om man byggt upp en trovärdighet och en 
relation till sina följare kommer man att ses som en kompis, som följarna bryr sig om och vars 
liv de engagerar sig i.44 I en artikel i Svenska Dagbladet uttalar Jonas Collinder, forskare vid 
Handelshögskolan i Stockholm, att det i grunden handlar om kommunikation från en vän till 
en annan. När en influencer talar gott om en produkt, på ett sätt som ger följarna intrycket av 
att influencern verkligen menar det hen säger, då ”kickar inte samma kritiska filter igång och 
reklamen fungerar väldigt bra”.45  

                                                
40 Hörnfeldt s. 91. 
41 Sandra Beijer, ”I lördags när jag hade biobrunch”, ” https://sandrabeijer.elle.se/i-lordags-nar-jag-hade-
biobrunch/” hämtad 2018-05-14.	
42 Sandra Beijer, ”I lördags när jag hade biobrunch”, ” https://sandrabeijer.elle.se/i-lordags-nar-jag-hade-
biobrunch/” hämtad 2018-05-14. 
43 Hörnfeldt, s. 21-22. 
44 Hörnfeldt, s. 73. 
45 Carling, Shayn, ”Forskare: Intim relation till följarna ger influencern makt att påverka”, SvD 2018-03-13.  
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Det första medialt omskrivna fallet av influencer marketing, där man fick upp ögonen för de 
juridiska aspekterna av metoden, var när självregleringsorganet Reklamombudsmannen (RO) 
genom sin opinionsnämnd (RON) fällde influencern Lisa ”Misslisibell” Jonsson på grund av 
bristande reklamidentifiering i en video på YouTube.46 I beslutet från RON går att läsa att 
Lisa Jonsson i videon berättar om saker hon fått hem från företaget JFR Smycken AB. Hon 
visar hur hon använder produkterna, ger sitt omdöme om dem och berättar även om en kod 
som hennes följare kan ta del av för att få rabatt när de beställer produkter från företagets 
hemsida. I anmälan över videon framhålls bland annat att Lisa Jonsson i videon marknadsför 
produkter på en redaktionell plats och att innehållet inte är annonsmärkt som kommersiellt 
material. Det sägs istället vara förvillande likt övrigt redaktionellt material. Lisa Jonsson, som 
vid tiden för anmälan och RON:s prövning var 14 år gammal, yttrar sig över anmälan genom 
sina vårdnadshavare. I yttrandet uttalas att Lisa Jonsson inte ägnar sig åt 
marknadskommunikation i videon utan ger personliga åsikter på vissa sminkprodukter och 
visar hur man kan använda dem. Det fanns inget kommersiellt syfte eftersom Lisa Jonsson 
inte fick betalt av JFR och hon inte ägnar sig åt försäljning av produkter.  
 
I RON:s bedömning var första steget att utreda huruvida det överhuvudtaget rörde sig om 
marknadsföring. Med hänvisning till ICC-koden, ett internationellt regelverk som kan läsas 
mer om i avsnitt 3.3, framhålls att begreppet har en vid innebörd och ”inbegriper varje form 
av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt 
syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters 
beteenden”.47 RON konstaterar att det i videon enbart visas och talas om produkter från ett 
företag, och att produkterna omnämns uteslutande i positiva ordalag. Lisa Jonsson hänvisar 
till en rabattkod och en utlottning där följarna deltar bland annat genom att följa företaget på 
Instagram. RON kommer fram till att videon med tillhörande text har till syfte att öka 
omsättningen av företagets produkter, och att den därför har ett kommersiellt syfte och avser 
rent kommersiella förhållanden.  
 
I andra steget prövar RON om videon uppfyller kravet på reklamidentifiering. Bland annat 
framhåller RON att om marknadsföring sker i ett medium som innehåller redaktionellt 
material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem 
annonsören är. Utgångspunkten är att reklam även vid en flyktig kontakt ska kunna 
identifieras som reklam. Då Lisa Jonsson riktar sig till en yngre målgrupp behöver 
annonsmarkeringen vara särskilt tydlig. RON bedömer i det hänseendet att det inte är lätt att 
identifiera videon med tillhörande text som reklam för JFR och att kravet på 
reklamidentifiering inte är uppfyllt. Beslutet blir därmed fällande.48 
 

                                                
46 RON:s Ärende 1503-41 ”Misslisibell och JFR”; Lundin, ”Misslisibell fälls för smygreklam på YouTube”, 
Resumé 2015-08-24. 
47 RON:s Ärende 1503-41.	
48 RON:s Ärende 1503-41. 
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Fallet fick, som ovan nämnt, medial uppmärksamhet. Detta eftersom att det var första gången 
en blogg fälldes av RON.49 Efter fallet med Lisa Jonsson år 2015 gjordes flera anmälningar 
till RO av reklamsamarbeten mellan influencers och näringsidkare, och under 2016 prövade 
organet fler än 10 fall av influencer marketing, varav en övervägande majoritet fälldes för att 
inte leva upp till kravet på reklamidentifiering.50  
 
Problemet med influencer marketing plockades upp av regeringen. I oktober år 2016 
utfärdade regeringen ett kommittédirektiv där en särskild utredare gavs i uppdrag att 
genomföra en översyn över de nya marknadsföringsmetoderna och -kanalerna.51 I 
kommittédirektivet beskrivs behovet av en utredning vara påkallad bland annat till följd av 
ökningen av svåridentifierad reklam, till exempel ”när en bloggare mot ersättning – kontant 
eller in natura – uttalar positiva omdömen om en produkt utan att ange att budskapet härrör 
från ett företag”.52 Uppdragets redovisades i januari år 2018, i SOU 2018:1, ”Ett 
reklamlandskap i förändring”. Kort därefter meddelande Patent- och marknadsdomstolen 
(PMD) den första domen i svensk historia angående influencer marketing.53 Både SOU:n och 
domen redogörs mer utförligt för nedan, och de kommer även att utgöra röd tråd genom att de 
återkopplas till i olika delar av framställningen.  

2.3 Rättsutvecklingen – nu och framöver 

2.3.1 Ett reklamlandskap i förändring 
De särskilda utredarna i SOU 2018:1 ”Ett reklamlandskap i förändring” utgörs bland annat av 
representanter från Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Konsumentverket, Sveriges 
Annonsörer, Svensk Handel, branschnätverket Influencers of Sweden samt forskare och 
reklamare.54 Det övergripande syftet är att analysera och bedöma om dagens lagstiftning ger 
ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter med hänsyn till det förändrade 
reklamlandskapet. I utredningen redogörs bland annat för internets utveckling och den ökade 
digitaliseringen, gällande marknadsrätt, konsumentskydd, näringslivets egenåtgärder samt det 
moderna reklamlandskapet. I ett avsnitt analyseras huruvida dagens reglering är tillräcklig för 
att skydda konsumenterna, och i utredningens sista avsnitt ges förslag på åtgärder som kan 
vidtas för att åtgärda de problem som uppmärksammats.55 
 
Influencer marketing berörs på olika ställen i utredningen. Bland annat såsom en av de nya 
marknadsmetoderna som utredningen kartlagt. Det beskrivs som en slags marknadsföring där 
en influencer talar eller skriver väl om ett företags varor eller tjänster och på så sätt hjälper 
företaget med marknadsföringen. Det är, enligt utredningen, ofta en naturlig del av 

                                                
49 Haimi, ”14-årig bloggare fälls för smygreklam”, SVT Nyheter 2015-08-24; Snöbohm, ”Bloggare fälld för 
smygreklam”, Sveriges Radio 2015-08-26.  
50 ”http://reklamombudsmannen.org/sok-uttalanden”, Avancerad sökning på alla beslut med prövningsgrund 
”Art 9: Reklamidentifiering” respektive år 2016. 
51 Kommittédirektiv 2016:84 ”Ett reklamlandskap i förändring”. 
52 Kommittédirektiv 2016:84 s. 6. 
53	Domen	mot	Kissie.	
54 SOU 2018:1 s. 3.	
55 SOU 2018:1 passim. 
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innehållsproduktionen för en influencer, och rör sig om ”en typ av journalistik, t.ex. en 
sminkbloggare som provar och skriver om smink”.56  
 
Frågan ställs om influencer marketing är ett nytt fenomen, vilket besvaras nekande. Att göra 
reklam genom personer som besitter tillit och förmåga att inspirera potentiella köpare och 
konsumenter är, liksom tankesättet att man litar på någon man ser upp till, en gammal 
företeelse. Det som är nytt är att dagens mest framgångsrika influencers rör sig i den digitala 
världen.57  
 
Utredningen identifierar ett stort problem med influencer marketing, nämligen att det 
förekommer dold marknadsföring. Reklamen är sällan så tydligt utmärkt som skulle vara 
önskvärt. Det är inte helt klart vad som gäller, vilket enligt utredningen bidrar till att det är 
svårare att göra rätt. En försvårande aspekt är också att många influencers är unga och vänder 
sig till en ung publik. Att man som följare till en influencer ser denne som en nära vän, och 
litar på dennes omdöme, är särskilt problematiskt när följarskaran utgörs av unga människor. 
Ett annat problem med influencer marketing är, enligt utredningen, att influencern själv 
producerar innehållet i reklambudskapen. Det kan då framställas som att influencern agerar 
som en vanlig konsument, vilket gör det ännu svårare att identifiera budskapet som reklam.58 
Att som influencer, på eget bevåg, skriva om en vara eller tjänst och rekommendera den till 
andra, är inte förbjudet.  Får influencern däremot ersättning för att skriva om varan eller 
tjänsten är det marknadsföring, och då aktualiseras den marknadsrättsliga lagstiftningen som 
säger att det tydligt ska framgå att det är just marknadsföring. Ersättningen behöver inte vara 
betalning i kontanta medel utan kan lika gärna utgöras av gåvor eller gratis tjänster.59  
 
Utredningen kommer fram till att huvudproblemet med influencer marketing, den ökade 
förekomsten av dold marknadsföring i bloggar och sociala medier de senaste åren, inte kan 
lösas lagstiftningsvägen. Det konstateras att marknadsföringslagens reglering är tydlig. Den 
lösning som föreslås, för att få bukt med de problem som trots allt finns, är 
utbildningsinsatser, uppdaterade riktlinjer och rekommendationer från Konsumentverket (KV) 
samt förenklat tillsynsarbete.60 En eventuell justering av bestämmelsen om 
reklamidentifikation menar utredningen inte skulle lösa problemet med dold reklam, inte 
heller en särreglering av olika medier. Istället ska man fortsätta som man gjort tidigare, med 
att ”utbilda och informera om hur reglerna ska tillämpas och hur ett reklambudskap ska 
märkas ut för att inte riskera att bedömas som dold marknadsföring”.61  

2.3.2 Domen mot Kissie 
Samma månad som SOU:n publicerades meddelade PMD dom i målet mellan KO och 
Alexandra Media Sverige AB (Alexandra Media) respektive Tourn Media AB (Tourn Media). 
Fallet berörde inlägg som Alexandra Nilsson, bloggare och företrädare för Alexandra Media, 

                                                
56 SOU 2018:1 s. 192. 
57 SOU 2018:1 s. 192. 
58 SOU 2018:1 s. 193-194. 
59 SOU 2018:1 s. 212.	
60 SOU 2018:1 s. 254. 
61 SOU 2018:1 s. 257. 
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gjort på sin blogg ”kissies.se” samt på ett instagramkonto kopplat till bloggen. Inläggen avsåg 
marknadsföring av en tjänst som bolaget Mobilåtervinning erbjöd på sin webbplats 
”mobilpengar.se”. I inläggen tipsar Alexandra Nilsson om hur man kan tjäna pengar på gamla 
mobiler, och berättar om att hon själv har sådana liggande hemma som hon tänker lämna in 
för att få dem återvunna. Hon lägger också upp bilder, dels på sig själv hållandes i två gamla 
mobiler, dels bilder på två mobiler hon haft liggandes hemma. Tourn Media AB hade 
förmedlat uppdraget mellan Mobilåtervinning och Alexandra Media AB, och ombesörjde 
även driften av bloggen kissies.se.62 
 
KO stämde Alexandra Media och Tourn Media vid PMD för överträdelser av 
marknadsföringslagstiftningen. Yrkandena i stämningsansökan var uppställda i 6 olika 
punkter med förstahands- och andrahandsyrkanden, och både ålägganden och förbud, som 
något förenklat kan sammanfattas på följande vis: KO yrkade att domstolen skulle förbjuda 
Alexandra Media såsom huvudansvarig eller medverkansansvarig, och Tourn Media så som 
medverkansansvarig, att producera reklaminlägg som inte går att identifiera som reklam 
respektive saknade sändarangivelse. Både Alexandra Media och Tourn Media bestridde 
samtliga yrkanden.63 
 
En längre redogörelse för domskälen kan läsas nedan i avsnitt 4.4.2. Här kan nämnas att 
domstolen först går igenom händelseförloppet när uppdraget förmedlades mellan Alexandra 
Media och Mobilåtervinning. Sedan redogörs för själva inläggen, varav två gjordes på 
bloggen ”kissies.se” och ett på Instagram. Därefter beskrivs gällande rätt, och domstolen 
prövar de relevanta bestämmelserna i MFL på de aktuella reklaminläggen. Det konstateras att 
samtliga inlägg innehåller någon form av reklammarkering, men att det krävs att den är 
tillräckligt tydlig för genomsnittskonsumenten. Här gör domstolen hänvisningar till olika 
vägledningar och riktlinjer som branschorganisationer och myndigheter tagit fram, där 
rekommendationer ges kring hur en reklammarkering bör se ut.64 
 
Domstolen kommer fram till att det första blogginlägget har utformats på ett sådant sätt att det 
inte framgår tillräckligt tydligt att det är fråga om marknadsföring. Detta eftersom att 
reklammarkeringen är placerad allra längst ner i inlägget, är skriven i för litet typsnitt och inte 
kan utskiljas från övrigt innehåll. Marknadsföringen är i det fallet därför i strid mot MFL:s 
bestämmelse om reklamidentifiering.  
 
Det andra blogginlägget befinns däremot vara utformat och presenterat på ett sådant sätt att 
det tillräckligt tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Där var reklammarkeringen 
högst upp i inlägget, direkt under rubriken, och utformat som en rosa list. Sist i inlägget stod 
även att det var ett reklamsamarbete med ”Mobilpengar.se”. KO:s talan kunde därför ifråga 
om det andra blogginlägget inte bifallas.  
 

                                                
62 Domen mot Kissie, s. 23. 
63 Domen mot Kissie, s. 6-8. 
64 Domen mot Kissie, s. 26 ff. 
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Gällande Instagraminlägget finner domstolen att det inte uppfyllde kravet på 
reklamidentifiering enligt MFL. Där har texten under bilden i inlägget allra sist hashtaggen 
”#samarbete”, men den döljs bakom en radbrytning eftersom att texten är 6 rader lång. Man 
måste därför trycka på ”Mer…” för att läsa hela texten, vilket inte anses räcka för att en 
genomsnittskonsument redan vid en flyktig kontakt ska kunna identifiera budskapet som 
reklam.65  
 
I ansvarsfrågan konstaterar domstolen att marknadsföringen har gjorts för Mobilåtervinning, 
som således är den huvudansvarige näringsidkaren. Marknadsföringen har inte skett i 
Alexandra Medias intresse och Alexandra Media har inte heller varit involverad i det 
erbjudande som gjorts reklam för. Dock står Alexandra Media för den slutgiltiga 
utformningen och publiceringen av marknadsföringen. Alexandra Media hålls därför 
medverkansansvarig, och KO:s talan mot bolaget bifalls därmed avseende bristande 
reklamidentifiering och sändarangivelse. För Tourn Medias del bedömer domstolen dock att 
bolaget visserligen bidragit till den otillbörliga marknadsföringen, men inte haft något 
bestämmande inflytande över den slutliga utformningen eller publiceringen av inläggen. 
Därmed anses inte visat att Tourn Media haft någon sådan delaktighet att medverkansansvar 
kan aktualiseras. Talan mot Tourn lämnas i sin helhet utan bifall.66 
 
Domslutet blir ett vitesförbud mot Alexandra Media på 100 000 kr att medverka till att 
utforma en framställning som inte uppfyller kravet på reklamidentifiering, samt ett 
vitesåläggande mot Alexandra Media att medverka till att på ett tydligt sätt ange vem som 
svarar för marknadsföringen. KO och Alexandra Media får stå för sina egna 
rättegångskostnader och KO ska ersätta Tourn Media för sina.67 Den 20:e februari lämnade 
KO in överklagan till PMD samt begäran om anstånd, och överinstansen avgörande väntas 
ännu vid den här uppsatsens framläggande.68 
  

                                                
65 Domen mot Kissie, s. 40-44. 
66 Domen mot Kissie, s. 50-54. 
67 Domen mot Kissie, s. 1-2. 
68 Konsumentverkets pressmeddelande, ”Överklagan av dom i målet mellan KO och Alexandra Media samt 
Tourn Media”, 2018-02-21.	
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3. Marknadsföringsrätt 
Efter att ha illustrerat problemet och redogjort för den allra senaste rättsutvecklingen, 
följer nu en redogörelse över den lagstiftning som reglerar marknadsföring i 
allmänhet. Syftet är att ge en övergripande bild över marknadsrättens systematik, och 
på så sätt öka förståelsen för den specifika bestämmelsen om reklamidentifiering. 
Syftet är också att ge underlag till diskussionen om vilka motiv och överväganden som 
ligger till grund för att lagstiftningen ser ut som den gör idag.   

3.1 Historisk tillbakablick 
På 1970-talet hade konsumenten fått en starkare roll på marknaden än någonsin tidigare. Till 
följd av samhällsutvecklingen under efterkrigstiden och marknadsekonomins genombrott fick 
konkurrensbegränsningsfrågor och konsumentpolitik stor uppmärksamhet i rättslivet. I 
samband med marknadsekonomins genombrott utvecklades ett ”förbrukarcentrerat 
marketingkoncept”. Det var till stor del inspirerat av USA och innebar att marknadens 
efterfrågan, det vill säga konsumenternas krav och önskemål, skulle styra produktionen av 
varor och tjänster. Tidigare hade det i princip varit tvärtom. 69  
 
Med anledning av detta ville samhället skapa effektiva garantier för att reklam och 
marknadsföring inte bedrevs med otillbörliga metoder, vilket resulterade i att Kungliga Maj:ts 
proposition nr 57, med förslag till en lag om otillbörlig marknadsföring lades fram år 1970. 70  
 
Tidigare hade funnits viss reglering ifråga om marknadsföringsåtgärder i den dåvarande lagen 
(1931:152) om illojal konkurrens (lagen om illojal konkurrens), men förslaget var nu att det 
skulle införas en helt egen lag om otillbörlig marknadsföring.71 I lagen om illojal konkurrens 
fanns en straffbestämmelse om ”illojal reklam” – om ett reklammeddelande innehöll en 
oriktig uppgift, ägnad att framkalla uppfattningen om ett fördelaktigt erbjudande, samt 
förfarandet stod i uppenbar strid mot god affärssed, kunde meddelarens avsändare under vissa 
förutsättningar straffas för illojal reklam till dagsböter.72 Om omständigheterna var 
synnerligen försvårande kunde dömas till fängelse högst ett år. Det kunde också bli fråga om 
skadestånd.73  Illojal reklam kunde dock bara göras gällande av näringsidkare, inte av 
konsumenter. Konsumenten fick istället åberopa en annan grund om denne ville ha ersättning 
till följd av reklamåtgärden, till exempel bedrägeri enligt brottsbalken.74  
 
Mot bakgrund av att utvecklingen gått mot ett allt större hänsynstagande till 
konsumentintressen, föreslogs i den utredning som föregick prop. 1970:57 att den nya 
marknadföringslagstiftningen borde kunna åberopas även av konsumenter.75 
 
                                                
69 SOU 1993:59, ”Ny marknadsföringslag – slutbetänkande av Marknadsföringsutredningen” s. 119-120. 
70 Prop. 1970:57, ”Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring”, s. 
1. 
71 Prop. 1970:57, s. 19. 
72 Prop. 1970:57, s. 20-21. 
73 Prop. 1970:57s, s. 21. 
74 Prop. 1970:57, s. 22. 
75 Prop. 1970:57, s. 27.	
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Förslaget i prop. 1970:57 var således ”Lag mot otillbörlig marknadsföring” med 13 
paragrafer. En övergripande generalklausul, 1 §, förskrev att om en näringsidkare vid 
marknadsföring av vara eller tjänst vidtog en reklamåtgärd som genom att strida mot god 
affärssed eller på annat sätt var otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare, skulle det 
dåvarande Marknadsrådet meddela förbud mot näringsidkaren att fortsätta med det. Detta 
kunde förenas med vite.76  
 
Motivet till att införa en allmänt utformad generalklausul var att detaljerade 
reklambestämmelser riskerade att bli för vaga och otympliga. De otillbörliga 
marknadsföringsåtgärderna man ville komma åt var i stor utsträckning närbesläktade och 
kunde angripas med en och samma bestämmelse.77 I departementschefens yttrande över 1970 
års lag om otillbörlig marknadsföring underströks särskilt vikten av att reklamen kan 
identifieras som just reklam, eftersom att sådan ofta läses mycket flyktigt.78 Det framhölls 
även att det synes ”ofta få bedömas otillbörligt att ge kommersiell reklam som förekommer i 
en tidning sådan utformning att den kommer att framstå som redaktionellt material”.79 Lagen 
röstades igenom och trädde ikraft, och blev därmed den allra första renodlade 
marknadsföringslagstiftningen i Sverige.  
 
År 1975 föreslog regeringen i en proposition att en ny marknadsföringslag skulle införas. 
Namnet ”lag om otillbörlig marknadsföring” från 1970 byttes kort och gott till 
”marknadsföringslag”. Huvudfokus var behovet av lagstiftning som ålade näringsidkare att 
lämna information om de produkter som marknadsfördes till konsumenter.80 Därtill gjordes 
även några förändringar ifråga om marknadsföringsrätten i stort.  
 
I lagens första paragraf infördes en allmän innebörd: att lagens syfte var att främja 
konsumenternas intressen i samband med näringsidkarens marknadsföring av varor och 
tjänster, och att motverka marknadsföring som var otillbörlig mot konsumenter eller 
näringsidkare. Generalklausulen som tidigare var 1 §, flyttades ner till 2 §, och i 3 § infördes 
den informationsplikt som var central för propositionen.  En bestämmelse om förbud mot 
vilseledande marknadsföring, som funnits i 1970 års lag, förseddes med rubriken 
”straffbelagda förfaranden”. Ingen större förändring gjordes dock avseende den 
bestämmelsen, bara språkligt.81  
 
Under det sena 1970-talet och fram till det tidiga 1990-talet utvecklades en riklig praxisflora i 
marknadsdomstolen. År 1991 förordnades en särskilt utredare att se över 
marknadsföringslagen. Sedan den varit i kraft i mer än 20 års tid skulle undersökas om den 
omfattande praxisen kunde kodifieras i mer preciserade bestämmelser än den allmänna 
generalklausulen.82  
                                                
76 Prop. 1970:57, s. 3-5. 
77 Prop. 1970:57, s. 28. 
78 Prop. 1970:57 s. 68. 
79 Prop. 1970:57, s. 71. 
80 Prop. 1975/76:34 – Regeringens proposition med förslag till marknadsföringslag m.m., s. 1. 
81 Prop. 1975/76:34, s. 125. 
82 Kommittédirektiv 1991:70 ”Direktiv om översyn av marknadsföringslagen”.	
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År 1993 lades SOU:n ”Ny marknadsföringslag” fram. Utredningen föreslog bland annat att 
generalklausulen kompletterades med ett antal preciserade bestämmelser om otillåtna 
marknadsföringsåtgärder, samt en bestämmelse om reklamidentifiering.83 Tolv särskilda 
stadganden, i anslutning till generalklausulen, skulle utgöra en katalog över de regler som 
utvecklats i praxis.84 En nyhet var även marknadsstörningsavgiften, tänkt att åläggas mot 
näringsidkare för de allvarliga överträdelserna av lagstiftningen. Den föreslogs aldrig uppgå 
till ett högre belopp än tio procent av näringsidkarens årsomsättning.85 Införandet av den nya, 
direktverkande ekonomiska sanktionen krävde ett tvåinstanssystem, där Stockholms tingsrätt 
skulle handlägga marknadsföringsmålen i första instans och Svea hovrätt eller en 
specialdomstol i andra instans.86  
 
SOU:n ledde fram till en proposition. I ”Regeringens proposition 1994/95:123 - Ny 
marknadsföringslag” konstaterades ett stort behov av att modernisera marknadsföringslagen. 
Detta till följd av utvecklingen i omvärlden, på marknaden, och på teknikområdet. Om 
marknadsföringsrätten tidigare mestadels tog sikte på tidningsannonser, fanns nu reklam i 
både TV och radio som gett upphov till EG-direktiv och svenska speciallagar. Nya 
marknadsföringsmetoder hade utvecklats och det hade blivit svårt att överblicka de rättsliga 
reglerna. 87   
 
Det ansågs befogat att på ett tydligare sätt i lagtext klargöra innebörden av generalklausulen, 
som varit centrum för lagstiftningen sedan 1970, genom att utforma underliggande 
specialiserade bestämmelser som kodifierade utvecklingen i praxis.88 Generalklausulen om 
otillbörlig marknadsföring hade haft ett vidsträckt tillämpningsområde och kunnat åberopas 
för att ingripa mot alla marknadsföringsåtgärder som var att anse som oacceptabla med 
hänsyn till konsuments- och näringsidkarintressen. De straffsanktionerade bestämmelserna, 
tidigare nämnda ”straffbelagda förfaranden”, hade tillämpats sparsamt i domstolspraxis och 
målet med den nya lagen var därvid att få till en mer effektiv lagstiftning, där man kunde 
åberopa direktverkande sanktioner genom specialbestämmelser istället för att förbud skulle 
meddelas mot bakgrund av generalklausulen.89 
 
Den nya marknadsföringslagen utrustades med 57 paragrafer, där den första liksom innan 
angav den allmänna innebörden av lagen och dess syfte. Den andra stadgade lagens 
tillämpningsområde, i nationellt och gemenskapsrättsligt hänseende, medan den tredje 
innefattade definitioner av centrala begrepp i lagstiftningen.  Här infördes definitionen av god 
marknadsföringssed (se avsnitt 3.3). 4 § blev generalklausul, och i 5-14 §§ infördes 
specialbestämmelserna, också benämnda katalogreglerna, där olika marknadsföringsmetoder 
berördes särskilt. I efterföljande paragrafer uppställdes sanktioner, stadgades om 
                                                
83 SOU 1993:59 s. 19-20. 
84 SOU 1993:59, s. 27. 
85 SOU 1993:59 s. 34. 
86 SOU 1993:59, s. 35. 
87 Proposition 1994/95:123 ”Ny marknadsföringslag”, s. 34-36. 
88 Prop. 1994/95:123, s. 34-36. 
89 Prop. 1994/95:123 s. 39.	
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upplysningsskyldighet, talerätt, överklagande, rättens sammansättning och övriga 
bestämmelser.90  
 
År 2005 var det återigen dags att se över marknadsföringslagen. Regeringen gav i uppdrag till 
en särskild utredare att undersöka hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder (direktivet om otillbörliga affärsmetoder) skulle genomföras i 
svensk rätt.91 Betänkandet ”Otillbörliga affärsmetoder” fram år 2006, och mynnade sedan ut i 
prop. 2007/08:115, den senaste versionen av marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen 
(1995:450) ersattes således av marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) som infördes den 1 
juli 2008. Detta är den nu gällande nu gällande lagstiftningen och beskrivs mer i detalj i 
nästkommande avsnitt.  

3.2 Systematik – MFL och direktivet om otillbörlig marknadsföring 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett fullharmoniseringsdirektiv vilket innebär ett 
begränsat utrymme för Europeiska Unionens (EU) medlemsländer att införa eller behålla 
bestämmelser i nationell lagstiftning som avviker från direktivet.92 Eftersom att det är ett 
direktiv har dock länderna själva att bestämma form och tillvägagångssätt själva för 
genomförandet. Medlemsländerna är inte bundna av direktivets terminologi eller systematik 
om resultatet kan uppnås på något likvärdigt sätt. Det krävs därmed inte att bestämmelserna 
återges ordagrant utan handlar snarare om att lägga en rättslig grund för att kunna garantera 
att direktivet tillämpas fullt ut. Enligt EG-domstolen är fast nationell domstolspraxis 
godtagbart såsom korrekt genomförande av direktivet. Riktlinjer, uppförandekoder och annan 
administrativ praxis är dock inte tillräckligt.93  
 
Regeringen framhåller i propositionen att utgångspunkten är att så långt som möjligt använda 
den terminologi och systematik som fanns i den senaste versionen av MFL. Det finns redan 
stora likheter mellan dåvarande 1995 års marknadsföringslag och direktivet, genom systemet 
med generalklausuler och kompletterande specialbestämmelser.94 Det anges även att 
dåvarande lagstiftning fungerat väl och att ingen avgörande kritik framförts varken från 
myndigheter, konsumentorganisationer eller näringsliv. ”Ur praktiskt eller materiell synvinkel 
föreligger det således inget egentligt behov av att vidta några omfattande ändringar”,95 skrivs 
det. Bristen på enhetliga konsumentskyddsregler bedöms dock utgöra hinder för 
etableringsfriheten och för den fria rörligheten för varor och tjänster över gränserna, varför 
vissa ändringar i den nationella lagstiftningen ändå var påkallade.96  
 
MFL:s första paragraf stadgar att syftet med lagstiftningen är att skydda konsumenter och 
näringsidkare från otillbörlig marknadsföring. Detta är i överensstämmelse med direktivet, 
som enligt artikel 1 syftar till ”att bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att 

                                                
90 Prop. 1994/95:123 s. 7-17. 
91 Kommittédirektiv 2005:72 ”Genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder”. 
92 Regeringens proposition 2007/08:115 ”Ny marknadsföringslag” s. 54. 
93 SOU 2006/76 ”Otillbörliga affärsmetoder” s. 187. 
94 Prop. 2007/08:115 s. 57. 
95 Prop. 2007/08:115 s. 60 
96 Prop. 2007/08:115 s. 60	
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säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och 
andra författningar avseende otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas 
ekonomiska intressen”.97 I specialmotiveringen till 1 § skrivs att lagen ska tillämpas med 
särskilt beaktande av principerna om tryck- och yttrandefrihet.98En hänvisning görs därvid till 
prop. 1994/95:123, där regeringen hade att bedöma om en sådan skrivelse skulle tas med i 
lagen. Regeringen uttalade i det fallet att ”detta är en självklarhet som inte behöver 
lagfästas”.99 
 
I propositionen framhålls att lagstiftningen har generell räckvidd och omfattar alla typer av 
media, samt gäller såväl innan som efter ett avtal ingåtts.100 Vissa produkter och medieformer 
har blivit reglerade i speciallagstiftning, exempelvis tobaksreklam, reklam i radio- och tv samt 
reklam för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och till dessa hänvisar MFL.101 
 
I lagens andra paragraf framgår dess tillämpningsområde, nämligen då näringsidkare 
marknadsför eller själv efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet, då marknadsföring sker 
i TV-sändningar som omfattas av radio- och TV-lagen, och då KO eller andra behöriga 
myndigheter fullgör sina skyldigheter. Man kan fråga sig vad som egentligen menas med 
”marknadsföring”, och här fastnar många gånger bedömningen av influencer marketing. Det 
har att göra med kravet på att en framställning ska vara av rent kommersiell natur, ha ett rent 
kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till ändamål, vilket kan läsas med om i 
avsnitt 4.1.  
 
I förarbetena till 2008 års lag var den stora frågan om direktivets begrepp ”affärsmetoder” 
skulle ersätta MFL:s ”marknadsföring”. I direktivets artikel 2 definieras ”affärsmetod” som 
”en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller kommersiella 
meddelande (inklusive reklam och saluföring) i direkt relation till marknadsföring, försäljning 
eller leverans av en produkt till en konsument”.102 Regeringen kom dock fram till att med 
hänsyn till att man vill använda allmänt språkbruk och vedertagen terminologi så långt som 
möjligt ska marknadsföring brukas. ”Affärsmetod” anses omfattas av ”marknadsföring”.103 I 
MFL 3 § står det att med marknadsföring avses ”reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter 
inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende 
i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsument eller 
näringsidkare”. 
 

                                                
97 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, (”Direktivet”), artikel 1.  
98 Prop. 2007/08:115 s. 140. 
99 Prop. 1994/95:123 s. 163. 
100 Prop. 2007/08:115 s. 61. 
101 Tobakslagen (1993:581), Radio- och TV-lagen (2010:696), Lagen (2013:1054) om marknadsföring av 
modersmjölksersättning och tillskottsnäring. 
102 Direktivet, artikel 2.d. 
103 Prop. 2007/08:115 s. 63.	
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I MFL:s tredje paragraf finns definitioner av begrepp som används i lagstiftningen: 
”affärsbeslut”, ”elektronisk post”, ”god marknadsföringssed”, ”konsument”, 
”marknadsföring”, ”näringsidkare” och ”produkter”. Det överensstämmer i stort sätt med 
direktivets artikel 2, förutom att det där även finns definitioner bland annat av ”att avsevärt 
snedvrida konsumentens ekonomiska beteende”, ”uppförandekod”, ”kodutfärdare” och 
”köperbjudande”.  
 
Efter bestämmelsen med allmänna definitioner, och 4 § där hänvisning görs bland annat till att 
Bilaga I till direktivet (den så kallade ”Svarta listan”) gäller som lag i Sverige, följer lagens 
första generalklausul.  
 
I 5 § föreskrivs att ”marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed”. Detta 
definieras lite mer utförligt i nästa paragraf, 6 §, genom förklaringen att ”Marknadsföring som 
strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar 
mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut”. 6 § brukar kallas för transaktionstestet, och innebär ett krav på att en 
marknadsföringsmetod måste ha en sannolik ekonomisk effekt för att den ska anses 
otillbörlig.104 Testet infördes med hänsyn till direktivet, det vill säga i samband med 2008 års 
lag.  
 
I direktivets artikel 5 finns samma generalklausul med förbud mot otillbörliga affärsmetoder, 
och närmare förklaring av vad som avses med sådana. I 5.2. anges att en affärsmetod ska vara 
otillbörlig om den ”strider mot god yrkessed” (a) och ”innebär, eller sannolikt kommer att 
innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos 
den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av produkten, eller 
den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en viss 
konsumentgrupp” (b).  
 
Generalklausulen utgör den översta byggstenen i vad som brukar kallas MFL:s 
pyramidstruktur, som används även i direktivet.105 I förarbetena till 2008 års lag beskrivs 
marknadsföringslagens uppbyggnad som en inverterad pyramid, där den översta heltäckande 
byggstenen består av en generalklausul som definierar otillbörlig marknadsföring. Den 
underliggande byggstenen är tvådelad, och en del utgör aggressiv marknadsföring medan den 
andra utgör vilseledande marknadsföring. Byggstenen om vilseledande är i sin tur uppdelad i 
två, i dels ett förbud mot vilseledande handlingar, dels ett förbud mot vilseledande 
underlåtenhet. Den underst liggande byggstenen i pyramiden är vissa uttryckliga förbud mot 
aggressiv- respektive vilseledande marknadsföring som är upptagna i Svarta listan.106 Där är 
sådana marknadsföringsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga, och som inte 
kräver att transaktionstestet är uppfyllt.107 
 
                                                
104 Prop. 2007/08:115 s. 109. 
105 Prop. 2007/08:115 s. 69. 
106 Prop. 2007/08:115 s. 69. 
107 Prop. 2007/08:115 s. 111.	
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Efter generalklausulen om marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed följer 7 § 
och 8 §, bestämmelserna om aggressiv respektive vilseledande marknadsföring. Dessa utgör 
alltså tillsammans den mittersta byggstenen i pyramiden och benämns också som 
generalklausuler.108 I båda paragraferna finns transaktionstestet såsom rekvisit, men ifråga om 
vilseledande marknadsföring ställs inte kravet på att marknadsföringen i märkbar mån ska 
påverka affärsbeslutet.  
 
I förarbetena till 2008 års lag föreskrivs att det vid en jämförelse mellan direktivets artiklar 
uppfattades som att den sannolika ekonomiska effekten skulle bedömas olika beroende på 
vilken typ av otillbörlig marknadsföringsåtgärd det rörde sig om. Således ställs lägre krav på 
vilseledande marknadsföring, då det räcker med att kunna konstatera att den otillbörliga 
marknadsföringsåtgärden medför eller sannolikt medför att konsumenten fattar ett annat 
affärsbeslut än vad denne annars skulle ha fattat.109 I 8 §, bestämmelsen om vilseledande 
marknadsföring, framhålls vidare att vad som är vilseledande bestäms utifrån någon av de 
angivna efterföljande paragraferna i lagen.  
 
På generalklausulerna följer de så kallade katalogreglerna, som utgör preciserade regleringar 
av särskilda reklammetoder. En av dem är reklamidentifiering (9 §). Då övriga katalogregler 
inte är relevanta inom ramen för denna framställning kommer de inte att beröras mer 
utförligt.110 Efter katalogreglerna kommer slutligen förbuds- och åläggandebestämmelser, 
bestämmelser rörande den direktverkande sanktionen marknadsstörningsavgift som kan 
åläggas en näringsidkare under vissa förutsättningar, bestämmelser om utplånande av vissa 
framställningar, om vilka som tillerkänns talerätt i marknadsrättsliga mål samt 
rättegångsbestämmelser.111  
 
Ska ett fall av influencer marketing prövas finns alltså en tydlig systematik i MFL som har 
sina rötter i direktivet om otillbörlig marknadsföring. Hur lagstiftningen ska tillämpas på 
marknadsföringsmetoden, vilket är den huvudsakliga frågeställningen i denna framställning, 
diskuteras i 4.4.  

3.3 God marknadsföringssed – fönstret mot branschens rekommendationer  
Som nämndes ovan finns stadgat i 5-6 §§ MFL att marknadsförings som strider mot god 
marknadsföringssed ska anses otillbörlig om den påverkar mottagaren förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut. ”God marknadsföringssed” förklaras i MFL 3 § vara ”god affärssed 
eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 
marknadsföring av produkter”. I direktivets artikel 2 är ”god yrkessed” definierat som ”den 
nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa 
gentemot konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller den allmänna 
principen om god tro i näringsidkarens bransch”.112  
 
                                                
108 Prop. 2007/08:115 s. 69; Nordell, ”Marknadsrätten – en introduktion”, s. 61-62. 
109 Prop. 2007/08:115 s. 110. 
110 se MFL 10-22 a §§. 
111 MFL 23-66 §§. 
112 Direktivet, art 2.h.	
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Man ska alltså ta hänsyn till sedvänja, vedertagna normer, bransch- och marknadspraxis när 
man bedömer om en marknadsföringsåtgärd är förenlig med god marknadsföringssed. I 
förarbetena till MFL framhålls att med god marknadsföringssed, eller god affärssed, avses 
huvudsakligen det utomrättsliga normsystem som utvecklats inom näringslivet, främst ICC-
koden, men även andra uppförande- och branschkoder.113 Som exempel ges 
speciallagstiftning, KV:s föreskrifter och allmänna råd, normer som skapats i domstolspraxis 
och andra internationella vedertagna sådana. God marknadsföringssed är inget statiskt 
begrepp utan utvecklas och uppdateras i takt med marknaden.114  
 
Den högst värderade vedertagna normen, med störst inflytande över vad som ska anses vara 
god marknadsföringssed, är alltså den så kallade ICC-koden. Den ges ut av Internationella 
Handelskammaren, ICC, näringslivets internationella huvudorganisation med uppgift att 
främja hög etisk standard i näringslivet.115 ICC är en medlemsorganisation, där näringsidkare 
i mer än 120 länder är medlemmar. När antalet medlemmar i ett land överstiger ett visst antal 
kan dessa bilda en nationalkommitté. I Sverige finns en sådan bestående av runt 200 
näringsidkare.116 Sverige har sedan 1950-talet haft en ledande roll i ICC-kodens utveckling. I 
de nordiska länderna används ICC-koden som den är medan den i andra länder, exempelvis 
Frankrike, fungerar som ett grunddokument för en mängd andra dokument som anknyter till 
ICC-koden men är specificerade för den franska marknaden.117  
 
ICC-koden gavs ut för första gången år 1937 och har reviderats många gånger sedan dess. 
Den har sedan länge haft ställningen som global standard.118 Mellan år 1957-1970 tillämpades 
koden av Näringslivets opinionsnämnd (NOp), ett fristående organ som prövade olika 
marknadsföringsåtgärder och bildade normgivande praxis.119 Detta skedde ungefär på samma 
sätt som sker inom RO idag, vilket kan läsas mer om nedan.  
 
Koden är tillämplig på all slags marknadskommunikation, och omfattar alla som verkar inom 
reklam. Den riktar sig till såväl till annonsörer och kommunikationsproducenter som 
medieproducenter, förmedlare av reklam, företag, reklam- och mediebyråer.120 Sedan första 
versionen av ICC-koden gavs ut har vikten av att främja allmänhetens förtroende för reklam 
varit central. 121 Redan i första artikeln kan läsas att marknadskommunikation ska vara laglig, 
hederlig och vederhäftig samt ska utformas med vederbörlig känsla för socialt och 
yrkesmässigt ansvar. Den senaste versionen av koden är från 2011, och där infördes ett 
särskilt kapitel om marknadskommunikation i digitala interaktiva medier. Således finns idag 

                                                
113 Prop. 2007/08:115 s. 69-70. 
114 Prop. 2007/08:155 s. 70. 
115 Svensson, Stenlund, Brink, m.fl., ”Praktisk marknadsrätt”, s. 51. 
116 SOU 2018:1 s. 112. 
117 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, ”Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-
2016”, s. 540. 
118 Prop. 2007/08:115 s. 76, Reklamombudsmannen, ”ICC:s regler”, 
”http://reklamombudsmannen.org/regler/iccs-regler” hämtad 2018-04-18. 
119 Svensson, Stenlund, Brink, m.fl., s. 114. 
120 ICC, ”Regler för reklam och marknadskommunikation”, under rubriken ”Tillämpningsområde och 
definitioner”, s. 4.  
121 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 540.	
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kapitel D, med ”ICC:s Onlineregler”, som tar sikte på reklam i sociala medier, särskilt 
personaliserad reklam.122 
 
Vid sidan av ICC finns nationella självregleringsorgan med inflytande över vad som utgör 
god marknadsföringssed.123 I Sverige är RO det främsta organet. RO är en stiftelse som på 
samma sätt som NOp tidigare gjort prövar om reklam och marknadsföringsåtgärder är 
förenliga med ICC-koden.  
 
Initiativet till stiftelsen togs år 2009 av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer och 
Näringslivets delegation för marknadsrätt.124 Motivet var bland annat ett behov av en 
vitalisering av självregleringen på den svenska marknaden. Efter att 1970 års lag trädde i kraft 
upphörde NOp:s verksamhet och rollen som primära självregleringsorgan utövades därefter 
huvudsakligen av Näringslivets Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande Reklam och 
Marknadsetiska rådet. Dessa slogs samman år 2009 och inkluderas i RO. Det inrättades även 
ett fast kansli till vilket konsumenter och näringsidkare kan göra anmälningar.125  
 
RO är inte en myndighet eller domstol och har således inga sanktioner till sitt förfogande. 
Organet tar upp ärenden efter anmälan från konsumenter, företag eller organisationer. Finns 
det redan praxis i den frågan ärendet gäller meddelar RO beslut, i annat fall tar 
Reklamombudsmannens Opinionsnämnd, RON, upp frågan och gör en bedömning. RON kan 
även överpröva beslut som fattats av RO och överklagats. Det är enbart skriftlig handläggning 
av ärendena och besluten fattas i form av ”friad” respektive ”fälld”. RON utgörs av en 
ordförande och en vice ordförande som båda ska vara jurister, samt ett tjugotal ledamöter som 
representerar marknaden på olika sätt. 126 
 
KV och Konsumentombudsmannen (KO) har också stor betydelse för vad som utgör god 
marknadsföringssed. KV är den centrala myndigheten när det gäller konsumentfrågor.127 
Enligt Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket ansvarar KV bland annat 
för att konsumenter har tillgång till information som ”ger dem möjlighet att göra väl avvägda 
val” och att ”stärka konsumenters ställning på marknaden genom kontakter med privata 
aktörer”.128 Det ingår även enligt instruktionen i KV:s ansvar att bevaka och analysera 
marknaderna ur ett konsumentperspektiv och att bevaka konsumenters möjlighet att agera på 

                                                
122 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 544; ICC-koden, Kapitel D: Reklam och 
marknadskommunikation i digitala interaktiva media (ICC:s Onlineregler).  
123 Prop. 2008/08:115 s. 70. 
124 Reklamombudsmannen, ”Om oss”, ” http://reklamombudsmannen.org/ro__ron” hämtad 2018-04-27. 
125 Åbyhammar, ”Reklamombudsmannens opinionsnämnd – ICC:s regelverk i tillämpning”, ”Amici Curiae 
Marknadsdomstolen 1971-2016”, s. 649-650. 
126 Reklamombudsmannen, ”Om oss”, ” http://reklamombudsmannen.org/ro__ron” hämtad 2018-04-27; SOU 
2018:1 s. 116-117. 
127 Nordell, s. 53. 
128 Förordning (2009:607) med instruktion för KV, 1 § p. 2-3.	
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ett ur miljösynpunkt hållbart sätt.129 Det övergripande målet för myndigheten är att skapa 
medvetna och säkra konsumenter.130  
 
Ett sätt på vilket KV utövar sitt uppdrag, och sitt så kallade proaktiva konsumentskyddsarbete, 
är att utfärda vägledningar, rapporter, föreskrifter och medverka i branschöverenskommelser. 
Arbetet kan även bedrivas i form av utbildning, direktinformation och stöd till kommunernas 
konsumentverksamhet.131 KV medverkar också i internationella nätverk och bedriver 
verksamheten Konsument Europa som är en del av European Consumer Centres Network, 
bestående av 30 medlemsländer. Verksamheten är en självständig enhet inom KV och 
erbjuder personlig rådgivning till konsumenter vid handel över gränserna inom EU, Norge 
och Island.132 Sedan mars år 2015 tillhandahåller KV upplysningstjänsten Hallå Konsument 
som ger konsumenter möjlighet att få upplysning och vägledning över telefon och epost. Det 
är ett samverkansprojekt mellan flera myndigheter i Sverige, bland annat Allmänna 
Reklamationsnämnden, Finansinspektionen och Livsmedelsverket.133 
 
KO inrättades i samband med 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring. År 1973 slogs KO 
ihop med KV, och det blev en sammanhållen myndighet.134 Idag är KV:s chef samtidigt KO, 
och man kan säga att KO är processorganet inom KV, som är tillsynsmyndigheten. På 
hemsidan föreskrivs att ”KO har möjlighet att genom rättsliga åtgärder påverka företag som 
inte följer lagstiftningen som Konsumentverket har tillsyn över”.135 KO har alltså en central 
roll när det gäller sanktionssystemet i MFL. Enligt lagstiftningen kan KO bland annat utfärda 
förbudsförelägganden, informationsförelägganden och väcka talan om 
marknadsstörningsavgift gentemot näringsidkare.136 KO är en av de aktörer som har talerätt 
vid PMD, vid sidan av näringsidkare som berörs av marknadsföring respektive 
sammanslutningar av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.137 
 
KV kan också kan ta upp och behandla ärenden, på eget initiativ eller efter anmälan från 
exempelvis en konsument. Det blir då en handläggning som sker utanför domstolen. Om det 
finns tveksamheter i en näringsidkares marknadsföringsåtgärd kan myndigheten kontakta 
näringsidkaren och göra den medvetandegjord kring på vilket sätt marknadsföringen är 
oförenlig med MFL. Näringsidkaren får då tillfälle att rätta sig efter myndighetens 
anmärkningar. Det läggs stor vikt vid att ärenden hos KV i första hand löses på frivillig väg, 
och därför öppnas alltså upp till förhandling mellan KV och näringsidkaren. Kan inte 

                                                
129 Förordning (2009:607) med instruktion för KV, 3 § p. 1-2. 
130 Konsumentverket, ”Uppdrag och mål”, ”https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-
organisation/uppdrag-och-mal/” hämtat 2018-04-27. 
131 SOU 2018:1 s. 100. 
132 SOU 2018:1 s. 102. 
133 SOU 2018:1 s. 101-102. 
134 Konsumentverket, ”Vår Historia”, ”https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-
organisation/historia/”, hämtad 2018-04-27, SOU 1993:59 s. 122. 
135 Konsumentverket, ”Konsumentombudsmannen (KO)”, ”https://www.konsumentverket.se/om-
konsumentverket/var-organisation/konsumentombudsmannen-ko/” hämtad 2018-04-27. 
136 MFL 28 §, 48 §. 
137 MFL 47 §.	
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näringsidkaren bemöta KV:s anmärkningar och övertyga myndigheten om vederhäftigheten i 
marknadsföringen kan saken gå vidare till KO.138   
 
”God marknadsföringssed” är alltså ett brett begrepp, som får sitt innehåll av myndigheter, 
självregleringsorgan, organisationer och resten av branschen. Den övergripande tanken är att 
aktörerna på reklammarknaden ska kunna vara med och bestämma spelreglerna. Det är en 
gammal tradition på det marknadsföringsrättsliga området (se vidare avsnitt 5.2.1). Att det är 
möjligt att ta hänsyn till branschens rekommendationer har stor betydelse för influencer 
marketing. Detta beskrivs vidare i nästa avsnitt.    
 
 
  

                                                
138 Svensson, Stenlund, Brink, m.fl., s. 131-132. 
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4. Reklamidentifiering 
 
Ovan har redogjorts för bakgrunden till den lagstiftning vi tillämpar på 
marknadsföring idag och hur dess systematik ser ut. Det här avsnittet ger en fördjupad 
beskrivning av den bestämmelse som är central för influencer marketing: 
reklamidentifiering (MFL 9 §). Först redogörs för gränsen mellan kommersiellt och 
icke-kommersiellt material, sedan för bakgrunden till 
reklamidentifieringsbestämmelsen. Detta följs av branschens rekommendationer, det 
vill säga vilka riktlinjer som finns i uppförandekoder och vägledningar publicerade av 
olika organ. Slutligen följer en redogörelse över bestämmelsens tillämpning i teori och 
praktik. En sammanfattning över detta avsnitt kan läsas i 6.1, ”Rättsliga riktlinjer och 
tillämpning av dem”.  

4.1 Kommersiellt och icke-kommersiellt material 
I avsnitt 2.2 beskrevs fallet med Lisa ”Misslisibell” Jonsson i RON. I en YouTube-video 
visade hon upp saker hon fått hem från ett företag, berättade hur hon använde dem och vad 
hon tyckte om dem. Klippet blev anmält då det ansågs att Lisa Jonsson ägnade sig åt 
marknadsföring, men att detta inte var utmärkt utan istället väldigt likt annat, redaktionellt 
material som influencern producerat och lagt ut på sin kanal. Lisa Jonsson anförde i yttrandet 
över det anmälda klippet att det inte rörde sig om en ”reklamfilm, utan om en personlig video 
i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen”.139  
 
RON hade alltså att avgöra om videon innehöll kommersiellt eller icke-kommersiellt material. 
Anmälaren hävdade det förra, Lisa Jonsson det senare. RON gick på anmälarens linje. Det var 
marknadsföring eftersom det bara visades och talades om produkter från ett företag, att 
produkterna omnämndes enbart i positiva ordalag, att det hänvisades till en rabattkod som 
följarna kunde använda när de handlade i företagets webbshop och en tävling som följarna 
kunde delta i genom att följa företaget på Instagram, samt att det i ett senare inlägg framgick 
att Lisa Jonsson samarbetade med företaget. RON anförde att videon med tillhörande text 
hade till syfte att öka omsättningen av JFR:s produkter, innebärande att videon hade ett 
kommersiellt syfte och avsåg rent kommersiella förhållanden.140  
 
Detta illustrerar ett första grundläggande problem med marknadsföringsmetoden influencer 
marketing, nämligen gränsen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material. Som 
framgår i avsnitt 3.2 krävs, för att MFL överhuvudtaget ska vara tillämpning, att det är fråga 
om marknadsföring, enligt 3 § ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade 
att främja avsättningen av och tillgången till produkter […]”. En framställning måste vara av 
en utpräglat kommersiell natur för att den ska kunna angripas med stöd av MFL, vilket 
innebär att den har framtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har 
rent kommersiella förhållanden till föremål.141  
 

                                                
139 Avsnitt 2.2; RON:s Ärende 1503-41. 
140 RON:s Ärende 1503-41. 
141 Prop. 2007/08:115 s. 111-112; MD 2002:34; MD 2005:11.	
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Om en framställning däremot är inriktad på att ”bibringa allmänheten vissa värderingar eller 
påverka dess allmänna beteende i viss riktning” faller framställningen under tryck- och 
yttrandefrihetslagstiftningen.142 Denna lagstiftning är i så fall exklusivt tillämplig, enligt den 
så kallade exklusivitetsgrundsatsen.143 Om ett budskap från en influencer anses vara av 
utpräglat kommersiell natur kan den bedömas enligt MFL, men om så inte är fallet har tryck- 
och yttrandefriheten företräde och då är MFL inte tillämplig. Det kan då inte utredas om ett 
budskap lever upp till kravet på reklamidentifiering, och i så fall är vilseledande, eftersom det 
inte rör sig om marknadsföring från första början.  
 
Influencer marketing går, som tidigare nämnts, ut på att influencer får betalt för att göra 
reklam för olika företag, och att reklambudskapen ska smälta in influencerns övriga flöde (se 
avsnitt 2.2). Problemet är att om ett reklaminlägg är utformat som icke-kommersiellt material, 
blir det svårare är det att avgöra om det är reklam överhuvudtaget. Man kan fråga sig – hur 
avgör man om ett budskap är kommersiellt eller icke-kommersiellt? Finns det några 
indikatorer för att avgöra om något som sägs eller skrivs har avsättningsfrämjande syfte? Eller 
ska man behöva fråga influencern – är detta reklam? 
 
Praxis ger viss ledning. Fallet MD 2002:34 rörde en broschyr med rubriken ”HSB vill stoppa 
farliga kemikalier i byggandet”. I broschyren angavs att organisationen HSB vill bygga och 
förvalta bra bostäder, och nu tar initiativ för att få bort farliga kemikalier vid byggande av 
bostäder.  Det var inte angivet huruvida det var fråga om marknadsföring. Kärandeparten i 
fallet menade att broschyren var ägnad att stärka HSB:s marknadsmässiga image som ett 
miljömedvetet bolag och att öka efterfrågan på bostäder, och att det därför var fråga om ett 
kommersiellt budskap.  
 
Domstolen konstaterar i sina domskäl att broschyren får anses ha kommersiella förhållanden 
till föremål, men att påståendena är allmänt hållna och anknyter till de i samhället pågående 
miljödebatterna. Det dominerande intrycket är, enligt domstolen, att broschyrens ändamål 
främst är opinionsbildande. Eftersom att det därför inte rör sig om rent kommersiella 
förhållanden, och att tryckfriheten ska ges företräde vid tvekan, finner domstolen att ett 
ingripande med stöd av MFL inte kan ske.144  
 
I fallet MD 2005:11 handlade det om ett spel som funnits på en webbplats, och som av 
kärandeparten ansågs ha till syfte att göra reklam för det varumärke, Änglamark, till vilket 
webbplatsen hörde. Spelet handlade om ekologisk odling och beskrev ekologiska produkter i 
positiva ordalag.  
 
Domstolen har bland annat att ta ställning till huruvida MFL bör anses ge möjlighet att ingripa 
mot framställningar på internet med samma begränsningar, alltså tryck- och 
yttrandefrihetslagstiftningens företräde och exklusivitet, som uppställs för andra medier. Den 
principiella utgångspunkten är, enligt domstolen, att det saknas anledning att göra skillnad 
                                                
142 Prop. 2007/08:115 s. 112, Tryckfrihetsförordning (1949:105), Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1496). 
143 Prop. 2007/08:115 s. 112. 
144 MD 2002:34.	
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mellan olika medieformer. Av tidigare praxis framgår att ”med hänsyn till tryckfriheten bör 
stor försiktighet iakttas när det gäller bedömning och normer som hindrar näringsidkare att 
utge eller äga tidskrift”, och att dessa överväganden gör sig gällande även beträffande 
framställningar på internet. Därmed kan domstolen bedöma spelet på samma sätt som en 
framställning i en tidning.  
 
Domstolen konstaterar att för ett ingripande med stöd av MFL krävs att en framställning är av 
rent kommersiell natur, innebärande att den har ett rent kommersiellt syfte och rent 
kommersiella förhållanden till ändamål. Spelet var i det hänseendet starkt kopplat till 
varumärket Änglamark. På hemsidan där spelet fanns kunde man ta del av varumärkets 
historia, produkter och värderingar. Domstolen framhåller att hemsidan ”får anses ha tydligt 
präglats av ett kommersiellt syfte”. Spelet och hemsidan lyfte fram fördelarna med ekologiska 
produkter, och innehavare av ett speciellt bonuskort som deltog i spelet hade möjlighet att få 
bonuspoäng som kunde handlas för i den butik som tillhandahöll varumärket. Domstolen 
bedömer detta ha bidragit till att spelarna uppfattade spelet som hänförligt till varumärket. 
Spelet, och kampanjen det ingick i, måste enligt domstolen ha varit att skapa uppmärksamhet 
för varumärkets produkter och sortiment. Därför finner domstolen att det funnits ett rent 
kommersiellt syfte och att spelet haft rent kommersiella förhållanden till ändamål.145  
 
I ”Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar” skriver Sara Hovstadius att 
domstolspraxis som berör gränsen mellan kommersiella och icke-kommersiella budskap visar 
på ett mönster.146 Om en framställning knyter an till egna produkter kommer den med större 
sannolikhet bedömas ha ett avsättningsfrämjande syfte och således utgöra ett kommersiellt 
budskap. Det är fallet med Änglamark, MD 2005:11, ett exempel på. När en näringsidkare 
däremot knyter an till sin egen verksamhet bedöms det oftare som ett icke-kommersiellt 
meddelande, vilket fallet med HSB, MD 2002:34, är ett exempel på.147 I dessa fall var det 
dock reklambudskap som framfördes av näringsidkare själva, rörande den egna 
näringsverksamheten. Ingen betald mellanhand (exempelvis en influencer) användes.  
 
Hovstadius diskuterar vidare att domstolen i fallet med Änglamark kommer fram till att 
gränsen för MFL:s räckvidd på internet ska bedömas enligt samma kriterier avseende 
förhållandet till tryck- och yttrandefriheten som andra medier. Domstolen framhåller att 
återhållsamhet bör visas ifråga om ingripanden med stöd av MFL som kan hindra eller 
försvåra för näringsidkare att använda internet för opinionsbildning eller åsiktsyttringar.  
 
Detta, menar Hovstadius, skulle kunna innebära att det kan anses ”krävas att det existerar ett 
underliggande uppdragsavtal mellan en näringsidkare och en blogg för att ett gynnsamt 
inställt inlägg som bloggaren skrivit om näringsidkarens verksamhet ska anses vara ett 
kommersiellt meddelande enligt MFL”.148  
 

                                                
145 MD 2005:11. 
146 Hovstadius, ”Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar”, SvJT 2015, s. 204.  
147 Hovstadius, s. 203-204. 
148 Hovstadius, s. 205.	
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Hovstadius diskussion, och den bakomliggande domstolspraxisen, ger därmed två indikatorer 
för att avgöra om ett budskap är kommersiellt eller icke-kommersiellt. Den första är att titta 
på innehållet i framställningen. Om en influencer producerar innehåll kring en näringsidkares 
produkter, tyder det i högre grad på att det är marknadsföring, än om en influencer producerar 
innehåll kring en näringsidkares verksamhet i allmänhet. Den andra är att undersöka huruvida 
det finns ett bakomliggande uppdrag. Om en influencer i ett inlägg skriver en positivt inställd 
recension av en näringsidkares produkter eller tjänster är det alltså marknadsföring om det 
finns ett bakomliggande uppdrag från näringsidkaren. Det kan verka självklart – det är reklam 
eftersom att en person har fått betalt. Problemet är att det sällan framgår tydligt att det funnits 
ett bakomliggande uppdrag – ska då konsumenten eller tillsynsmyndigheten behöva fråga 
influencern för få reda på om ett inlägg utgör reklam eller inte?  
 
En tredje indikator kan hämtas från domen mot Kissie. Där framhåller domstolen att det är 
vanligt att en influencer skapar innehåll genom att tipsa om produkter både med och utan 
bakomliggande uppdrag från näringsidkare.149 Domstolen anför att beskrivningar och 
rekommendationer som inte sker mot ersättning kan utgöra viktigt redaktionellt innehåll i 
sociala medier, och att även vid sådana icke-betalda rekommendationer kan influencers skriva 
ut inköpsställe och pris för att hjälpa följaren. En person som driver en blogg om löpträning 
kanske tipsar sina läsare om ett par löparskor. Recensioner och utlåtanden är således vanliga 
budskap som influencers förmedlar.150 Eftersom att det allmänt kan anses otydligt vad som är 
kommersiellt respektive icke-kommersiellt (redaktionellt) innehåll i sociala medier, finns det 
anledning att ställa relativt höga krav på att det ska framgå att det är fråga om 
marknadsföring.151 
 
Domstolen lägger alltså vikt vid vem avsändaren av budskapet är, och i vilket forum 
budskapet förmedlas. Detta skulle alltså kunna användas som en tredje indikator. Kanske 
skulle lagstiftningen, eller rättstillämpningen, skulle upplevas som tydligare om den var 
särskilt sträng mot sådana aktörer som ofta blandar kommersiellt och icke-kommersiellt 
material.  
 
Jämför detta med uppfattningen inom journalistik och press – det ställs höga etiska krav på att 
det aldrig sker. De flesta nyhetstidningar, - sidor och -program har kritiker som recenserar 
produkter och tjänster på olika sätt. Att recensionerna är oberoende är det som avgör dess 
legitimitet. Det handlar om att slå vakt om objektivitet och opartiskhet. I Journalistförbundets 
”Yrkesregler”, som alla medlemmar i förbundet förbinder sig att följa, säger en av punkterna 
”Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal 
eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig 
journalist”.152 Får en journalist uppdrag av en näringsidkare att skiva gott om dennes produkt, 
och gör det, bryter hen alltså mot de yrkesetiska reglerna och uppfyller i princip inte kraven 
för medlemskap i Journalistförbundet.   

                                                
149 Domen mot Kissie, s. 29. 
150 Domen mot Kissie, s. 29. 
151 Domen mot Kissie, s. 30. 
152 Journalistförbundet, ”Yrkesregler”, p. 2.	
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I ”Riktlinjer mot textreklam”, en checklista framtagen av Journalistförbundet, föreskrivs att 
journalister och redaktioner ska vara särskilt vaksamma och kritiska bland annat ”när 
erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade” samt 
”vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller 
andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker”.153 Det är således en del av yrket 
som journalist att inte producera kommersiella budskap.  
 
En bloggare, eller en influencer, är något annat än en journalist. Som tidigare nämnts 
definierades influencer i Språkrådets nyordslista år 2016 som ”en person vars inflytande 
används i marknadsföringssammanhang”.154 Influencers of Swedens definition är ”en seriös 
innehållskreatör med stor och/eller lojal följarskara i sociala medier och/eller blogg och som 
anses ha inverkan på denna följarskaras beslut”.155 En influencer är, i likhet med journalisten, 
en form av skribent, men influencern har alltså oftast ett kommersiellt motiv i någon form. 
Redan i baksidestexten på Hörnfeldts ”Yrke: Influencer” står att influencers är entreprenörer, 
och att det handlar om att lära sig att bygga och vårda sin målgrupp, ta betalt för samarbeten 
och att nätverka. Tvärtemot för journalister så är betalda reklaminlägg en viktig del av 
innehållet för en bloggare eller influencer.156  
 
Gränsen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material är uppenbarligen svår att dra, 
och det är en avvägning mellan olika intressen. Man kan låta innehållet i meddelandet avgöra, 
vilket domstolen gjort i praxis. Man kan låta det bakomliggande uppdraget avgöra, vilket lyfts 
fram i doktrin. Man kan också titta på vem avsändaren är – och ha i åtanke att det är en del av 
influencers verksamhet att producera kommersiella budskap. 

4.2  Reklamidentifiering - bakgrund och motiv 
När man väl kommit fram till att ett budskap eller meddelande är av utpräglat kommersiell 
natur, och MFL således är tillämplig, avgörs frågan om det kommersiella budskapets tydlighet 
mot bakgrund av bestämmelsen om reklamidentifiering i 9 § MFL. Bestämmelsen stadgar att 
all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om 
marknadsföring, samt att det tydligt ska framgå vem som svarar för den. Så kallade ”teasers”, 
det vill säga framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande 
framställningar, är undantagna från det senare kravet.  
 
Som nämnts i avsnitt 3.1 lyftes redan i förarbetena till 1970 års lag om otillbörlig 
marknadsföring fram att en viktig princip för marknadsföring var att den ska vara lätt att 
identifiera som sådan. Vid den tidpunkten hade förekomsten av kommersiella reklamannonser 
utformade som redaktionellt material i olika tryckta media uppmärksammats. Chefen för 
justitiedepartementet anförde att sådana marknadsföringsmetoder ofta måste bedömas som 

                                                
153 Journalistförbundet, ”Riktlinjer mot textreklam”, p. 2 och 4. 
154Avsnitt 2.1; Institutet för folk och språkminnen, ”Nyordslista 2016”, s. 4. 
155 Hörnfeldt, s. 27. 
156 Hörnfeldt, s. 21, Domen mot Kissie, s. 29.	
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otillbörliga.157 Det fanns dock ingen uttalad lagregel om reklamidentifiering, utan en sådan 
infördes först i 1995 års lag.  
 
I SOU:n som förekom 1995 års lag,158 togs vikten av en öppen kommunikation mellan 
näringsidkare och konsumenter upp som en förutsättning för en väl fungerande marknad. 
Utredningen framhöll att erfarenheten visade att ”anonymt marknadsuppträdande främst 
används av oseriösa näringsidkare som med hjälp av anonymiteten vill undandra sig sitt 
rättsliga ansvar”.159  
 
Att näringsidkarens identitet framgår tydligt ger konsumenten möjlighet att nå näringsidkaren, 
framhöll utredningen. Det innebar att marknadsföring inte fick presenteras på ett sätt som 
gjorde att det kunde uppfattas som ett icke-kommersiellt budskap. Detta beskrevs vara en 
princip som gällde för alla reklammedier, uttryckte internationellt vedertagna normer om god 
affärssed och som låg i linje med den gällande pressetiska uppfattningen om att en ”strikt 
åtskillnad ska göras mellan redaktionellt material och meddelanden på betald annonsplats”. 160 
Principens bakomliggande syfte var därvid att vidmakthålla och stärka mediernas integritet 
och därmed deras trovärdighet.161  
 
Det viktigaste skälet till att införa en uttrycklig bestämmelse om reklamidentifiering var dock 
att man ville kodifiera den praxisflora som bildats till följd av att det bara fanns en 
övergripande generalklausul. Sedan år 1966 hade det funnits en bestämmelse om 
reklamidentifiering i ICC:s grundregler för reklam, och dessa hade tillämpats av tidigare 
nämnda NOp, det dåvarande utomrättsliga självsanerande organet. NOp hade utvecklat en 
princip om reklammarkering, som i sin tur gjort avtryck i domstolspraxis.162 Domstolen hade, 
mot bakgrund den dåvarande bestämmelsen om informationsskyldighet i 1975 års lag, slagit 
fast att en näringsidkare är skyldig att tydligt ange vem som är avsändaren av en 
marknadsföringsåtgärd. I ett flertal fall hade dåvarande Marknadsdomstolen (MD) förklarat 
att reklammarkering kunde ske genom att firma eller namn, samt fast adress eller 
telefonnummer anges.163  
 
Ett av dessa fall är MD 1980:12. Där väckte KO talan mot företaget Corteco vid 
marknadsdomstolen för att ett reklambudskap som Corteco var avsändare till inte kunde 
identifieras på ett bra sätt. Corteco var ett företag som bland annat tillhandahöll 
bantningspreparat. På en helsida i ett nummer av Hemmets Journal hade en annons för 
Corteco tagits in, utformad som en tidningsartikel där det gavs bantningsråd och exempel på 
en veckomatsedel. I en sekvens som handlade om ”förhållningsregler och knep” angavs att 
man kunde beställa hem två särskilda preparat från apoteket. Annonsen avslutades med 
skrivelsen, längst ner på sidan, att preparaten även kunde ”beställas direkt från Corteco AB”, 
                                                
157 Prop. 1970:57 s. 71. 
158 ”SOU 1993:59 – Ny Marknadsföringslag”. 
159 SOU 1993:59 s. 389. 
160 SOU 1993:59 s. 390. 
161 SOU 1993:59 s. 390. 
162 SOU 1993:59 s. 390-391. 
163 SOU 1993:59 s. 391.	
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och i anslutning till detta företagets adress och telefonnummer. I annonsens övre högra hörn 
fanns ordet ”Annons” i liten stil.  
 
Domstolen anför i sina domskäl att när reklammarkeringen är svag, så är kravet på 
sändarangivelse desto större. När en annons är utformad som en redaktionell text och det 
krävs ett ingående studium för att läsaren ska kunna förstå att det är fråga om marknadsföring, 
är den rimliga fordran på sändarangivelse inte uppfylld. Domstolen menar att ”annonsen 
borde ha innefattat en tydlig uppgift om marknadsförarens namn och adress, och sagda 
uppgift borde ha varit åtskild från annonsens övriga innehåll och tryckt i en stilgrad som 
gjorde den lätt att upptäcka för läsaren”.164 
 
Ett annat fall är MD 1987:5. Då gällde det, liksom fallet ovan, en tidningsannons som var 
utformad så att den kunde förväxlas med redaktionell text. Skoladan, en skoförsäljare, hade en 
helsidesannons i tidningen Barometern utformad som ett reportage ur Skoladans butiker. 
Layouten och grafiken var mycket lik det övriga redaktionella materialet i tidningen. Överst 
på sidan stod markeringen ”ANNONSSIDA”. KO, kärandepart i målet, menade att annonsen 
vid ett första flyktigt påseende gav ett felaktigt intryck av att utgöra redaktionell text.  
 
Domstolen tar i fallet i beaktande ICC:s grundregler för reklam samt en överenskommelse 
från 1976 träffad mellan KO och ett antal branschorganisationer, som båda pekar på att det 
”måste anses föreligga risk att en annons kan förväxlas med redaktionellt material om inte 
läsaren vid ett hastigt påseende uppfattar annonsen som ett reklammeddelande och får klart 
för sig vilket utrymme annonsen totalt omfattar”. Skoladans annons anses av domstolen både 
med hänsyn till layout och textinnehåll vara utformad på ett sådant sätt att den i huvudsak 
framstår som redaktionellt material. Den bedöms därför otillbörlig enligt 
marknadsföringslagen.  
 
Ansvaret, anför domstolen, vilar i första hand på Skoladan. Då även den som väsentligen 
bidragit till handlingen kan få förbud meddelat mot sig, och den aktuella marknadsföringen 
anses vara ”av sådant slag att ett förbud bör meddelas också den vid marknadsföringen 
medverkande tidningen”, fälls dock både Skoladan och Barometern.165  
 
Den stora mängden praxisfall utgjorde enligt utredningen i SOU:n tillräckligt underlag för en 
kodifikation. Utredningens förslag var en bestämmelse med rubriken ”Reklamidentifiering”, 
och lydelsen ”En näringsidkare får inte använda reklam eller andra kommersiella 
framställningar som genom utformning, bristande firmaangivelse eller annan otillräckligt 
reklamidentifiering är ägnad att felaktigt uppfattas som icke-kommersiella”.166 Regeln 
föreslogs gälla oavsett medium.167  
 

                                                
164 MD 1980:12. 
165 MD 1987:5. 
166 SOU 1993:59 s. 561. 
167 SOU 1993:59 s. 395, och s. 561.		



 38 

I propositionen till 1995 års lag togs bestämmelsen om reklamidentifiering med, men med en 
något annorlunda formulering. Bestämmelsen löd: ”All marknadsföring skall utformas och 
presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det skall också 
tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen”. I specialmotiveringen förklaras att en 
kommersiell text inte får presenteras på ett sådant sätt så att den uppfattas som en redaktionell 
text.168 I övrigt var motiven till att införa bestämmelsen om reklamidentifiering samma som 
de som anfördes i SOU:n. Propositionen röstades igenom och bestämmelsen infördes i 
marknadsföringslagen. 
 
I 2008 års nya marknadsföringslag flyttades bestämmelsen om reklamidentifiering flyttades i 
princip med oförändrad. Eftersom att man ville ta efter direktivets pyramidstruktur knöt man 
dock bestämmelsen om reklamidentifiering till generalklausulen om vilseledande 
marknadsföring. Idag gäller alltså att om kravet på reklamidentifiering inte är uppfyllt, är 
framställningen vilseledande.169 I det bakomliggande direktivet är reklamidentifiering 
uppställt som ”vilseledande underlåtenhet”. I artikel 7.2 föreskrivs således att det ska anses 
vara vilseledande underlåtenhet om en näringsidkare inte anger marknadsföringsåtgärdens 
kommersiella syfte.  
 
Förarbetena till 2008 års lag tar upp att principen om reklamidentifiering är av grundläggande 
betydelse på det marknadsrättsliga området. Regeringen skriver att principen utvecklats inom 
näringslivet och sedan länge funnits i ICC-koden. Även här, liksom i SOU 1993:59, anförs att 
bestämmelsen om reklamidentifiering är ”i överensstämmelse med den pressetiska 
uppfattningen om att en åtskillnad bör göras mellan redaktionellt material och meddelanden 
på betald reklamplats”.170 I Svarta listan, som gäller som lag i Sverige enligt 4 §, stadgar 
punkt 11 att det är förbjudet att använda annonser i redaktionell form, och punkt 22 att det är 
förbjudet att oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som 
hänför sig till näringsverksamheten samt att felaktigt uppträda som konsument.171 I 
propositionen framhålls att principen om reklamidentifiering därför kommer till uttryck på 
flera ställen i direktivet om otillbörlig marknadsföring.172  
 
Hur förhåller sig då de bakomliggande motiven till reklamidentifieringsbestämmelsen till 
influencer marketing? Har den pressetiska uppfattningen om att en åtskillnad bör göras mellan 
redaktionellt material och meddelanden på betald reklamplats betydelse i det nya 
reklamlandskapet?  
 
Frågarna besvaras till viss del i domen mot Kisse. Där var reklamidentifiering en central 
fråga. I domskälen framhåller PMD att när en influencer på uppdrag av en arbetsgivare och 
mot ersättning publicerar rent kommersiella framställningar i avsättningsfrämjande syfte rör 
                                                
168 Prop. 1994/95:123 s. 165. 
169 Prop. 2007/08 s. 82. 
170 Prop. 2007/08:115 s. 82. 
171 Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, p. 11 och 22 
(”Svarta listan”). 
172 Prop. 2007/08:115 s. 82.	
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det sig om marknadsföring som omfattas av MFL:s krav på reklamidentifiering och 
sändarangivelse.173 I ett vittnesförhör med Linda Hörnfeldt, som domstolen hänvisar till, 
berättas att ”ett vanligt önskemål i samband med marknadsföring genom influencers är att 
betalda inlägg ska ha samma tonalitet som redaktionella inlägg och passa in i flödet i t.ex. en 
blogg eller på ett instagramkonto i övrigt”.174 Det anförs dock också att det är vanligt att 
influencers utan ersättning skriver om och rekommenderar produkter till sina läsare.  
 
Domstolen menar, som nämnt i avsnittet ovan, att det anses allmänt känt att det kan vara 
otydligt vad som är redaktionellt respektive kommersiellt innehåll i sociala medier. Detta 
förklaras ha sin grund i att influencers ofta själva är delaktiga i att producera den 
marknadsföring som beställts.175 I det sammanhanget anförs att det torde ”normalt krävas 
någon form av tydlig reklammarkering på framträdande plats för att uppfylla 
marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering och sändarangivelse”.176  
 
Med hänvisning till rättsfallet MD 2009:15, framhåller domstolen att kravet på 
reklamidentifiering innebär att konsumenten ska ha möjlighet att med ett minimum av 
ansträngning avvisa meddelanden som denne inte vill ta del av. Det är inte tillräckligt att 
konsumenten kan ana och så småningom förstå att det rör sig om ett reklambudskap, utan 
redan vid en flyktig kontakt ska det gå att identifiera ett kommersiellt innehåll.177 Det finns 
förvisso inget uttryckligt krav på reklammarkering, utan det kan framgå av layouten eller 
utformningen av ett inlägg. Eftersom det rör sig om reklam i sociala medier, och kraven på 
reklamidentifiering är särskilt höga, anses det enligt domstolen dock inte räcka att en 
konsument måste ta del av ett helt inlägg för att förstå att det rör som om marknadsföring. 
Avseende två av de inlägg som Alexandra Media publicerat ansågs kravet om 
reklammarkeringen inte uppfyllt. I ett tredje, där det högt upp i blogginlägget angivits att det 
var ett betalt inlägg, ansågs det dock uppfyllt.178  
 
Domstolen bedömning kan sägas visa på en ny uppfattning till reklamidentifiering – det spelar 
mindre roll att det kan göras skillnad mellan kommersiellt och icke-kommersiellt material. 
Det får en underordnad betydelse. Det är istället reklammarkeringen som domstolen lyfter 
fram som det essentiella. Även om det framhålls att det inte finns något uttryckligt krav på 
reklammarkering är det detta som identifieringen hängs upp på, vilket vi ska se mer av i nästa 
avsnitt. En annons skulle alltså mycket väl kunna utformas som en vanlig tidningsartikel, så 
längre det finns en iögonfallande markering om att det är reklam så är kravet på 
reklamidentifiering uppfyllt.  

                                                
173 Domen mot Kissie, s. 29. 
174 Domen mot Kissie, s. 29-30. 
175 Domen mot Kissie, s. 30. 
176 Domen mot Kissie, s. 30.  
177 Domen mot Kissie, s. 35. 
178 Domen mot Kissie, s. 47.	
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4.3 Branschens rekommendationer 

4.3.1 ICC 
I ICC-koden finns en uttrycklig bestämmelse avseende reklamidentifiering. I artikel 9, 
Identifiering, anges att marknadskommunikation ”ska vara lätt att identifiera som sådan, 
oavsett utformning och medium”.  Om reklam förekommer i media som även innehåller 
nyheter och redaktionellt material ska den presenteras ”så att dess karaktär omedelbart 
framgår, liksom vem annonsören är”. I artikelns andra stycke anges att 
marknadskommunikation ”inte får dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte”, 
och att ”kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får 
ges ut för att vara t.ex. en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat 
innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension”. 
 
I MFL:s förarbeten framhålls att principen om reklamidentifiering utvecklats inom 
näringslivet och sedan lång tid tillbaka återfinns i ICC-koden.179 I domen mot Kissie hänvisar 
domstolen i domskäl till att ICC-koden är av särskild betydelse för bestämmandet av vad som 
är god marknadsföringssed. Den framhåller också att principen att reklam och 
marknadsföringsåtgärder ska kunna identifieras som sådana återfinns i grundreglerna, samt att 
det i artikel 9 särskilt framgår att om ett medium som används innehåller nyheter eller annat 
redaktionellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.180 
 
Marianne Åbyhammar skriver i ”Reklamombudsmannens opinionsnämnd – ICC:s regelverk i 
tillämpning” att frågan om när reklam är tillräckligt tydligt identifierad ständigt är aktuell.181 
En växande företeelse är inslag på sociala medier som vänder sig till barn och unga med 
kommersiella budskap, skriver Åbyhammar, och ICC-koden uppställer stränga krav på 
reklamidentifiering även i sådana sammanhang. RO:s och RON:s tillämpning av ICC-kodens 
bestämmelse om reklamidentifiering har stor betydelse, både för redaktionell reklam och 
inom bloggvärlden. Sociala medier utvecklas hela tiden, och det är viktigt att upprätthålla 
gränsen mellan kommersiellt och redaktionellt material.182 

4.3.2 Reklamombudsmannen 
ICC-koden tolkas och tillämpas sedan år 2009 av RO och RON. I RO:s verksamhetsberättelse 
från år 2016 nämns att stiftelsen hanterade 16 ärenden gällande bristande reklamidentifiering 
under året och att 86 % av ärendena ledde till fällande beslut. Av den anmälda reklamen som 
publicerats på internet fälldes 63 %, vilket anses visa på att kunskapen om lagar och regler 
rörande marknadsföring på internet är låg. Det anförs att influencers är en attraktiv 
annonsplats för annonsörer som vill nå ut till unga målgrupper, men att influencers ofta saknar 
kunskap om marknadsrättsliga regler ”vilket leder till en obalans i marknaden”.183   
 

                                                
179 Prop. 2007/08:115 s. 82. 
180 Domen mot Kissie, s. 27 och 34. 
181 Åbyhammar, s. 661. 
182 Åbyhammar, s. 663. 
183 Reklamombudsmannen, ”RO Verksamhetsberättelse 2016”, s. 3.		
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Under år 2017 meddelades sammantaget 230 beslut från RO och RON. Av dessa hade 41 
stycken reklamidentifiering enligt ICC-reglernas artikel 9 som prövningsgrund, varav 26 
stycken berörde influencer marketing. I dessa 26 ärenden hade influencers gjort reklam för 
produkter i en blogg, på instagram, på Snapchat eller i podcast och detta blivit anmält då det 
inte varit tillräckligt tydligt att det rör sig om kommersiella budskap. I tre av fallen friades 
influencern, där ansågs kravet på reklamidentifiering vara uppfyllt. I resten, alltså 23 fall, 
fälldes influencern.184  
 
Besluten är utformade som domstolsavgöranden, och inleds med en beskrivning av reklamen.  
Sedan följer en kort redogörelse för anmälan, och därefter näringsidkaren och influencerns, 
samt eventuellt andra medverkandes, yttranden över anmälan. Efter det följer RO:s eller 
RON:s bedömning och slutgiltiga beslut.  
 
Bedömningen har ungefär samma formulering i samtliga fall. Först redogörs för innehållet i 
artikel 9 i ICC-koden. I vissa fall lyfts särskilt fram att uppgiften för RO och RON är att 
”genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring 
huvudsakligen riktad till den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik”, 
att ”begreppet marknadskommunikation ska ges en vid innebörd” och att det omfattar varje 
meddelande som har som huvudsakligt syfte att ”främja avsättning eller tillgång till produkter 
eller för att påverka konsumenters beteenden”.185 I bedömningen framförs även att den 
allmänna utgångspunkten är hur den aktuella reklamen är ägnad att påverka målgruppens 
genomsnittskonsument, med hänsyn till det medium som använts.  
 
I många fall tas upp att det inte finns något explicit krav på att reklam måste reklammärkas, 
men att om reklamen är utformad så att den kan förväxlas med redaktionellt material eller 
liknande, kan en tydlig reklammarkering göra att en konsument inte blir vilseledd om 
innehållets kommersiella karaktär. Det ställs höga krav på att en konsument ska kunna 
identifiera reklam som sådan och att denne inte ska behöva ta del av hela innehållet innan det 
klart framgår att det är reklam. I fallet ”Daniel Wellington AB och Elin Lewenhaupt” skrivs 
att ”En utgångspunkt är därför enligt nämnden att det bör finnas en tydlig reklammarkering i 
början av texten i ett inlägg på Instagram om inte innehållets kommersiella karaktär genast 
framgår på annat sätt”.186  
 
Inlägg på en blogg, på Instagram, Snapchat eller klipp ur en podcast bedöms olika men både 
RO och RON framhåller i samtliga fall att det rör sig om medier som i huvudsak innehåller 

                                                
184 Siffrorna är hämtade ur RO:s databas, http://reklamombudsmannen.org/sok-uttalanden hämtad 2018-04-19. 
Den första sökningen avgränsade enbart till år 2017 (230 beslut totalt), den andra sökningen avgränsade till år 
2017 och prövningsgrund art 9, reklamidentifiering (41 beslut totalt). Av de fall som hade prövningsgrund art 9 
handlade 26 fall om reklamsamarbeten med influencers, vilket framgår av rubriken på beslutet.  
185 Se exempelvis RON:s Ärende1704-85 ”Bodystore, Adtraction och Linn Strömberg”. 
186 RON:s Ärende 1611-239 ”Daniel Wellington AB och Elin Lewenhaupt”.	
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redaktionellt material.187 Nedan ska några särskilt intressanta fall tas upp och genomgås lite 
mer utförligt. 

 
Isabella Löwengrip, som tidigare gick under namnet ”Blondinbella”, hade sju ärenden för 
prövning hos RO och RON under år 2017. I fem av dessa fall rörde anmälan att det inte gick 
att identifiera reklam hon gjorde för sitt eget företag, Löwengrip Care & Color AB. På 
Snapchat, Instagram och på sin blogg lade hon ut bilder på och skrev om skönhetsprodukter 
som såldes i hennes företag. I anmälningarna mot dessa inlägg gjordes bland annat gällande 
att reklamen ”skapar vilseledande information då man inte vet att influencern tjänar på 
bloggen och länken samt eventuellt på produkten som säljs”.188  
 
I Isabella Löwengrips yttranden över anmälningar framförs genomgående att alla hennes 
kanaler utgör delar av den gemensamma plattform som bygger upp hela hennes varumärke. 
Den som följer hennes Snapchatkonto, Instagramkonto eller blogg ”är införstådd med att de 
budskap som kommuniceras även kan innehålla fragment av information som rör de 
produkter som influencern eller annonsören säljer”.189 I ett yttrande över ett anmält 
blogginlägg skriver Isabella Löwengrip att sättet på vilket texten är skriven tillsammans med 
plattformens format som en kommersiell plattform måste ”ge vid handen att det inte är 
aktuellt att markera informationen som reklam”.190 Av alla sju beslut som fattades i hennes 
ärenden år 2017 var det bara ett som var friande. Det rörde ett Instagraminlägg, och där 
menade RON att kombinationen av att bilden i inlägget föreföll vara professionellt tagen, med 
att texten under bilden, ”Vi lanserar en ny produkt i LCC-familjen…”, gav intrycket av att det 
var fråga om reklam och att genomsnittskonsumenten uppfattar detta.191  
 
Knappt hälften av influencerfallen från år 2017 handlade om reklaminlägg i 
bilddelningsappen Instagram. Instagram beskrivs av RO och RON som ett medium där man 
kan publicera inlägg med en eller flera bilder eller videoklipp samt, eventuellt, tillhörande 
text. Inlägget ser något annorlunda ut beroende från vilken enhet man ser bilden ifrån. Det 
vanligaste, antar RON i fallet ”Accent och Anitha Schulman”, är att man tar del av inlägg i 
flödet i mobilappen.192 RON konstaterar i fallet att när man ser ett inlägg i flödet, visas bilden 
och en del av den text som tillhör bilden. Om texten är mer än tre rader lång byts den med en 
klickar text som lyder ”Mer…”. Först när man klickar på mer kan man läsa hela texten. I alla 
de fall som handlade om Instagram från 2017 var det bara ett som friades, ovan nämnda fall 
avseende Isabella Löwengrip. I majoriteten av de fällda influencerfallen som handlade om 
Instagram hade det förhållandet att reklammarkeringen hamnade efter att texten bryts av 
”Mer…” avgörande betydelse.193  
                                                
187 Se exempelvis Ärende 1611-241 ”Löwengrip Care Color AB och Isabella Löwengrip”, Ärende 1702-44 
”Björn Borg, Jefferson AB och Rebecca Fredriksson” samt Ärende 1702-41 ”Eurotravel Sports AB och Johanna 
Toftby”. 
188 Ärende 1706-134 ”Löwengrip Care Color AB och Isabella Löwengrip”.  
189 Ärende 1611-241. 
190 Ärende 1706-134. 
191 Ärende 1611-236 ”Löwengrip Care Color AB och Isabella Löwengrip”. 
192 Ärende 1612-251 ”Accent och Anitha Schulman”.	
193 I Ärende 1702-44, Ärende 1702-49, Ärende 1610-219, Ärende 1611-239, Ärende 1704-82, Ärende 1705-106, 
Ärende 1705-112, Ärende 1709-209 men inte i Ärende 1704-88, Ärende 1612-251 eller Ärende 1707-156. 
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I ett fall hade RON att bedöma uttalanden i en podcast. I ”Fredagspodden och Daisy Grace 
Beauty Bar” hade ett avsnitt av Hannah Widells och Amanda Schulmans podcast blivit anmält 
då de pratat om en skönhetssalong de startat, att de varit och testat olika behandlingar där, 
beskrivit behandlingarna i positiva ordalag och angivit en webbadress som lyssnarna kunde 
besöka för att själva boka behandlingar. Enligt anmälan nämndes inte att det var fråga om 
reklam för deras egna företag. Liksom i fallet med Isabella Löwengrip var det här alltså 
frågan om att de gjorde reklam för sig själva. RON konstaterade i sin bedömning att Hannah 
Widell och Amanda Schulman är VD för, respektive styrelseledamot i, företaget de talar om i 
sin podcast. Delar av podcastavsnittet har alltså ett kommersiellt syfte och rör kommersiella 
förhållanden, med det nämns aldrig att avsnittet innehåller reklam.194 Beslutet blev därmed 
fällande. 
 
De influencerfall från 2017 som blev friade var – förutom Isabella Löwengrips ovan nämnda 
Instagraminlägg – ett YouTubeklipp och ett blogginlägg.  
 
Youtubeklippet i fallet ”Familjen Reinhold och mat.se” blev anmält eftersom att det inte 
ansågs framgå av videon att det är ett samarbete eller reklam. Klippet hade rubriken ”Vi 
beställer mat från mat.se” och inleds med en tecknad bild på familjen, där en text i nedre 
vänstra hörnet löd ”Innehåller betald marknadsföring”. I klippet visas hur en familj går till 
väga när de beställer mat från en webbplats. Webbplatsen beskrivs av de medverkande i 
klippet vara enkel att använda och ha bra priser. En av de medverkande berättar om en 
rabattkod som tittarna kan använda på webbplatsen. I texten under videon står ”Videon är ett 
samarbete med mat.se” och det sista ordet är en länk till webbplatsen. Där står även 
rabattkoden utskriven.  
 
RON uttalar i sin bedömning att med hänsyn till att klippet är markerat som reklam redan i 
början och att det i publiceringsfältet står att det är i samarbete med annonsören. Efter en 
sammantagen bedömning finner nämnden således att klippet omedelbart går att identifiera 
som reklam.195  
 
I fallet ”Bodystore, Adtraction och Linn Strömberg” hade influencern publicerat ett 
blogginlägg med rubriken ”Best Bar”. Under rubriken fanns flera bilder på proteinbarer av det 
rubricerade märket och i texten till inlägget skriver influencern om en rabattkod som läsarna 
kan använda på annonsörens hemsida. Hon frågar vilken som är läsarnas favoritsnacks och 
skriver att hennes är just proteinbars, och att de på bilden är goda och prisvärda. En del ord i 
inlägget utgör länkar, och under texten står i större stil att ”[Här kommer du till Bars-
Kampanjen på Bodystore]” vilket i sin helhet utgör en länk.  
 
Enligt anmälningen har annonsören många reklamsamarbeten med den aktuella influencerns, 
men det märks aldrig ut att det är just reklam.  

                                                
194 Ärende 1707-141”Fredagspodden och Daisy Grace Beauty Bar”. 
195 Ärende 1703-74 ”Familjen Reinhold och Mat.se”.	
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Influencern anger i sitt yttrande över anmälan att inlägget är skrivet på eget initiativ utan 
betalt från annonsören. Hon såg att annonsören hade en kampanj och valde att skriva om sin 
favoritproteinbar. I annonsörens yttrande framhölls att den sponsrar den aktuella bloggen 
genom ett affiliateprogram, vilket innebär att influencern får betalt när någon klickar på de 
länkar som finns med i inlägget.  
 
RON tar i sin bedömning fasta på att affiliatekopplingen innebär att det finns en affärsmässig 
relation mellan influencern och annonsören, som gör att inlägget är att bedöma som reklam. 
RON framhåller sedan att reklaminlägget är utformat som ett vanligt blogginlägg med rubrik, 
bilder och text. Eftersom rubriken bara lyder ”Best Bar”, bilderna endast föreställer 
proteinbars från annonsören och texten i inlägget endast handlar om dessa produkter samt 
innehåller flertalet länkar finner dock RON att inlägget vid en sammantagen bedömning ger 
intryck av att vara reklam och att genomsnittskonsumenten uppfattar detta.196 

4.3.3 Konsumentverket 
KV utövar sitt uppdrag som tillsynsmyndighet bland annat genom att utfärda vägledningar. 
En viktig sådan, på området för reklamidentifiering och influencer marketing, är ”Vägledning 
om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier” som publicerades år 2015. Den 
vänder sig direkt till influencern och redogör för reglerna kring marknadsföring. Bland annat 
föreskrivs att det inte finns något förbud mot att skriva om en produkt man tycker och vill 
rekommendera till andra eller om ett företag som man anlitat och är nöjd med. Om en 
bloggare däremot får ersättning för att skriva om ett företags verksamhet eller produkter är det 
marknadsföring och då gäller marknadsföringslagens regler. Ersättning kan utgöra pengar, 
produkter, tjänster eller ”[n]ågon annan kompensation”.197  
 
Det framhålls att dold marknadsföring är förbjuden, och att ett inlägg som utgör ett betalt 
samarbete med ett företag ska annonsmärkas. Hur annonsmärkningen ser ut går, enligt 
vägledningen, inte att säga exakt men förslag ges på att reklaminlägget märks med ”Annons” 
eller ”Reklam” i början och i slutet, att ett annat typsnitt, annan färgsättning eller annan 
bakgrundsfärg används, och att hashtaggarna ”#Reklam”, ”#Annons” och ”#Företagets namn” 
används.  

4.3.4 Sveriges Annonsörer 
Sveriges annonsörer är en branschorganisation för reklamköpande näringsidkare, 
organisationer och myndigheter. Organisationen har funnits sedan år 1924 och har ungefär 
600 medlemsföretag och 2000 varumärken knutna till sig. I organisationens verksamhet ingår 
att på olika sätt tillvarata annonsörers intressen, undervisa och bidra till näringslivets 
självreglering.198  
 

                                                
196 Ärende 1704-85 ”Bodystore, Adtraction och Linn Strömberg”. 
197 Konsumentverket, ”Vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier”, 2015. 
198 Sveriges Annonsörer, ”Historia”, ”https://www.annons.se/historia” hämtad 2018-03-26.		
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År 2015 gav Sveriges Annonsörer Mediekommitté för PR ut ”Rekommendation för dig som 
arbetar med PR och marknadsföring i bloggar och sociala medier”. Det är en vägledning i stil 
med Konsumentverkets ovan nämnda ”Vägledning om marknadsföring i bloggar och sociala 
medier”, men riktar sig till den motsatta parten, alltså annonsören.  
 
I rekommendationen framhålls inledningsvis att när en annonsör anlitar en influencer för ett 
reklamsamarbete, bör annonsören förhålla sig till influencern såsom annonsören hade gjort 
mot traditionella medier. Det pekas dock på vikten av att komma ihåg att traditionella medier 
och influencers är två olika kanaler. En skribent som är journalist har exempelvis pressetiska 
regler att ta hänsyn till, något en skribent som är influencer inte har. På en tidningsredaktion 
är marknadsavdelningen skild från den övriga redaktionen, så att det redaktionella och 
kommersiella innehållet inte blandas. Den distinktionen finns inte på en plattform driven av 
en influencer, som oftast är egenföretagare och sköter hela verksamheten själv.  
 
Rekommendationen tar även upp att eftersom att influencers ofta är unga och saknar högre 
utbildning har annonsörerna ett särskilt stort ansvar för att marknadsföringen följer 
marknadsföringslagen och ICC:s grundregler. Under rubriken ”Annonsmärkning” skrivs att 
om en annonsör och en influencer ingår ett reklamsamarbete ska reklamen annonsmärkas med 
en text som medför att det omedelbart framgår att det är ett samarbete och vem annonsören är. 
Syftet med annonsmärkningen är enligt rekommendationen att en läsare ska kunna bilda sig 
en egen uppfattning om en produkt eller tjänst, och att ”ingen tjänar på att trovärdigheten i 
bloggar eller andra sociala kanaler minimeras”.199 

4.3.5 Influencers of Sweden 
Influencers of Sweden grundades i oktober år 2016 är en religiöst och partipolitiskt obunden 
branschorganisation vars ändamål bland annat är att verka för en gemensam branschetik, 
erbjuda sina medlemmar rådgivning, information och utbildning, samt att förmedla uppdrag 
till sina medlemmar.200  
 
För att bli medlem krävs att man är en fysisk person eller en juridisk person med helägt bolag 
som identifieras som en ”social media influencer”. Antas man som medlem förväntas man 
följa föreningens stadgar, beslut, etiska riktlinjer samt bidra till fullföljandet av ändamålet 
med föreningen.201  
 
I de etiska riktlinjerna finns punkter som berör bland annat transparens och trovärdighet samt 
gällande lagstiftning. De influencers som har att följa de etiska riktlinjerna uppmanas att vara 
transparenta gentemot sina följare gällande betald marknadsföring, ha skriftliga avtal med 
annonsörer avseende reklamsamarbeten, följa marknadsföringslagstiftningen, KV:s 
rekommendationer, att reklammärka allt publicerat innehåll som omfattas av 

                                                
199 Sveriges Annonsörer, ”Rekommendationer för dig som arbetar med pr och marknadsföring i bloggar och 
sociala medier”, 2015. 
200 Influencers of Sweden, ”Stadgar för We Are Influencers of Sweden Ek. för.”, 2 och 4 §§. 
201 Influencers of Sweden, ”Stadgar för We Are Influencers of Sweden Ek. för.”, 5 §.  



 46 

överenskommelser med annonsörer, märka ut när det finns ekonomisk vinning för influencern 
i innehållet i ett inlägg och att redovisa produkter och tjänster som intäkter.202  
 
Sedan 2015 har Influencers of Sweden (då Better Bloggers) drivit kampanjen 
”#jagsmygerinte”, ett upprop som influencers uppmanas att skriva under och dela i sin kanal 
för att öka kunskapen och efterlevnaden av marknadsföringslagstiftningen, samt främja 
öppenheten kring köpt innehåll. I skrivande stund har 384 underskrifter gjorts.203  

4.4 Tillämpning 

4.4.1 Teoretisk 
I 4.2 har redogjorts för bakgrunden och motiven bakom MFL:s bestämmelse om 
reklamidentifiering, och i 4.3 har getts en bild av branschens rekommendationer och vad som 
föreskrivs i branschpraxis, vägledningar, uppförandekoder och andra internationellt 
vedertagna normer. Nästa steg är att utreda hur lagstiftningen och sedvänjan avseende 
reklamidentifiering och influencer marketing ska tillämpas rent teoretiskt.  
 
I förarbetena till MFL ges en förklaring till hur dess systematik ska appliceras på ett enskilt 
fall. Följande tvåstegsprövning ska göras, där det först sker en bedömning av om åtgärden 
strider mot god marknadsföringssed, är aggressiv eller vilseledande. Därefter görs 
transaktionstestet, det vill säga en bedömning av huruvida åtgärden har effekt på 
konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.204 Se avsnitt 3.2 för en genomgång 
av MFL:s systematik.  
 
I EU-Kommissionens ”Vägledning om genomförandet/tillämpningen av 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder” anges i ett flödesschema att man först ska fråga sig om den 
marknadsföringsåtgärd man har att bedöma ingår i Svarta listan. Om svaret är ”ja” är åtgärden 
förbjuden och då behöver man inte utreda vidare. Om svaret är ”nej” går man vidare till 
frågan om marknadsföringsåtgärden utgör en vilseledande eller aggressiv åtgärd, som 
sannolikt kan innebära en snedvridning av genomsnittskonsumentens affärsbeslut. Blir svaret 
då ”ja” är åtgärden förbjuden och då behöver man inte gå vidare. Blir svaret istället är ”nej” är 
nästa steg att utröna huruvida marknadsföringsåtgärden strider mot god yrkessed och 
sannolikt kan innebära en snedvridning av genomsnittskonsumentens affärsbeslut. Om svaret 
är ”ja” är det fråga om en förbjuden åtgärd, och om det är ”nej” är den tillåten.205 
 
Förarbetenas tvåstegsprövning och kommissionens vägledning förespråkar alltså ett lika 
tillvägagångssätt. Man börjar med att utesluta det specifika – Svarta listan respektive 
vilseledande och aggressiva metoder. Om en marknadsföringsåtgärd inte fångas upp där går 
man vidare till den bredare bestämmelsen om god marknadsföringssed. Här dyker dock ett 
problem upp när det gäller reklamidentifiering – den faller under vilseledande marknadsföring 

                                                
202 Influencers of Sweden, ”Etiska riktlinjer för medlemmarna i Influencers of Sweden”, 1 och 3 §§.  
203 Influencers of Sweden, ”#jagsmygerinte”, ”https://influencersofsweden.se/jagsmygerinte/” hämtad 2018-04-
19. 
204 Prop. 2007/08:115 s. 110-111. 
205 Kommissionens vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG, s. 55. 
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och fångas alltså upp av den specifika bestämmelsen.206 Det skulle innebära att om man 
bedömer att en marknadsföringsåtgärd inte lever upp till kraven på reklamidentifiering, 
behöver man inte gå vidare till att pröva om marknadsföringsåtgärden lever upp till god 
marknadsföringssed. Och eftersom att det är god marknadsföringssed som öppnar fönstret 
mot branschpraxis, vedertagna normer och vägledningar så framstår det som att dessa inte har 
någon relevans när man prövar en marknadsföringsåtgärd enligt bestämmelserna om 
vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Så kan dock inte vara fallet. 
 
Per Jonas Nordell adresserar problemet i ”Marknadsrätten – en introduktion” och skriver att 
den valda lagstiftningssystematiken inte är helt lätt att förstå. Tillämpningsområdena för de 
två mer specificerade generalklausulerna, aggressiv och vilseledande marknadsföring, tycks 
fall inom området för den första generalklausulen om god marknadsföringssed. Motivet till 
den valda lagstiftningsmodellen, skriver Nordell, torde vara att lagstiftaren strävat efter att så 
långt som möjligt kombinera införlivandet av direktivet med att behålla strukturen i 1995 års 
lag.207 Det bör därför vara så att man även inom ramen för en prövning av en vilseledande 
marknadsföringsåtgärd måste ta ställning till åtgärden är förenlig med god 
marknadsföringssed, vilket således utgör det första steget i den teoretiska tillämpningen av 
reklamidentifieringsbestämmelsen. 
 
Att bedöma om en marknadsföringsåtgärd strider mot god marknadsföringssed handlar, som 
nämnt ovan, om att se till de vedertagna normer, de vägledningar och riktlinjer som finns och 
bedöma den aktuella marknadsföringsåtgärden mot dessa. Som redogjort för i 4.3 finns många 
olika branschrekommendationer avseende reklamidentifiering som ändå får tyckas vara enkla 
att tillämpa på influencer marketing. I ICC-kodens artikel 9 nämns uttryckligen att 
marknadskommunikation inte får ges ut för att vara en privatpersons blogg. I RO:s och RON:s 
finns bedömningar av enskilda sociala medium och hur annonsmärkning får och inte får se ut. 
Om ett reklamsamarbete görs på Instagram ska det tidigt i texten under bilden skrivas ut att 
det är ett reklamsamarbete. Kommer informationen för långt fram i texten, så att den riskerar 
att hamna efter att texten bryts med ”Mer…” är det inte godtagbart. I KV:s vägledning ges 
förslag på reklammarkeringarna ”Annons” och ”Reklam” i slutet och början av ett inlägg, och 
i Sveriges Annonsörers vägledning lyfts fram att det omedelbart ska framgå att det är fråga 
om reklam. I doktrin ges också viss ledning, Svensson, m.fl., skriver exempelvis i ”Praktisk 
marknadsrätt” att det ofta är genom en framställnings utseende det omedelbart framgår att det 
rör sig om reklam. En tydlig reklammarkering kan vara på sin plats, eller att det kommersiella 
budskapet avgränsas mot det icke-kommersiella budskapet med en iögonfallande bård eller 
liknande. Det framhålls att grundprincipen är att säljbudskap och andra 
marknadsföringsåtgärder öppet ska visa sitt kommersiella syfte och inte ge intryck av att 
”vara fristående från sådana intressen”.208 Det finns alltså numera ledning att finna i frågan 
om reklammarkering och influencer marketing, som rent teoretisk kan vara till hjälp för att 
bedöma vad som är god marknadsföringssed ifråga om reklamidentifiering.  

                                                
206 Generalklausulen 8 § MFL, om vilseledande marknadsföring, är räknar upp en katalog med olika typer av 
vilseledande marknadsföringsåtgärder, däribland 9 §.	
207 Nordell, s. 57. 
208 Svensson, Stenlund, Brink, m.fl., s. 216	
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Kommer man fram till att reklamidentifieringen inte är uppfylld enligt 9 §, är 
marknadsföringsmetoden vilseledande enligt 8 §. För att den ska vara otillbörlig krävs dock 
att marknadsföringsmetoden påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut, det ovan nämnda transaktionstestet. 
 
Att göra en bedömning om transaktionstestet är uppfyllt kan också tyckas vara snårigt. I 
förarbetena förklaras att det ska röra sig om en marknadsföringsåtgärd som har till syfte att ”i 
märkbar mån försämra konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut och därmed få 
konsumenten att fatta ett annat affärsbeslut än vad som annars skulle ha varit fallet”.209 
Åtgärden ska ha en sannolik ekonomiskt effekt hos konsumenten.  
 
Här har begreppet genomsnittskonsument betydelse, som referensram för otillbörligheten.210 
Det används genom att domstolen tolkar och fyller ut begreppet konsument med en tydligare 
innebörd. Marknadsföringsåtgärden ska bedömas utifrån en hypotetisk 
genomsnittskonsuments typiska reaktion i det givna fallet.211 Ordet ”genomsnittskonsument” 
nämns inte i MFL, men i förarbetena ges vissa riktlinjer till hur man bestämmer 
genomsnittskonsumenten i förhållande till en viss marknadsföringsåtgärd. Det är inte fråga 
om en viss person, eller en särskild grupp personer, utan begreppet får sin innebörd utifrån 
omständigheterna i det konkreta fallet. Hänsyn ska tas till den målgrupp marknadsföringen 
riktar sig åt. Om den riktar sig till hela konsumentkollektivet, men kan antas påverka det 
ekonomiska beteendet hos en särskild grupp, ska genomsnittskonsumenten bestämmas utifrån 
denna grupp.212  
 
I direktivet står begreppet genomsnittskonsument utskrivet i författningstexten. Det föreskrivs 
i artikel 5 att en affärsmetod är otillbörlig om den strider mot god yrkessed, och snedvrider 
det ekonomiska beteendet hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till. I 
preambel 18 förklaras att genomsnittskonsumenten är ”normalt informerad samt skäligen 
uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer”.213  Det 
anges vidare att begreppet inte är statiskt, och att domstolarna och myndigheterna i 
medlemsstaterna måste använda sitt eget omdöme när de fastställer en 
genomsnittskonsuments reaktion på en marknadsföringsåtgärd. Marknadsföringsåtgärdens 
målgrupp är avgörande, och själva tyngdpunkten är upplevelsen av marknadsföringsåtgärden 
hos en genomsnittlig medlem i målgruppen.  
 
Om en åtgärd är i strid med god marknadsföringssed och/eller är vilseledande, men inte har 
någon ekonomisk effekt, ska den inte anses otillbörlig.214 Visar prövningen däremot att 
marknadsföringsåtgärden inte uppfyller kravet på reklamidentifiering, och därför är 
vilseledande och/eller strider mot god marknadsföringssed, samt påverkar eller sannolikt 
                                                
209 Prop. 2007/08:115 s. 109. 
210 Prop. 2007/08:115 s. 109. 
211 Prop. 2007/08:115 s. 66. 
212 Prop. 2007/08:115 s. 67. 
213 Direktivet, skäl 18. 
214 Prop. 2007/08:115 s. 110.	
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påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, rör det sig 
om en otillåten åtgärd. Åtgärden kan då bli föremål för olika sanktionsmöjligheter. Eftersom 
att sanktionerna inte är av relevans för denna framställning kommer de dock inte att beröras 
vidare. Begreppet genomsnittskonsument utvecklas i avsnitt 5.1.2. 

4.4.2 Praktiskt 
Domstolspraxis på området för reklamidentifiering är inte särskilt omfattande, i synnerhet inte 
efter ikraftträdandet av senaste versionen av MFL. Att ta upp domstolspraxis kanske därför 
kan tyckas irrelevant, men det vore samtidigt konstigt att utelämna. I allmänhet kan sägas att 
praxisen bekräftar det som anförts i avsnitt 4.2 om reklamidentifieringens bakgrund och 
motiv. Ett fall av rättstillämpning som står ut är dock domen mot Kissie, det hittills enda fallet 
avseende influencer marketing och på vilket den senaste versionen av MFL tillämpas. 
 
I MD 2004:25 rörde det sig om direktmarknadsföring via SMS och e-post. Två telekombolag 
skickade ut meddelanden till privatpersoner. SMS:en hade meddelanderaden ”Avsändare 
72399” och meddelandet löd ”Hejj! Vill du sms chatta med mig? Sms’a ordet: CHAT till Nr 
72399 för att börja”. Längre ner i sms:et stod bland annat att det kostade 12 kronor per sms. 
Epost-meddelandena hade som ämnesrad ”Jag heter Sara och vill chatta med dig” och långt 
ner i själva meddelandet stod att sms:en kostade 12 kronor styck.  
 
En av de rättsfrågor domstolen hade att bedöma var om marknadsföringen uppfyllde kravet på 
reklamidentifiering. I domskälen framhåller domstolen att bestämmelsen om 
reklamidentifiering har till syfte att säkerställa att reklamförsändelser lätt ska kunna särskiljas 
från försändelser med annan information. När det gäller direktreklam, som i detta fall, bör det 
”redan av ytterkuvertet” klart framgå att det är fråga om reklam. Domstolen uttalar att det 
faller sig naturligt att jämställa en försändelses ytterkuvert med en rubrikrad till ett SMS eller 
ett epost-meddelande, eftersom att det är vad konsumenterna ser allra först. Att det i de 
aktuella meddelandena inte framgår i ämnesraden att det rör sig om marknadsföring, innebär 
en oklarhet som medför att kravet på tydlig reklamidentifiering inte är uppfyllt. 
Marknadsföringen bedöms därmed otillbörlig.215  
 
I MD 2006:15 handlade det om annonser på tidningen Metros förstasidor. Annonserna 
utgjorde omslag, så kallade ”wraps”, kring tidningen. De avsåg dels Xbox-spelet Halo 2, dels 
glassförsäljaren GB Glace. Annonserna var i båda fallen utformade som förstasidesnyheter 
med Metros logga och aktuellt datum på.  
 
Domstolen är inledningsvis tvungen att ta ställning till huruvida annonserna är skyddade av 
tryckfrihetslagstiftningen eller omfattas av MFL:s tillämpningsområde. I det sammanhanget 
uttalas att en tidnings förstasida i allmänhet torde beröra tryckfrihetsskyddade förhållanden 
och endast i vissa särskilda fall kommersiella sådana. Här var det dock fråga om annonser 
som utgjorde medel för marknadsföring av varor, alltså avsedda för att främja varornas 
avsättning. Domstolen menar att syftet med att låta införa annonserna, som i stort sätt upptog 

                                                
215 MD 2004:25. 
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hela framsidan, inte kan vara något annat än kommersiellt. Således är det fråga om 
marknadsföring som kan prövas enligt MFL.  
 
Domstolen går sedan vidare till att pröva om marknadsföringsåtgärderna är otillbörliga, och 
utgår ifrån bestämmelsen om reklamidentifiering. Det är en grundläggande princip att reklam 
och andra marknadsföringsåtgärder skall kunna identifieras som sådana, framhåller 
domstolen. Kravet på reklamidentifikation innebär att konsumenten ska ha möjlighet att med 
ett minimum av ansträngning ”visa ifrån sig meddelanden som han inte vill ta del av”. Det är 
således inte tillräckligt att konsumenten anar och så småningom förstår att det rör sig om 
marknadsföring.  
 
Ifråga om Xbox-spelet var annonsen utformad som en nyhet om en katastrof, med en bild på 
en globformad byggnad mot en gulröd himmel och en stor rubrik som löd ”Jorden blir aldrig 
mer sig lik”. I annonsen övre högra hörn fanns reklammarkeringen ”Annonssida”. I annonsen 
för GL Glace fanns en stor bild på en GB Glace-gubbe. Rubrik och text inte från utseendet på 
det redaktionella materialet i tidningen, och där fanns ingen reklammarkering alls. Domstolen 
bedömer att annonsernas utformning som förstasidor vid hastig genomläsning ger intryck av 
att utgöra redaktionellt material, och att det rör sig om marknadsföring som inte utformats och 
presenterats på ett tillräckligt tydligt sätt. Annonserna uppfyller därför inte 
marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering och marknadsföringen anses otillbörlig.216  
 
MD 2009:15 handlade om PostkodLotteriets marknadsföring genom tidningen 
PostkodNyheterna, utformad som en tidning i tabloidformat, som delades ut till hushåll 
runtom i Sverige med posten. KO stämde PostkodLotteriet som huvudansvarig och 
tidningsförlaget Novamedia som utformade marknadsföringen på uppdrag av 
PostkodLotteriet som medverkansansvarig, bland annat för att materialet inte på ett tillräckligt 
tydligt sätt gick att identifiera som reklam. Eftersom att det såg ut som en nyhetstidning kunde 
reklamen lätt förväxlas med redaktionellt material, menade KO. Därmed var den otillbörlig 
och skulle påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.  
 
Liksom i fallet 2006:15 har domstolen inledningsvis att avgöra om den påtalade 
annonstidningen är tryckfrihetsrättsligt skyddad. Ett ingripande enligt MFL kan bara ske om 
framställningen ifråga har ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till 
föremål, framhåller domstolen. Domstolen konstaterar att den behöver göra en 
helhetsbedömning, sedd i ljuset av den rättsliga bakgrunden. Tidningen PostkodNyheterna 
vänder sig till mottagarna i deras egenskap av konsumenter. Genom tidningens upplägg 
framstår den som helt inriktad på att främja försäljningen av lotter. De flesta av artiklarna har 
en direkt koppling till lotteriet. Sammantaget finner domstolen att det rör sig om rent 
kommersiella förhållanden, vilket dock, enligt domstolen, inte betyder att annonstidningen i 
sin helhet utan vidare kan anses utgöra kommersiell reklam. ”I den mån en enskild artikel 
omfattas av tryckfrihetsförordningen (TF) gäller ett förbud enligt MFL inte i den delen”, 
skrivs i domskälen.  

                                                
216 MD 2006:15. 
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Domstolen konstaterar att ändamålet med tidningen är att marknadsföra lotteriet i syfte att 
främja avsättningen av lotterna. Tidningen har en utformning som påminner om en 
dagstidning och artiklarna i tidningen är uppbyggda precis som vanliga artiklar i 
dagstidningar, vilket ger tidningen intrycket av att utgöra icke-kommersiellt material. 
Artiklarna handlar om lotteriet och verksamheten runtomkring.  Det saknas sedvanlig 
reklammarkering. Domstolen finner att en konsument inte vid ett minimum av ansträngning 
kunnat visa annonstidningen ifrån sig, och att marknadsföringen därför strider mot 9 § MFL. 
Domstolen avslutar bedömningen med att framhålla att ”Eftersom en genomsnittskonsument 
får antas värdera redaktionell text annorlunda än kommersiella budskap påverkas dennes 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut negativt ifall en reklamframställning vilseleder 
om sin rätta karaktär”.217 
 
Den annonstidning som prövades i fallet med PostkodLotteriet publicerades år 2007, och vid 
den tidpunkten hade varken MFL:s förarbeten publicerats eller MFL trätt ikraft än.218 
Tvåstegsprövningen (se avsnitt 4.4.1) kan därför inte sägas ha varit aktuell för domstolen vid 
tillfället. Den brukades dock i domen mot Kissie, som vi ska se nedan.  
 
Delar av domstolens bedömning i domen mot Kissie har redogjorts för i avsnitt 2.3.2 och 4.2. 
Det här avsnittet fokuserar på hur domstolen tillämpat lagstiftningen i fallet. Domstolen 
redogör inledningsvis för gällande rätt, och tar upp den teoretiska tillämpning som beskrivits i 
avsnitt 4.4.1. Först beskrivs generalklausulen om god marknadsföringssed, sedan 
generalklausulen om vilseledande marknadsföring. Därefter anför domstolen att ”Prövningen 
om en åtgärd utgör otillbörlig marknadsföring sker normalt i två steg”.219 Först bedöms om en 
marknadsföringsåtgärd är i strid med god marknadsföringssed eller är vilseledande, därefter 
bedöms marknadsföringsåtgärdens påverkan på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. Sådan vilseledande marknadsföring som anges i Svarta listan, p. 1-23 är alltid att 
anse som otillbörlig, framhåller domstolen. En näringsidkare vars marknadsföring är 
otillbörlig får förbjudas att fortsätta med den eller någon annan liknande åtgärd, och ett sådant 
förbud kan också meddelas mot den som bidragit till marknadsföringen.  
 
Domstolen tar upp frågan om genomsnittskonsumenten, vilket innefattar en normativ 
prövning och därmed utgör en rättsfråga.220 Parterna hänvisar till olika typer av statistik och 
domstolen kommer till slutsatsen att genomsnittskonsumenten i fallet är en kvinna i åldern 18-
34 år som är en van användare av sociala medier och återkommande läsare av Alexandra 
Medias blogg och Instagramkonto. Hon antas ha i vart fall grundläggande kunskaper i 
engelska och vara något mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att 
uppfatta om marknadsföring i sociala medier är marknadsföring.221 
 

                                                
217 MD 2009:15. 
218 MD 2009:15 s. 6; Prop. 2007/08:115 s. 1. 
219 Domen mot Kissie, s. 28. 
220 Domen mot Kissie, s. 31. 
221 Domen mot Kissie, s. 32.	
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Vidare beskriver domstolen vad som gäller ifråga om reklamidentifiering. Bestämmelsen i 
MFL har sin motsvarighet i ICC-koden, och här hänvisas till kodens så kallade Onlineregler 
(kapitel D) vari det framgår att marknadsförare som kontrollerar eller utövar inflytande över 
webbplatser inom sociala nätverk ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att innehållets 
kommersiella natur tydligt framgår.222 Kravet på reklamidentifiering, menar domstolen, 
innebär att konsumenten ska ha möjlighet att med ett minimum av ansträngning avvisa 
meddelanden som denne inte vill ta del av. Enligt MD 2009:15 betyder det att en konsument 
redan efter en flyktig kontakt ska kunna skilja mellan reklam och annan information. Det 
krävs inte att det görs en reklammarkering, utan det kan framgå av layouten på meddelanden, 
men ”beträffande marknadsföring i sociala medier” är det ofta ”nödvändigt med någon form 
av reklammarkering på framträdande plats för att det ska vara möjligt att tillräckligt snabbt 
skilja en influencers redaktionella rekommendationer av produkter från betalda 
rekommendationer”.223 
  
Domstolen går sedan igenom de reklammarkeringar som gjort i varje inlägg och väger dem 
mot olika branschrekommendationer. Som nämndes i avsnitt 2.3.2 kommer domstolen fram 
till att det första blogginlägget har utformats på ett sådant sätt att det inte framgår tillräckligt 
tydligt att det är fråga om marknadsföring, eftersom att reklammarkeringen är placerad allra 
längst ner i inlägget, skriven i för litet typsnitt och inte kan utskiljas från övrigt innehåll. 
Marknadsföringen i det fallet är därför i strid mot MFL:s bestämmelse om 
reklamidentifiering.224  
 
I det andra blogginlägget var reklammarkeringen högst upp i inlägget, direkt under rubriken, 
och utformat som en rosa list. Sist i inlägget stod även att det var ett reklamsamarbete med 
”Mobilpengar.se”. Det befinns vara utformat och presenterat på ett sådant sätt att det 
tillräckligt tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring, varför KO:s talan därför inte 
kan bifallas i den delen.225  
 
I Instagraminlägget användes hashtaggen ”#samarbete”, men den döljs bakom en radbrytning 
eftersom att texten är för lång. För att ta del av hela texten måste läsaren trycka på ”Mer…”. 
Domstolen anför, med hänvisning till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, att man måste 
”överväga affärsmetoden i sitt sammanhang och med beaktande av alla dess särdrag och 
omständigheterna kring den samt av kommunikationsmediets begränsningar”.226 Även här 
gäller dock att genomsnittskonsumenten vid en flyktig anblick ska kunna identifiera inlägget 
som reklam. Då reklammarkeringen inte gjorts på en framträdande plats och det inte finns 
något annat i inläggets innehåll eller utformning som tydligt skiljer det från ett inlägg med 
redaktionellt innehåll, finner domstolen att reklammarkeringen inte är tillräcklig för att 
uppfylla kravet på reklammakering.227 
 
                                                
222 Domen mot Kisse, s. 34. 
223 Domen mot Kissie, s. 35. 
224 Domen mot Kissie, s. 41. 
225 Domen mot Kissie, s. 42. 
226 Domen mot Kissie, s. 43. 
227 Domen mot Kissie, s. 43-44.	
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Ett av blogginläggen, samt Instagraminlägget, befinns alltså ha bristande reklamidentifiering, 
vilket innebär att det rör sig om vilseledande marknadsföring. För att marknadsföringen ska 
anses otillbörlig krävs att den kan anses påverka, eller sannolikt påverka, konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Domstolen anför, både avseende blogg- och 
Instagraminlägget, att ”Enligt domstolen står det klart att genomsnittskonsumenten värderar 
en influencers redaktionella rekommendationer av produkter annorlunda än betalda 
rekommendationer” och att ”Genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut får därför antas påverkas negativt och en reklamframställning är vilseledande 
ifråga om sin rätta karaktär”.228  Det rör sig alltså om otillbörlig marknadsföring.  
 
Domen mot Kissie är ett underrättsavgörande, som dessutom är överklagat. De juridiska 
slutsatserna som beskrivs här kan alltså komma att förändras när högre instans meddelar dom. 
De är dock för närvarande vägledande för hur domstolen tillämpar gällande rätt på influencer 
marketing. 
  

                                                
228 Domen mot Kissie, s. 42 och 44. 
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5. Speciella och motstående intressen vid influencer marketing 
I det förra avsnittet redogjordes för gällande rätt – hur reglerna ser ut idag och hur väl 
de går att tillämpa på influencer marketing. Detta avsnitt belyser de olika aktörerna 
inom influencer marketing: konsumenter, näringsidkare (annonsörer) och influencers 
(mellanhänder). Den sistnämnda aktören, influencern, är i regel också en näringsidkare 
men i det här sammanhanget har influencern alltså rollen som mellanhand, i likhet 
med en reklambyrå. 

5.1 Konsumenten 

5.1.1 Konsumentpolitik och konsumentskydd 
Konsumenten varit huvudfokus för marknadföringslagstiftningen sedan 1970 års lag (se 
avsnitt 3.1). Ett av motiven bakom lagen om otillbörlig marknadsföring var, exempelvis, att 
det fanns behov av en lagstiftning som även kunde åberopas av konsumenter.229 Under 
efterkrigstiden och fram till tills 1970-talet hade konsumenten fått en starkare roll på 
marknaden och lagen kom till för att förhindra att marknadsföring mot denne bedrevs med 
otillbörliga metoder. I 1975 års lag infördes i första paragrafen en definition av lagstiftningens 
ändamål – att främja konsumenters intressen i samband med näringsidkares 
marknadsföring.230 Detta stadgande finns kvar än idag. Först i 2008 års marknadsföringslag 
infördes en definition till begreppet konsument, och idag går således att läsa, i 3 § MFL, att en 
konsument är ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamheten”.  
 
Definitionen stämmer överens med den i direktivets artikel 2.a, där det stadgas att en 
konsument är en fysisk person som, med avseende på de affärsmetoder som omfattas av 
direktivet, handlar för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, 
affärsverksamhet, hantverk eller yrke.  Som tidigare nämnt har direktivet till syfte, bland 
annat, att säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom att tillnärma medlemsstaternas 
lagar och andra författningar avseende otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas 
ekonomiska intressen.231  
 
Enkelt uttryckt är konsumenten mottagare av reklambudskap. Att främja konsumenters 
intressen i samband med marknadsföring handlar om konsumentskydd. Carl Anders Svensson 
skriver i ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen” att ett mål med den svenska 
konsumentpolitiken är att skapa förutsättningar för konsumenterna att göra egna, aktiva val på 
marknaden. Detta genom att medvetandegöra konsumenten om dennes rättigheter och 
skyldigheter på marknaden, samt att se till att konsumenten har ett så stort kunskapsunderlag 
kring näringsidkarnas olika produkter som möjligt. Information och marknadsföring som 
riktas till konsumenter ska vara lättillgänglig och tillförlitlig.232 Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder ställer krav på ett brett konsumentskydd och det innebär, skriver Svensson, en 

                                                
229 Prop. 1970:57, s. 27. 
230 Prop. 1975/76:34 s. 125. 
231 Direktivet, Artikel 1. 
232 Svensson, ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”, s. 15.	
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utökning av konsumentskyddet så att det omfattar rättigheter även vid konsumtion av 
offentligt producerade tjänster samt harmonisering av regelverket inom EU.233 Hållbar 
utveckling är ett övergripande mål, och den svenska konsumentpolitiken ska bidra till att 
målet nås.234  
 
Konsumentintressen är således centrala inom marknadsföringsrätten – bestämmelsen om 
reklamidentifiering tar sikte på att en mottagare av ett reklambudskap ska kunna urskilja 
kommersiellt material. Om det inte går att identifiera att ett budskap har ett 
avsättningsfrämjande syfte, och konsumenten därför misstar det för att vara 
samhällsinformation, nyheter från ett oberoende medium eller en recension, innebär det en 
risk för att konsumenten inte gör ett eget, aktivt val på marknaden. Om det inte ställs krav på 
att reklam ska kunna gå att identifiera som reklam kommer konsumenten inte veta vilka 
budskap som är betalda och vilka som är oberoende.  
 
I SOU 2018:1 finns ett särskilt fokus på just konsumentskydd. I uppdraget till utredaren 
ingick att undersöka om dagens nya marknadsföringsmetoder är problematiska ur ett 
konsumentperspektiv.235 I det bakomliggande kommittédirektivet uppmärksammas att de nya 
marknadsföringsmetoderna når fram till konsumenter på ett helt annat sätt än tidigare. Företag 
använder sig av direktadresserad och individanpassad reklam i större utsträckning, exempelvis 
via epost, i sociala medier och i olika mobilapplikationer, exempelvis spelappar. Det anges att 
de nya marknadsföringsmetoderna ibland är påträngande till sin karaktär.236 För konsumenter 
är det, enligt kommittédirektivet, av stor vikt att kunna avgöra om ett meddelande är 
kommersiellt eller inte ”för att kunna jämföra olika produkter och göra väl avvägda val utifrån 
egna behov och intressen”.237 Går det inte att skilja på kommersiella och icke-kommersiella 
budskap leder det i förlängningen till att tilliten till text, TV och radio minskar, och därvid kan 
även den neutrala nyhetsbevakningen komma att ifrågasättas. Det, menar kommittédirektivet, 
hotar ”det demokratiska samtalet”.238  
 
Ett avsnitt i SOU:n redogör för hur sociala medier fungerar och hur de används i 
marknadsföringssyfte. Under sociala medier faller, enligt utredningen, bloggar, 
diskussionsforum och kommentarsfunktioner till nyhetsartiklar.239 Även ”nätverkssajter” som 
Facebook, Twitter och Instagram omnämns. Utredningen anför att olika sociala medier har 
olika funktioner, att vissa är utformade för visuell kommunikation och andra för textbaserad 
kommunikation.240 De olika funktionerna attraherar olika typer av användare och formar olika 
typer av användarbeteenden, kommunikativa uttryck och innehåll. Utredningen identifierar 
dock några gemensamma nämnare för de olika sociala medierna, bland annat möjligheten att 

                                                
233 Svensson, ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”, s. 15 
234 Svensson, ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”, s. 16 
235 Kommittédirektiv 2016:84, s. 1. 
236 Kommittédirektiv 2016:84, s. 5. 
237 Kommittédirektiv 2016:84, s. 6 
238 Kommittédirektiv 2016:84, s. 7. 
239 SOU 2018:1 s. 56. 
240 SOU 2018:1 s. 56.	
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skapa och ladda upp eget material, att se innehåll som andra har skapat samt att lämna 
kommentarer eller interagera med andra användare.241  
 
Utredningen konstaterar att om ett medium har många användare blir det också attraktivt för 
annonsörer.242 Om många användare lämnar ifrån sig mycket information finns stora 
möjligheter för annonsörer att nå fram särskilt bra till utvalda grupper eller personer. 
Utredningen skriver att en annonsör kan få tillgång till information på en helt annan 
individnivå än vad som är möjligt att få fram i traditionella medier. Om man tidigare, i 
marknadsföringssyfte, ville ta reda på vilka som tittade på ett särskilt TV-program kunde man 
göra en publikundersökning, skicka ut enkäter och därefter utarbeta en profil över den typiska 
konsumenten. Genom sociala mediers utveckling ges nu möjlighet att köpa marknadsföring 
direkt av innehållsproducenter, influencers, som anpassas utifrån dennes målgrupp.243  
 
Utredaren i SOU 2018:1 kommer fram till att de konsumentproblem som identifierats inte kan 
lösas lagstiftningsvägen, och föreslår att man istället bör satsa på utbildning, rådgivning och 
kunskapsspridning. Utredningen rekommenderar vidare att KV utarbetar tydliga och 
lättillämpade riktlinjer i samråd med näringslivet.244  
 
Utredningen lyfter fram att det är svårt att utöva tillsyn med hänsyn till de tekniska lösningar 
och mångfalden av kanaler som utvecklats på senare tid. De nya marknadsföringsmetoderna, 
däribland influencer marketing, har en flyktig karaktär vilket gör det svårt att säkra bevisning.  
KO lämnade under år 2016 in fler stämningsansökningar än tidigare år, men antalet 
förelägganden minskade. I SOU:n förklaras detta med att ”de rättsliga frågeställningarna varit 
av sådan natur att KO inte kunnat utfärda förelägganden”.245  
 
Utredningen konstaterar också att mängden anmälningar till KV ökat, och menar att detta 
beror på att ”digitaliseringen medfört ett ökat antal överträdelser”.246 Detta gällde dock antalet 
anmälningar i allmänhet. Ifråga om dold marknadsföring, som influencer marketing faller 
under, är mängden anmälningar enligt utredningen låg. Detta förklaras med att den just är 
dold, och att konsumenterna därför kanske inte ens förstår att vissa budskap är 
reklambudskap.247  
 
Utredningens förslag på nya åtgärder som skulle medföra en bättre tillsyn är bland annat att 
myndigheten ges befogenhet att genomföra kontrollköp under dold identitet (så kallad 
”mystery shopping”), att KO ska få möjlighet att begära ut uppgifter vid vite (numera kan KO 
förelägga någon att lämna ut uppgifter, och först när detta inte åtlyds kan ett vitesföreläggande 
aktualiseras), att myndigheten ska få rätt att begära ut data från plattformarna (det är för 
närvarande inte klart om KO:s befogenhet att begära upplysningar innefattar att begära ut data 
                                                
241 SOU 2018:1 s. 57. 
242 SOU 2018:1 s. 58. 
243 SOU 2018:1 s. 58-59. 
244 SOU 2018:1, s. 289. 
245 SOU 2018:1 s. 298. 
246 SOU 2018:1 s. 308. 
247 SOU:2018:1 s. 311.	
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från plattformarna) och att myndigheten i stort ska få ökade anslag till att utforma tekniska 
lösningar för tillsynen. Detta skulle, enligt utredningen, innebära en större möjlighet för 
myndigheten att kunna bedriva en aktiv och effektiv tillsyn.248  
 
Mot bakgrund av det anförda kan konstateras att det i marknadsföringslagstiftningen finns ett 
framträdande konsumentperspektiv. För att konsumenter ska kunna göra medvetna och aktiva 
val krävs att de har fullgott kunskapsunderlag, vilket uppnås när reklambudskap är tydliga 
med sina kommersiella syften. I det nya reklamlandskapet, med nya digitala 
marknadsföringsmetoder, är det särskilt viktigt att konsumentperspektivet tas tillvara på, 
bland annat genom att KV och KO ges tillräckliga möjligheter och resurser för att kunna 
bedriva tillsyn. Konsumenten som aktör på reklammarknaden gynnas förstås av att detta 
perspektiv finns, och det är utan tvekan en fördel i dagens rättsliga läge. Nackdelen är dock att 
det är en slags målsättning och ett bakomliggande motiv, men det är svårt att förstå sig på hur 
konsumentperspektivet tas tillvara på i realiteten. Två exempel har ändå identifierats – dels 
domstolens användning av begreppet genomsnittskonsument, dels konsumentgruppers talerätt 
vid PMD. Mer om detta nedan. 

5.1.2 Genomsnittskonsumenten 
I 3 § MFL stadgas att en konsument är ”en fysisk person som handlar huvudsakligen för 
ändamål som faller utanför näringsverksamheten”.  Man kan fråga sig vad denna definition 
har för betydelse – och hur används det i rättstillämpningen? Som redogjorts för i avsnitt 4.4.1 
är konsumentbegreppet nära kopplat till begreppet genomsnittskonsument, vars egenskaper 
definieras när domstolen tolkar och fyller ut begreppet konsument med en tydligare innebörd. 
Genomsnittskonsumenten avgör i sin tur huruvida en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig, 
genom att åtgärden bedöms utifrån den typiska reaktionen hos en genomsnittskonsument i det 
givna fallet. Om marknadsföringsåtgärden ”snedvrider det ekonomiska beteendet hos den 
genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till” är den otillbörlig. 249  
 
Vem är då genomsnittskonsumenten? I direktivet om otillbörliga affärsmetoder stadgas hen är 
normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, 
kulturella och språkliga faktorer. Begreppet inte är statiskt, utan domstolarna och 
myndigheterna i medlemsstaterna måste använda sitt eget omdöme när de fastställer en 
genomsnittskonsuments reaktion på en marknadsföringsåtgärd. 250 
 
I domen mot Kissie har domstolen att hantera denna fråga. Inledningsvis framhålls att det är 
en rättsfråga som avgörs efter en normativ bedömning. Det finns inget hinder mot att parterna 
lägger fram bevis för omständigheter av betydelse för bedömningen, skrivs i domskälen, och 
hänvisas till praxis från EU-domstolen.251 KO, kärandepart, gör gällande att målgruppen för 
marknadsföringen är läsarna av Alexandra Medias blogg, alltså ”yngre kvinnor som är 
positivt inställda till Alexandra Nilsson”.252 Alexandra Media menar å sin sida att målgruppen 
                                                
248 SOU 2018:1 s. 313-334. 
249 Prop. 2007/08:115 s. 66. 
250 Direktivet, skäl 18. 
251 Domen mot Kissie, s. 31.	
252 Domen mot Kissie, s. 31. 
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utgörs av vuxna kvinnor i åldern runt 25 år ”som är vana användare av sociala medier och 
återkommande läsare av Alexandra Medias blogg och instagramkonto”.253Alexandra Media 
baserar sina uppgifter på statistik från Google Analytics, som visar att bloggen ett specifikt 
datum, vid tiden för publiceringen av de inlägg som nu var uppe för prövning, hade ca 437 
000 besökare varav 284 000 kunnat åldersbestämmas. Av de som kunnat åldersbestämmas var 
95 procent i åldersspannet 18-34 år och 95 procent kvinnor. Av det totala antalet besökare var 
90 procent återkommande läsare.254  
 
KO påtalar att Google Analytics bara kan åldersbestämma en liten del av det totala antalet 
besökare och endast mäter ålder på sådana besökare som är över 18 år. 255 
 
I domstolens bedömning anförs att även om statistiken från Google Analytics varken är 
fullständig eller helt tillförlitlig ger uppgifterna starkt stöd för att den genomsnittliga 
besökaren på Alexandra Medias blogg är en kvinna i åldern 18-34 år som är en återkommande 
besökare av bloggen. Dessutom fastställs genomsnittskonsumenten vara en van användare av 
sociala medier, och något mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att 
uppfatta om framställningar i sociala medier är marknadsföring och vem som svarar för 
marknadsföringen. 
 
När domstolen fastställt genomsnittskonsumenten ställs reklaminläggen i relation till hur 
denne typiskt sätt skulle reagera på inläggen. Olika marknadsundersökningar ger stöd för att 
den i målet identifierade genomsnittskonsumenten – ”som får antas vara något mer 
uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att uppfatta om framställningar i 
sociala medier är marknadsföring”256 – genom de reklammarkeringar som används förstår att 
inläggen innehåller marknadsföring. Det krävs dock att detta sker redan efter en flyktig 
anblick. Här brister det, enligt domstolen. Reklammarkeringarna är i två av tre inlägg 
placerade på alltför undanskymda platser. Som tidigare nämnt konstaterar domstolen i det 
sammanhanget att bristerna i marknadsföringens identifierbarhet medför att 
genomsnittskonsumenten blir vilseledd om meddelandets rätta karaktär – och att dennes 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut därför får antas påverkas negativt. Därmed är det 
fråga om otillbörlig marknadsföring.257 
 
Genomsnittskonsumenten avgörs alltså efter en normativ prövning, där parternas påståenden 
och bevisning har betydelse. Man kan då fråga sig, om man är part – vad är mest strategiskt? 
Vad ger argumentationen avseende genomsnittskonsumenten för konsekvenser?  
 
I ”Jakten på genomsnittskonsumenten” skriver Karin Cederlund att begreppet 
genomsnittskonsument gett upphov till diskussion mellan EU:s medlemsländer. 
Genomsnittskonsumenten har beskrivit som en rationell och nyttomaximerande individ som 

                                                
253 Domen mot Kissie, s. 31. 
254 Domen mot Kissie, s. 31-32. 
255 Domen mot Kissie, s. 32. 
256 Domen mot Kissie, s. 39. 
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självständigt inhämtar nödvändig information om pris och kvalitet och gör effektiva val 
utifrån det. Det kan innebära ett försvagat konsumentskydd.258 Vissa länder har därför valt att 
införa begreppet i sin nationella lagstiftning medan andra, som Sverige, inte har det. Den 
kritik som riktas mot begreppet är bland annat att det kan ge intrycket att svaga grupper 
exkluderas från marknadsrättsligt skydd.259 Cederlund skriver att en genomsnittskonsument 
som anses vara perfekt rationell skapar goda förutsättningar för fri rörlighet och konkurrens, 
medan en genomsnittskonsument som anses vara naiv och okritisk motiverar ett starkt 
konsumentskydd.260 
 
Det kan innebära att om man som KO i domen mot Kissie argumenterar för att målgruppen 
för en marknadsföringsåtgärd (alltså genomsnittskonsumenten) är yngre personer som redan 
är positivt inställda till de budskap som förmedlas, vill man få till stånd ett starkare 
konsumentskydd. Då utgår man från att genomsnittskonsumenten inte är helt rationell, inte 
fattar ett aktivt eller medvetet val och därmed behöver starkare skydd. Det ställer högre krav 
på tydligheten i en marknadsföringsåtgärd. Om man däremot, som Alexandra Media, 
argumenterar för att genomsnittskonsumenten är en vuxen individ som är en van användare av 
sociala medier, vill man få till stånd ett svagare konsumentskydd. Då framhäver man 
konsumentens rationalitet och förmåga att identifiera reklambudskap på egen hand, vilket inte 
kräver samma tydlighet i marknadsföringen. 
 
Frågan är dock – Spelar det egentligen någon roll? Domstolen skriver ju att 
genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut får antas påverkas 
negativt om en reklamframställning är vilseledande ifråga om sin rätta karaktär.261 Detta 
indikerar att bara det faktum att marknadsföringsåtgärden är vilseledande automatiskt kan ge 
vid handen att genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut 
påverkas negativt. Det talar för att bedömningen av genomsnittskonsumenten därför inte har 
så stor betydelse som man kan tro. 
 
Det är dock ett sätt på vilket konsumentperspektivet, och konsumentintresset, har någon reell 
betydelse. Att parterna kan lägga fram bevis för vem genomsnittskonsumenten är, och således 
göra gällande ett svagare eller starkare konsumentskydd, innebär både fördelar och nackdelar 
för konsumenten som aktör. En fördel att det finns utrymme att lyfta fram sådana 
omständigheter som att följare till influencers oftast redan är positivt inställda och därför har 
en mindre kritisk inställning till marknadsföring, vilket gör det möjligt att argumentera för ett 
starkt konsumentskydd och höga krav på reklamidentifiering. Det innebär i sin tur att 
konsumentbegreppet kan utvecklas i takt med marknaden och medierna. En nackdel är att de 
tekniska, och därmed ekonomiska, resurserna kan bli avgörande – en influencer och ett 
förmedlingsföretag som Tourn Media har förmodligen större möjligheter att ta fram bevisning 
avseende besökare och målgrupp än vad KO, eller någon annan aktör med talerätt, har.  

                                                
258 Cederlund, ”Jakten på genomsnittskonsumenten”, ”Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016”, s. 649-
650. s. 188. 
259 Cederlund, s. 186. 
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5.1.3 Talerätt för sammanslutningar av konsumenter 
I 47 § MFL finns en bestämmelse om vem som får väcka talan om förbud och ålägganden vid 
PMD. En av de utpekade innehavarna av talerätt ”en sammanslutning av konsumenter, 
näringsidkare eller löntagare”. I 1995 års lag gavs denna grupp talerätt på samma nivå som 
KO, som enligt tidigare lagstiftning hade haft primär talerätt. Innan dess var det endast 
möjligt för någon annan än KO att väcka talan i de fall KO avstod från det. 262  
 
Ulf Bernitz skriver i ”Marknadsföringslagen” att detta var en principiellt viktigt förändring. 
Bernitz, som även var särskild utredare i SOU 1993:59, framhåller dock att det dittills varit 
mycket ovanligt att konsumentorganisationer utnyttjat sin talerätt, och att ”[f]örmodligen 
räknar konsumentorganisationerna med att Konsumentverket/KO i allmänhet tar hand om 
problemen”.263 I SOU 1993:59 diskuterade utredaren om det fanns skäl att införa talerätt för 
enskilda konsumenter om förbud eller åläggande vid domstolen. Den kom fram till att det inte 
fanns det.264   
 
Prop. 1994/95:123, förarbetet inför 1995 års lag, tar upp utredningens överväganden och 
hänvisas till att ett motiv till att enskilda konsumenter inte ska få föra talan att de 
marknadsrättsliga lagarnas syfte är att skydda konsumenterna som grupp, inte som individer. 
Konsumenten är ett kollektivt skyddsobjekt och lagstiftningen har ett utpräglat syfte att 
påverka beteendet på marknaden i stort.265 Propositionen anger också att en näringsidkares 
eller en organisations talan om förbud eller ålägganden inte ger samma garanti för att 
allmänintresset på bästa sätt tas tillvara på, jämfört med när KO för talan.266  
 
När 2008 års marknadsföringslag skulle införas var konsumentskyddet av högsta prioritet, 
men frågan om huruvida enskilda konsumenter borde tillerkännas talerätt berördes inte. Det 
anges i propositionen att talerättsbestämmelsen genomför artikel 11 i direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder, som föreskriver att medlemsstaterna i konsumenternas intresse ska 
se till att det finns adekvata och effektiva metoder för att bekämpa otillbörliga 
affärsmetoder.267 Direktivet anger att medlemsstaternas rättsliga bestämmelser för talerätt får 
avse ”personer eller organisationer”, vilket alltså torde ge en möjlighet att ha låta enskilda 
konsumenter väcka talan om förbud eller åläggande.268  
 
Som nämnt i avsnitt 3.2 skrivs i förarbetena att dåvarande lagstiftning fungerat väl och att 
inget avgörande kritik framförts mot den, varken från myndigheter, konsumentorganisationer 
eller näringsliv.269 Det kan ha bidragit till att regeringen inte såg något behov av att utöka 
talerätten till att även omfatta enskilda konsumenter. 
 

                                                
262 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s. 104.  
263 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s. 104.  
264 SOU 1993:59 s. 461. 
265 Prop. 1994/95:123 s. 132. 
266 Prop. 1994/95:123 s. 132. 
267 Prop. 2007/08:115 s. 163, Direktivet, artikel 11.1. 
268 Direktivet, art 11.1 st. 2.	
269 Prop. 2007/08:115 s. 60. 
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Att sammanslutningar av konsumenter har talerätt får sägas vara gynnsamt för konsumenter i 
dagens rättsliga läge – men det tycks tveksamt om det är en möjlighet som överhuvudtaget 
utnyttjas. Det är oklart om en utvidgning av talerätten till att avse enskilda konsumenter skulle 
göra någon skillnad. Kanske gäller det som anfördes i SOU 1993:59 fortfarande, det vill säga 
att konsumenter räknar med att KV och KO tar tillvara på deras intressen. En parallell finns i 
den hypotes som anförs i SOU 2018:1, att mängden anmälningar till KV om dold 
marknadsföring är låg på grund av att konsumenterna inte förstår att vissa budskap är 
reklambudskap och att den ringa mängden anmälningar kanske snarare handlar om okunskap. 
Om konsumenterna hade större insikt i regelverket kring influencer marketing, och bättre 
möjligheter att organisera sig kring denna fråga, skulle kanske såväl anmälningarna som 
antalet väckta talor från sammanslutningar av konsumenter öka.  

5.2 Näringslivet  

5.2.1 Näringslivets självreglering 
Som konsumentens motpart på reklammarknaden ställs i denna framställning näringslivet. Det 
är ett brett begrepp och tar huvudsakligen sikte på de näringsidkare som det görs reklam för, 
även kallade annonsörer, men även influencers ingår förstås. Som framgick i avsnitt 3.3 har 
branschpraxis och -rekommendationer haft stort inflytande över spelreglerna på 
reklammarknaden. Näringslivet har på det sättet en viktig roll i rättsutvecklingen, och 
ingångsvärdet är därmed att det gällande rättsliga läget sannolikt är gynnsamt för 
näringsidkare och annonsörer. Detta ska dock utredas lite närmare.  
 
På marknadsföringsområdet råder så kallad självreglering. Det har länge varit tradition. 
Självreglering, eller egenåtgärder som det också kallas, innebär att näringslivet självt tar 
ansvar för att förbättra förhållandet till konsumenter och kunder. Det handlar dels om 
förebyggande åtgärder, men också om handlingsdirektiv som företas i reparativt syfte.270 
Tidigare var NOp det ledande självregleringsorganet i Sverige, idag är det RO (se avsnitt 3.3).    
 
Vad innebär självreglering, och vad har det för för- respektive nackdelar? Svensson, Stenlund, 
Brink m.fl. skriver i ”Praktisk marknadsrätt” att självreglering kan definieras som ”Åtgärder i 
systematiserad form som vidtas av antingen ett enskilt företag, en grupp av företag, en hel 
bransch eller näringslivet i sin helhet i syfte att utreda, förebygga eller lösa problem i 
förhållande till konsumenter eller andra kunder”.271 Det brukar ske i form av övervakning av 
efterlevnaden av olika normer, och det finns många nämnder och råd med sådana uppgifter, 
såväl branschövergripande som branschspecifika.272  
 
Anders Stenlund beskriver i ”Självreglering i internationellt perspektiv – vad har hänt och vad 
händer?” att begreppet självreglering innebär att en grupp frivilligt ålägger sig vissa 
restriktioner genom att anta gemensamma normer. Medlemmarna utarbetar riktlinjer eller 
etiska principer som de förbinder sig att efterleva. Oftast finns det ett utpekat organ som 

                                                
270 Svensson, Stenlund, Brink, m.fl., s. 51. 
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utövar tillsyn.273 Renodlad självreglering är ovanlig, skriver Stenlund. Det brukar finnas 
någon grundläggande lagstiftning som fångar upp sådana fall som inte kan hanteras genom 
självreglering.274  
 
En vanlig uppfattning, enligt Stenlund, är att självreglering tillkommer för att näringslivet vill 
undvika lagstiftning. Det kan ingå i motivbilden, men det grundläggande syftet är att skapa 
förtroende. Stenlund menar, avseende självreglering inom marknadsrätten, att om allmänheten 
upplever marknadsföring som vederhäftig och etisk kommer det att leda till kostnadsmässig 
effektivitet för näringslivet. Därför ligger det i näringslivets intresse att kunna vara flexibla 
och snabbt rätta sig efter konsumenternas upplevelser.275 Självreglering sägs också kunna ge 
besparade offentliga resurser eftersom att kostnaderna i hög grad läggs på näringslivet.276  
 
Marianne Åbyhammar skriver i ”Reklamombudmannens opinionsnämnd – ICC:s regelverk i 
tillämpning” att självreglering inom näringslivet är ett komplement till lagtillämpningen hos 
domstolarna för att upprätthålla ett högt förtroende för all marknadskommunikation. 
Prövningarna ska vara enkla, snabba och billiga för alla parter. När RO eller RON prövar en 
marknadsföringsåtgärd, och publicerar beslutet, är tanken att det ska leda till rättelse och ha 
förebyggande effekt på marknaden. Bland fördelarna nämns att handläggningstiderna är korta 
och marknaden får snabba besked.277  
 
Sammantaget framhålls fördelarna med självreglering – det leder till kostnadsmässig 
effektivitet, flexibilitet och hörsamhet i förhållande till marknadens och teknikens utveckling, 
besparade resurser, samt snabba och effektiva prövningar. Just flexibiliteten är värdefull på 
marknadsföringsområdet – om en marknadsföringsåtgärd uppfattas som oetisk eller 
klandervärd av allmänheten är det tacksamt att snabbt kunna ta ner den och byta ut utan att det 
behöver leda till en långdragen domstolsprocess. Frågan är då – vad är nackdelarna?  
 
Åbyhammar skriver att en nackdel med självreglering, åtminstone såsom den tar sig uttryck i 
RO:s och RON:s prövningar av olika anmälningar, är att besluten fattas endast på skriftligt 
material vilket kan göra det svårt att värdera bevisning. Det är heller inte möjligt att höra 
vittnen.278 Stenlund lyfter en annan nackdel med att ha ett självregleringssystem, nämligen att 
det kräver att i princip hela näringslivet är med och bidrar. Det största hotet för 
självregleringen är avsaknaden av stöd från näringslivet. Det krävs en betydande 
anslutningsgrad, framförallt från ledande företag som vill hjälpa till att finansiera det. Om 
systemet inte har en adekvat finansiering kommer det inte att fungera. Det kan i förlängningen 
leda till dålig övervakning och allmän misstro. Eftersom att systemet är flexibelt är det också 
känsligt för svängningar, exempelvis i form av marknadsföringstrender.279  
 
                                                
273 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 527. 
274 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 528. 
275 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 529. 
276 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 529. 
277 Åbyhammar, s. 650. 
278 Åbyhammar, s. 650.	
279 Stenlund, ”Självreglering i ett internationellt perspektiv […]”, s. 529-530. 
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Självreglering är i det avseendet ett skört system. Allting hänger på att det finns ett förtroende 
för det, både från näringsliv och konsumenter. Samtidigt är det också viktigt att det präglas av 
en balans mellan konsumenter och näringsliv. Om näringslivet har en alltför stort 
påverkansgrad, genom att tillföra resurser och tyckande, kan det bli en maktobalans. Då 
riskerar konsumenternas förtroende för systemet ge vika.  
 
Den sedvanliga sanktionen i det marknadsföringsrättsliga självreglerande systemet är 
publicering av fällande beslut. Detta är tänkt att leda till dåligt rykte och bad will för det 
företag som drabbats, vilket ger incitament att rätta sig efter reglerna.280 Besluten fattas av en 
jury, som ofta utgörs av representanter från näringslivet. Stenlund skriver att juryns 
sammansättning är en kritisk fråga. Alltför många näringslivsrepresentanter kan ge en bild av 
att juryn är styrd av sitt egenintresse. Samtidigt krävs saklig kompetens, vilken är svår att 
finna utanför branschen. Om juryn upplevs som okunnig av branschen själv kommer utslaget 
inte ha tyngd, vilket drar ner värdet på hela systemet.281 När det gäller övervakningen, bygger 
den i Sverige, liksom på många andra platser i världen, på att konsumenter och näringsidkare 
kan anmäla sådana aktörer som bryter mot reglerna (och använder denna möjlighet).282  
 
I Sverige sköts självregleringen av RO. Till RO kan privatpersoner, företag och organisationer 
göra anmälningar avseende marknadsföring. Organet prövar sedan om marknadsföringen är 
förenlig med ICC-koden. På RO:s hemsida framgår att all kommersiell reklam som riktas i 
huvudsak mot den svenska marknaden och som inte är äldre än ett halvår kan prövas. 
Annonsören får alltid ta del av anmälan. Den kan inte göras anonymt, men privatpersoners 
namn publiceras inte i besluten. Handläggningstiden är vanligtvis upp till tre månader, men 
komplicerade fall kan ta längre tid.283   
 
Söker man på finansiärerna på RO:s hemsida får man 397 träffar. De företag som är anslutna 
betalar en avgift, som är relaterad till företagens årliga medieinvesteringar enligt TNS SIFO:s 
reklammätningar. Minimiavgiften är 10 000 kronor och taket är 70 000 kronor.284 Styrelsen 
för RO utses av Sveriges Annonsörer, SWEDMA, Tidningsutgivarna, Sveriges 
Reklamförbund, Svenska ICC och Näringslivets delegation för marknadsrätt.285 Styrelsen 
utser i sin tur RO – den som ska driva verksamheten, leda det löpande arbetet och ansvara till 
det kansli som är knutet till stiftelsen.286 Styrelsen utser även opinionsnämnden, RON, i 
samråd med valnämnden.287  
 
Opinionsnämnden är den verkliga motsvarigheten till den jury Stenlund skriver om, vars 
sammansättning beskrivs som en kritisk fråga. Idag kan man se att RON:s ordförande är ett 

                                                
280 Stenlund, ”Självreglering ur ett internationellt perspektiv […]” s. 532. 
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före detta hovrättsråd i Svea Hovrätt, och vice ordförande är hovrättsassessor vid Svea 
Hovrätt liksom kansliråd vid Regeringskansliet. Ledamöterna är 19 stycken. Majoriteten är 
representanter från medie- och kommunikationsbyråer. Många kommer från 
intresseorganisationer, exempelvis Add Gender och Maktsalongen. Några kommer från 
storföretag som Ica och Nissan, andra från bransch- och konsumentorganisationer.288 Det går 
inte att svara på huruvida nämndens sammansättning påverkar bilden av RO som styrd av sitt 
egenintresse eller inte, men en intressant aspekt är att domstolen i domen mot Kissie inte tog 
hänsyn till praxis från RO eller RON i sina domskäl. Detta trots att fall av influencer 
marketing prövats av organet flertalet gånger och det således finns en riklig praxisflora (se 
avsnitt 4.3.2). 
 
Sett till självregleringssystemet är näringslivets ställning på reklammarknaden stark. Det finns 
även stor möjlighet för näringslivet självt att skriva reglerna för hur god marknadsföringssed 
ska se ut (se avsnitt 3.3). Avseende influencer marketing torde näringslivet gynnas av det 
gällande rättsliga läget – att det är otydligt innebär att risken för anmälningar är liten. I det 
sammanhanget kan påminnas om att annonsören i domen mot Kissie, Mobilåtervinning, inte 
blev instämd alls (se nedan). Dock kan kraven på reklamidentifiering komma att skärpas, och 
tillsynen öka, vilket kan sägas begränsa näringslivets yttrandefrihet och hämma utvecklingen i 
reklamlandskapet. Kanske skulle förtroendet för näringslivets marknadsföring sjunka om 
självregleringen inte tilläts vara lika flexibel som nu – om företag inte kände samma 
incitament att snabbt rätta sig efter svängningarna på reklammarknaden kanske inte 
konsumenterna längre skulle utnyttja sin möjlighet att påverka, genom att anmäla tveksam 
marknadsföring eller att lyfta belysa sådan på egna plattformar. Både näringsliv och 
konsumenter kanske istället förlitar sig helt på att tillsynsmyndigheten och domstolen lägger 
ramen för marknadsföringen. 

5.2.2 Ansvarsfördelning – influencern såsom mellanhand  
Till sist – vad har en influencer för roll i allt detta? Som tidigare nämnt är även influencern en 
del av näringslivet, och mycket av det som anförts ovan om fördelar och nackdelar i det 
gällande rättsliga läget omfattar även influencers. Detta är tydligt när influencern gör reklam 
för sin egen verksamhet, exempelvis som Isabella Löwengrip (se avsnitt 4.3.2). Influencern 
gör dock i de flesta fall reklam för någon annan än sig själv, och influencer marketing handlar 
därvid i mångt och mycket om att en aktör ska lyfta fram en annan aktör. Då uppstår frågan 
vad influencern har för ansvar för en marknadsföringsåtgärd när denne blir anlitad av en 
näringsidkare. 
 
Det finns sanktioner i MFL som förutsätter att någon kan hållas ansvarig – i 23 § MFL 
regleras exempelvis sanktionen förbud. I bestämmelsens första stycke nämns att förbud får 
riktas mot en näringsidkare, alltså den vars produkter eller tjänster marknadsförs. I andra 
stycket nämns att förbud även får riktas mot en anställd hos näringsidkaren, någon som 
handlar på näringsidkarens vägnar, och var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till 
marknadsföringen.  
                                                
288 Reklamombudsmannen, ”Reklamombudsmannens opinionsnämnd”, 
http://reklamombudsmannen.org/ro__ron/opinionsnamnd_ron hämtad 2018-05-05. 
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Tanken att fler än näringsidkaren bör kunna hållas ansvariga för en lagstridig 
marknadsföringsåtgärd har funnits med sedan 1970 års lag. I dess förarbeten framhålls att ett 
förbud i första hand bör riktas mot vederbörande näringsidkare själv, men att förbudet också 
bör kunna avse en anställd eller någon som i övrigt handlar på näringsidkarens uppdrag.289 
Reklambyråer som utformar reklammaterial eller marknadsföringskampanjer på uppdrag av 
en näringsidkare ges som exempel på sådana medverkande aktörer. Det uttalas att ”[d]et är 
särskilt angeläget att de som yrkesmässigt tillhandagår företag med utformning av reklam har 
klart för sig vilka normer de har att rätta sig efter”.290 Även i förarbetena till 1995 års lag 
förklaras medverkansansvaret ha tillkommit i syfte att göra det möjligt att rikta sanktioner mot 
reklambyråer och andra som utformar reklammaterial eller publicerar 
marknadsföringskampanjer på uppdrag av en näringsidkare.291 I SOU:n som föregick 
propositionen till 1995 års lag nämns ”medieföretag och vidaredistributörer av reklam eller 
promotionsåtgärder”.292  
 
I ICC-koden stadgar artikel 23 att ansvaret för att reglerna iakttas åvilar 
annonsören/marknadsföraren, reklam-/kommunikationsproducenten samt utgivaren, 
medieföretaget eller uppdragstagaren/leverantören. Det övergripande ansvaret har 
annonsören/marknadsföraren. Reklam- och kommunikationsproducenter ska utforma 
marknadsföringen med ”all rimlig omsorg” och ”gå till väga så att 
annonsören/marknadsföraren ges möjlighet att fullgöra de skyldigheter som följer av dennes 
avtal”. Utgivare, medieföretag, uppdragstagare och leverantör ska iaktta ”vederbörlig 
omsorg”. ICC-koden föreskriver alltså uttryckligen att huvudansvaret åvilar näringsidkaren, 
och att en reklamproducent, utgivare eller leverantör, roller som influencers ofta bär i 
marknadsföringssammanhang, ska iaktta omsorg. I artikeln föreskrivs att den som är 
medverkar vid planering, framställning, publicering eller spridning av 
marknadskommunikation har en ”i förhållande till sin ställning avvägd skyldighet att tillse att 
reglerna följs och ska handla därefter”. 
 
Det är alltså klart att influencern har ett ansvar – om denne bidragit till marknadsföringen ska 
denne också bära ansvaret för att marknadsföringen är lagenlig. Problemet är dock att 
ansvarsfördelningen upplevs som otydlig, vilket bland annat framhålls i SOU 2018:1.293 Om 
influencern får ett uppdrag av en näringsidkare, vem har det största ansvaret för att uppdraget 
är lagenligt? Delar de ansvaret, är någon huvud- respektive medverkansansvarig, och vad 
avgör?  
 
Domen mot Kissie väcker flera intressanta frågor om ansvar. KO, kärandepart, menade att 
Alexandra Media skulle förbjudas att framställa, samt förbjudas att medverka till att 
framställa, marknadsföring som strider mot MFL på sätt som skett. Här framfördes alltså både 
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ett huvudansvar och ett medverkansansvar. Detta trots att reklamen inte avsåg Alexandra 
Media, utan företag Mobilåtervinning. Det senare var dock inte instämt alls. KO yrkade även 
att Tourn Media, som förmedlat uppdraget mellan Alexandra Media och Mobilåtervinning, 
skulle hållas som medverkansansvarigt.294   
 
I domskälen går domstolen inledningsvis igenom händelseförloppet. Tourn Media och 
Mobilåtervinning hade i början av år 2016 kontakt avseende ett reklamsamarbete. Tourn 
Media kontaktade sedan Alexandra Media i detta ärende.  Alexandra Media innehade en så 
kallad premiumtjänst hos Tourn Media vilket innebar att Tourn Media hade en mer aktiv roll i 
förmedlandet av reklamuppdrag än för ordinarie kunder. I anledning av reklamsamarbetet 
skickade Tourn Media en orderbekräftelse till Mobilåtervinning. Orderbekräftelsen stadgade 
bland annat att marknadsföringen skulle produceras av Alexandra Nilsson ”enligt 
beskrivning”. Därefter mejlade Tourn Media ett utkast på reklaminlägget till Alexandra 
Nilsson. I mejlet uppmanades Alexandra att skriva om texten så att ”det känns mer som 
’du’”.295  
 
Därefter följde en mejlkorrespondens i vilken Alexandra Nilsson skickade sitt utkast och 
några bilder hon tagit tillbaka till Tourn Media, och fick kort feedback på det detta innehållet. 
Mejlkorrespondensen och inläggen, som är upptagna som bevis i domen, visar på att 
Alexandra Medias inlägg skiljer sig mycket lite från Tourn Medias utkast.296 
 
När domstolen, längre fram i domskälen, bedömer ansvarsfrågan, nämns till att börja med att 
ett förbud mot en medverkande kan komma ifråga bara när ett förbud mot en huvudansvariga 
framstår som otillräckligt. Dock är det inte en förutsättning för att meddela förbud mot en 
medverkande att talan förs även mot den näringsidkare som är huvudansvarig för 
marknadsföringen. Med hänvisning till tidigare praxis framhåller domstolen att den som 
utformat eller tagit aktiv del i utformningen av en marknadsföringsåtgärd anses 
medverkansansvarig, och att medverkansansvaret kan se ut på många olika sett beroende på 
omständigheterna. I ett enskilt fall, menar domstolen, kan det ”vara möjligt att hålla såväl en 
influencer som den som förmedlat reklamuppdrag till en influencer medverkansansvarig för 
otillbörlig marknadsföring”.297  
 
Domstolen kommer sedan fram till att Alexandra Media varit delaktig i utformningen och 
publiceringen av marknadsföringen men att den inte skett i Alexandra Medias intresse, och att 
Alexandra Media inte heller varit involverad i själva erbjudandet från Mobilåtervinning. 
Därför kan Alexandra Media inte åläggas huvudansvar, men däremot ett medverkansansvar 
eftersom att Alexandra Media genom att ha slutligt utformat och publicerat marknadsföringen 
handlat på Mobilåtervinnings vägnar.  
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Avseende Tourn Media finner domstolen att bolaget förvisso förmedlat reklamuppdraget, och 
tillhandahållit ett utkast till reklaminlägget samt lämnat synpunkter på det inlägg som 
Alexandra Nilsson publicerat. Dock anser domstolen det inte visat att Tourn Media utan 
uppdrag från Alexandra Media gjort några ändringar i bloggen. Tourn Media har i viss 
utsträckning bidragit till den otillbörliga marknadsföringen, men inte haft något bestämmande 
inflytande över den slutliga utformningen eller publiceringen. Därmed landar domstolen i att 
Tourn Media inte kan anses ha handlat på Mobilåtervinnings vägnar på ett sådant sätt att 
medverkansansvar kan aktualiseras.298 
 
I tidigare nämnda ”Marknadsrätten och sociala medier”, av Widmark, Ehlers och 
Osmancevic, diskuteras ansvarsfrågan i domen mot Kissie. Det konstateras att, mot bakgrund 
av att förbud och åläggande enligt 23 och 24 §§ kan riktas mot andra än den näringsidkare 
som görs marknadsföring för, är det alltså flera aktörer inblandade i en enskild reklamåtgärd 
som ansvarar för att åtgärden är laglig.  
 
Författarna menar att det ”är oklart varför KO inte också har väckt talan mot Kissie 
personligen och mot Mobilåtervinning, för vars räkning den påtalade marknadsföringen 
skedde”.299 Eftersom att de som producerar innehåll till inlägg på sociala medier ofta är 
”oerfarna i de juridiska frågorna och många gånger är unga personer som kan ha lätt för att bli 
medryckta i löften från företag om ersättning för att de nämner företagets produkter i positiva 
ordalag, är det viktigt att den rättsliga prövning som nu har börjat ske av marknadsföring i 
sociala medier även innefattar en prövning av ansvaret hos de bolag som står bakom 
marknadsföringen”. 300  
 
Att det är privatpersonen Alexandra ”Kissie” Nilsson som läsarna av blogg- och 
Instagraminläggen låter sig influeras av, och inte företaget Alexandra Media, gör det viktigt 
att pröva vilket personligt ansvar en influencer har för marknadsföringen, skriver 
författarna.301  
 
Angående det faktum att Mobilåtervinning inte blivit instämda håller Tobias Eltell, 
förbundsjurist vid Sveriges Annonsörer, med Widmark, Ehlers och Osmancevic. I ett antal 
artiklar uttalar han sig om att han undrar varför inte KO stämt annonsören i fallet.302 I en 
artikel på webbplatsen Cision News säger Eltell att ”[s]kälet till att KO inte stämt annonsören 
kan vara att man vill pröva hur långtgående ansvar en influencer har”.303  
 

                                                
298 Domen mot Kissie, s. 52-54. 
299 Widmark, Ehlers, Osmancevic, ”Marknadsrätten och sociala medier”, s. 633. 
300 Widmark, Ehlers, Osmancevic, ”Marknadsrätten och sociala medier”, s. 632-633. 
301 Widmark, Ehlers, Osmancevic, ”Marknadsrätten och sociala medier”, s. 633. 
302 Sinclair, ”Kissies dom överraskar: ’Konstigt att annonsörerna inte tar smällen’”, Dagens Industri Digital 
2018-01-31, Pressmeddelande, Sveriges Annonsörer, ”Sveriges Annonsörers just om ’Kissie-rättegången’”, 
Cision News 2017-12-18.		
303 Pressmeddelande, Sveriges Annonsörer, ”Sveriges Annonsörers just om ’Kissie-rättegången’”, Cision News 
2017-12-18. 
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Det finns ännu alltför lite juridiskt underlag för att svara på hur influencers gynnas respektive 
missgynnas av det gällande rättsliga läget. Precis som för näringslivet kan det ses som positivt 
att rättsläget ännu är relativt oklart, och att det finns stor möjlighet att påverka det genom att 
sätta standarden för vad som är god marknadsföringssed. En risk, som får sägas drabba 
influencern hårdare än annonsören, är att influencern åläggs ett större ansvar eftersom att det 
är influencern som utformar marknadsföringen. Som tidigare nämnts är just det den verkliga 
behållningen med influencer marketing – att influencern skapar innehållet utifrån vad som 
uppskattas av följarskaran och publicerar i sina egna kanaler. Det innebär att influencern blir 
en tydlig måltavla för sanktioner.  
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6. Sammanfattande synpunkter  

6.1 Rättsliga riktlinjer och tillämpning av dem 
I avsnitt 3.1 redogjordes för marknadsföringslagstiftningens historiska bakgrund. Utifrån detta 
kan konstateras att marknadens utveckling och svängningar varit en viktig faktor i 
lagstiftningsarbetet. 1970 års lag tillkom till stor del för att man ville kontrollera det 
reklamlandskap som uppstått till följd av marknadsekonomins genombrott – man ville 
säkerställa att konsumenterna inte utsattes för otillbörliga marknadsföringsmetoder samt ge 
konsumenterna rättsliga medel att göra gällande gentemot sådana. En lag med en 
övergripande generalklausul infördes, eftersom att detaljerade bestämmelsen riskerade att bli 
otympliga, men man kan tänka sig att det även handlade om att kontrollen över marknaden 
inte skulle bli alltför strikt.  Redan inför 1970 års lag hade man observerat svårigheten för 
konsumenten att skilja på redaktionellt och kommersiellt material, och att reklam ofta läses 
flyktigt. I 1975 års lag infördes därför den allmänna innebörden – att lagens syfte var att 
främja konsumenters intressen i samband med marknadsföring, en skrivelse som finns kvar än 
idag med den skillnaden att även näringslivets intressen ska främjas. På 1990-talet blev det 
påkallat att kodifiera den praxisflora som generalklausulen gett upphov till, men ett viktigt 
motiv var även att modernisera lagen.  
 
Om konsumentintresset hade varit det huvudsakliga motivet för förnyelsen av lagstiftningen 
tidigare, tog man nu inför 1995 års lag även hänsyn till teknikutvecklingen och det nya 
reklamlandskapet. År 2008 var EU-direktivet och fullharmoniseringen den centrala 
drivkraften bakom den nya marknadsföringslagen.  Om det i dagsläget, efter att SOU 2018:1 
varit ute på remiss, läggs fram ett förslag på en ny marknadsföringslag, torde alla dessa 
historiska motiv influera lagstiftningen – men störst vikt ges nog internets utveckling och 
digitaliseringen. 
 
På influencer markering tillämpas idag MFL, en lagstiftning med stark förankring i direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder. Lagstiftningen har relativt tydlig systematik.  
 
Det krävs inledningsvis att det är fråga om marknadsföring. Innan man kan pröva om ett 
reklamsamarbete mellan en influencer och en näringsidkare är tillräckligt tydligt utmärkt 
måste man kunna konstatera att det är fråga om marknadsföring, och inte exempelvis en 
recension. Ett inlägg från en influencer måste ha ett avsättningsfrämjande syfte (MFL 3 §), 
och i det vägs in huruvida inlägget är av rent kommersiell natur, har ett rent kommersiellt 
syfte och rent kommersiella förhållanden till ändamål (MD 2005:11, etc.).  Som framgår i 
avsnitt 4.1 är det här det första problemet i tillämpningen av gällande rätt på influencer 
marketing – att kunna konstatera att det överhuvudtaget är fråga om marknadsföring. 
Behållningen med influencer marketing är att kunna utnyttja en inflytelserik persons redan 
positivt inställda följare, och att den inflytelserika personen kan förmedla kommersiella 
budskap till sina följare på ett sätt som smälter in med det övriga, icke-kommersiella 
innehållet i dennes kanaler. Det kan leda till att kommersiella budskap ibland ges icke-
kommersiell utformning.  
 



 70 

Det finns dock några indikatorer att ta till hjälp för att avgöra om ett budskap är kommersiellt 
eller inte – man kan dels titta på innehållet, dels undersöka bakomliggande motiv, dels titta på 
avsändaren. I praxis har domstolen tittat på innehållet – om det skrivs om en näringsidkares 
produkter är det kommersiella inslaget större än om det skrivs om en näringsidkares 
verksamhet. I doktrin har lyfts fram det bakomliggande uppdraget – ett blogginlägg som är 
gynnsamt inställt till en näringsidkare är ett kommersiellt budskap om det finns ett 
bakomliggande uppdrag. I denna uppsats ges förslag på en ytterligare indikator, som bland 
annat har sin bakgrund i hur domstolen argumenterat i domen mot Kissie, i form av att 
avsändaren ger en indikation – om en influencer producerar innehåll som är gynnsamt inställt 
till en näringsidkare är det med stor sannolikhet ett kommersiellt budskap, eftersom att det är 
vanligt förekommande i en influencers dagliga verksamhet.  
 
Befinns lagen vara tillämplig finns tre övergripande generalklausuler, varav en (god 
marknadsföringssed, 5-6 §§) får sägas gå i in tillämpningsområdet för de andra två (aggressiv, 
7 § och vilseledande, 8 §). För alla tre gäller att transaktionstestet ska vara uppfyllt – 
marknadsföringen ska ge ekonomisk effekt för att anses otillbörlig. För generalklausulen om 
god marknadsföringssed och generalklausulen om aggressiv marknadsföring ställs kravet att 
marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. För generalklausulen om vilseledande marknadsföring krävs 
att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut.  
 
Reklamidentifiering (9 §) faller in under generalklausulen om vilseledande marknadsföring. 
Enligt bestämmelsen ska att marknadsföring utformas och presenteras så att det tydligt 
framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för 
marknadsföringen, alltså vem avsändaren är.  
 
Bestämmelsen infördes i 1995 års marknadsföringslag och motivet var bland annat att man 
ville kodifiera den praxisflora som uppstått till följd av att ha haft en övergripande 
generalklausul. I praxis hade frågan om reklamidentifiering prövats flertalet gånger, och 
näringslivets självregleringsorgan NOp utvecklade en princip om reklammarkering som även 
togs in i ICC-koden. Tiden var mogen för en uttrycklig bestämmelse. I specialmotiveringen 
till bestämmelsen framhölls vikten av att en kommersiell text inte presenteras så att den 
uppfattas som en redaktionell text. När 2008 års lag trädde i kraft flyttades bestämmelsen 
över, och i propositionen upprepas att principen om reklamidentifiering är i överensstämmelse 
med uppfattningen om att en åtskillnad bör göras mellan redaktionellt material och 
meddelanden på betald reklamplats. Principen finns med i direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder och i Svarta listan, bilaga till direktivet som gäller som lag i Sverige enligt 4 § 
MFL, är den tydligt utfäst. I Svarta listan anges som exempel på en affärsmetod som under 
alla omständigheter är otillbörliga ”annons i redaktionell form” (p. 11).  
 
Här dyker det andra problemet upp i tillämpningen av gällande rätt på influencer marketing. 
Vid en första anblick framstår uppfattningen inom rättsväsendet som tydlig – kommersiella 
budskap ska inte utformas som om de vore icke-kommersiella. Mot bakgrund av detta är det 
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anmärkningsvärt att influencer marketing fått så stor genomslagskraft, och framförallt att så få 
fall har prövats – det borde finnas många marknadsföringsrättsliga överträdelser att beivra. 
Förklaringen tycks ligga i att de som har möjlighet att väcka talan mot tveksamma fall av 
influencer marketing inte utnyttjar den. Ett skäl till det kan vara att man inte vill inkräkta på 
tryck- och yttrandefriheten. Alltför hård granskning av kan i förlängningen komma att likna 
censur – det kanske inte ens kommer att vara möjligt att skriva en recension. KO, det organ 
som har möjlighet att rikta förbud och ålägganden mot influencers, vill möjligen undvika att 
sätta den bollen i rullning. 
 
En annan förklaring är att rättsväsendet egentligen fäster mindre vikt vid att innehållet går att 
urskilja såsom kommersiellt eller icke-kommersiellt, men desto större vikt vid att inlägget får 
en tydlig reklammarkering. Det innebär att ett inlägg kan ha vilken utformning som helst, det 
kan vara samma slags dagboksanteckning som övriga icke-kommersiella inlägg i influencerns 
kanal, men så länge det står att det är marknadsföring uppfylls kravet på reklamidentifiering. 
Budskapet i branschens rekommendationer tyder på att så är fallet.  
 
I avsnitt 4.3.3. redogörs för KV:s ”Vägledning om marknadsföring i bloggar och sociala 
medier”. Enligt vägledningen ska betalda samarbeten med näringsidkare annonsmärkas, och 
exempel ges på hur det kan ske – genom att skriva ”Reklam” eller ”Annons” i början av varje 
inlägg och/eller använda hashtaggarna ”#Reklam”, ”#Annons” och ”#Företagets namn”. I 
4.3.4 beskrivs Sveriges Annonsörers ”Rekommendation för dig som arbetar med PR och 
marknadsföring i sociala medier” och där framhålls också att samarbeten med influencers ska 
annonsmärkas.  
 
Det är givetvis positivt att det finns handfasta råd, men risken är att dessa råd leder till att 
annonsmärkningen eller reklammarkeringen ensamt blir det avgörande istället för att 
branschen tar fasta på utformningen eller innehållet av ett reklaminlägg. I RO:s och RON:s 
praxis, refererad i avsnitt 4.3.2, läggs också stor vikt vid reklammarkeringen. I fallen som 
handlade om bilddelningsappen Instagram hänvisas ständigt till att reklammarkeringen 
riskerar att hamna efter att texten bryts av ”Mer…”, och att detta leder till att inläggen inte 
kan identifieras som reklam. Det tas förvisso ofta upp att det inte finns något explicit krav på 
reklammarkering, men skrivs också att om reklamen är utformad så att den kan förväxlas med 
redaktionellt material eller liknande, kan en tydlig reklammarkering göra att en konsument 
inte blir vilseledd om innehållets kommersiella karaktär. Det är, som sagt, viktigt med 
vägledning i hur näringsidkare och influencers ska gå tillväga för att göra konsumenter 
uppmärksammade på kommersiella budskap, men det hade varit mer i linje med principen 
bakom lagstiftningen – att kommersiell text inte ska presenteras så att den uppfattas som 
redaktionell text – om vägledningarna fokuserat på hur innehåll formuleras och framställs så 
att de står ut som reklambudskap.  
 
Kanske är det möjligt att göra en helhetsbedömning av en influencers redaktionella innehåll, 
och granska reklaminlägget mot bakgrund av det. Är det samma tonalitet? Är det samma 
formuleringar? Om man tar bort reklammarkeringen – ser det då ut som ett vanligt inlägg? En 
rekommendation till en influencer skulle i så fall kunna vara att se till att reklaminlägget är 
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helt väsensskilt från det vanliga materialet, i språk, utformning och allmän layout. Men det 
vore förstås att motarbeta hela grundtanken med influencer marketing. 
 
När gällande rätt ska tillämpas på influencer marketing verkar alltså annonsmärkningen eller 
reklammarkering vara det som uppfyller kravet på reklamidentifiering. Ett kvitto på detta är 
domstolen bedömning i domen mot Kissie (se avsnitt 2.3.2). Frågan är om överinstansen 
kommer att lägga lika stor vikt vid det, eller om den tar fasta vid vad som står i själva 
inlägget.  

6.2 Perspektiv på influencer marketing  

6.2.1 Konsumentperspektiv 
Det finns, i dagens rättsliga läge, stora ambitioner att åstadkomma ett starkt konsumentskydd. 
Det ser man både i lagstiftningen och i rättstillämpningen. Som beskrivet i avsnitt 4.2. bygger 
reklamidentifieringsbestämmelsen på att konsumenter redan vid flyktig kontakt med ett 
reklambudskap ska kunna identifiera det såsom just reklam. Det är inte tillräckligt att 
konsumenter tar del av ett helt inlägg och sedan förstår att det är fråga om reklam. 
Transaktionstestet, beskrivet i avsnitt 4.4.1. tar sikte på att konsumenten ska kunna fatta ett 
välgrundat affärsbeslut. Konsumenten är lagstiftningens främsta skyddsobjekt, och i avsnitt 
4.4.2. kan läsas att domstolen lyfter fram detta gång på gång. På så vis kan stora fördelar 
urskiljas för konsumenter i dagens rättsliga läge. En nackdel är dock att konsumentskyddet 
hela tiden framställs som en målsättning, vilket väcker funderingar kring vilket reellt 
inflytande konsumentintresset egentligen har. Sammanslutningar av konsumenter har talerätt 
inför PMD enligt MFL 47 §, men det förutsätter att konsumenterna organiserar sig. Där görs 
sig den ekonomiska maktbalansen gällande– det finns förmodligen inte samma möjlighet för 
konsumenter att organisera sig som det finns för näringslivet, eftersom att de ekonomiska 
resurserna torde vara mer begränsade.  
 
Ytterligare en aspekt i dagens rättsliga läge, som drabbar konsumenten negativt, är att det 
konsumentbegrepp som tillämpas på olika slags marknadsföringsmetoder enligt MFL inte 
riktigt överensstämmer med den faktiska konsument som rör sig på marknaden. Det är tydligt 
när det gäller influencer marketing, där konsumenten förutsätts vara redan positivt inställd och 
därmed, sannolikt, mindre kritisk till de reklambudskap som förs fram. När man tillämpar 
konsumentbegreppet som förespråkas i MFL tar man hänsyn till genomsnittskonsumenten, 
som enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder förutsätts vara ”normalt informerad samt 
skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga 
faktorer”. Den ”rättsliga” konsumenten antas ha ett större informationsunderlag än den 
”faktiska” konsumenten, och det kan innebära att konsumentskyddet blir sämre än vad det 
borde vara.  

6.2.2 Annonsörs- och näringslivsperspektiv 
Näringslivet åtnjuter stora fördelar i dagens rättsliga läge. Självreglering har, som beskrivet i 
avsnitt 5.2., varit tradition inom marknadsföringsrätten. Innan första marknadsföringslagen, 
1970 års lag, fanns ICC, medlemsorganisationen för näringsidkare, liksom NOp och dess 
praxis. ICC finns fortfarande idag, och ICC-koden tillämpas av RO och RON, vars ledning 
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främst utgörs av näringslivsrepresentanter. Det finns även en del andra branschorganisationer, 
såsom Sveriges Annonsörer, som tar fram vägledningar och rekommendationer. God 
marknadsföringssed är en central del av MFL och den utformas till stor del av näringslivet 
självt. Det är svårt att finna en nackdel med dagens rättsliga läge för näringslivet, vilket är 
problematiskt eftersom att det innebär att näringslivet har stor makt över reklamlandskapet. I 
förlängningen torde det vara svårt att skydda konsumenter med en lagstiftning och en 
rättstillämpning som är uppburen av dess motpart.      
 
Influencern kan tyckas ingå i näringslivet, särskilt när influencern gör reklam för sin egen 
näringsverksamhet (som Isabella Löwengrip, se avsnitt 4.3.2.) men rollen som ”mellanhand” i 
marknadsföringssammanhang gör ändå influencern till en annan slags aktör. Nackdelen i 
dagens rättsliga läge är att ansvarsfördelningen mellan uppdragsgivaren, näringsidkaren, och 
uppdragstagaren, influencern är oklar.  
 
I avsnitt 5.3. hänvisas till MFL 23 § och det sätt på vilket ansvaret är uppställt – i första 
stycket nämns att förbud får riktas mot näringsidkaren, i andra stycket att förbud även får 
riktas mot den som är anställd hos näringsidkaren eller handlar på näringsidkarens vägnar, 
respektive var och en som i övrigt väsentlig har bidragit till marknadsföringen. Det tycks vara 
så att det i första hand är näringsidkaren som görs reklam för som ska hållas ansvarig, och i 
andra hand den som tagit fram marknadsföring eller medverkat till framtagandet på något sätt, 
även om det inte framgår direkt av bestämmelsen. Så uppställs i vart fall ansvarsfördelningen 
i ICC-kodens artikel 23. Dock ställer domen mot Kissie detta antagande på ända – 
näringsidkaren Mobilåtervinning var inte instämd alls. På olika håll i doktrin har detta 
diskuterats, och enligt Sveriges Annonsörers förbundsjurist kan detta bero på att man velat 
pröva hur långtgående ansvar en influencer har. 
 
En influencer har ett långtgående ansvar. Det är, som nämnts tidigare, oftast influencern själv 
som producerar innehållet i marknadsföringen. Redan i förarbetena till 1970 års lag uttalas att 
det är särskilt angeläget att de som yrkesmässigt tillhandagår företag med utformning av 
reklam har klart för sig vilka normer det har att rätta sig efter. Reklambyråer, medieföretag 
och vidaredistributörer har ålagts ansvar i förarbeten och i praxis. Frågan är dock vem som har 
huvudansvaret, och det kanske överinstansens prövning av domen mot Kissie ger svar på. En 
fördel med det rättsliga läget torde dock vara just otydligheten kring ansvarsfördelningen. Den 
innebär att influencers fortfarande kan utforma marknadsföring på sätt som kanske är 
tveksamma rent rättsligt men som passar dem.   

6.3 De lege ferenda – hur lagstiftningen borde se ut 
De relevanta bestämmelserna ifråga om influencer marketing kan se ut på ett annat sätt för att 
vara enklare att förstå och efterleva. Till skillnad från slutsatsen i SOU 2018:1, att 
marknadsföringslagens reglering är tydlig (se avsnitt 2.3.1) är den bestämda uppfattningen i 
denna framställning att regleringen är otydlig.  
 
Ett förslag, för att göra regleringen tydligare, är att reklamidentifieringsbestämmelsen 
konkretiseras. I SOU:n som föregick 1995 års lag, där bestämmelsen infördes, gavs förslaget 
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att formuleringen skulle lyda ”En näringsidkare får inte använda reklam eller andra 
kommersiella framställningar som genom utformning, bristande firmaangivelse eller annan 
otillräcklig reklamidentifiering är ägnad att felaktigt uppfattas som icke-kommersiella” (se 
avsnitt 4.2). Jämför detta med den nuvarande formuleringen – ”All marknadsföring ska 
utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska 
också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen […]”. En skrivelse som den i 
SOU 1993:59 skulle göra det tydligare att reklam inte får utformas som icke-kommersiellt 
material, vilket i motiven till lagstiftningen lyfts fram som en grundläggande princip. Det kan 
dock anses vara en för långtgående bestämmelse jämfört med direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder, som ju är ett fullharmoniseringsdirektiv.  
 
Ett annat förslag är att utforma en speciallagstiftning som tar sikte på marknadsföring på 
internet, eller mer specifikt på influencer marketing. Här skulle mer preciserade och 
välanpassade bestämmelser tas in. Även här är det dock, förstås, viktigt att regleringen är 
kompatibel med direktivet. Detta förslag kan också sägas motarbeta det faktum att 
lagstiftningen ska vara teknikneutral.  
  
Ett tredje förslag att fortsätta på den väg man slagit in på i domen mot Kissie och i 
branschrekommendationerna – att låta reklammarkering läka otydligt innehåll. Det framhålls 
på flera håll, bland annat i domen mot Kissie och i RO:s och RON:s praxis, att det inte finns 
något uttryckligt krav på reklammarkering – men det kanske är dags att införa det.  Det skulle 
i förlängningen innebära att gränsdragningen mellan kommersiellt och icke-kommersiellt 
material blir irrelevant, vilket kan tyckas vara en naturlig utveckling i det nya 
reklamlandskapet. Särskilt, som anfört i avsnitt 4.1, som det ligger i influencers dagliga 
verksamhet att producera kommersiella budskap. Att befästa denna princip kan tyckas vara ett 
uppdrag för praxisbildningen, men det skulle också kunna införas i lagstiftningen.  
 
Att ställa krav på reklammarkering skulle innebära att ett inlägg i princip kan ha vilket 
utformning som helst, det kan vara en personligt författad text eller en ögonblicksbild i ett 
vardagligt sammanhang, men om det finns en tydligt avgränsad bård eller list som säger att 
inlägget är reklam så uppfylls kravet på reklamidentifiering. Ett problem med denna lösning 
är att principen om att en åtskillnad för göras mellan redaktionellt material och meddelanden 
på betald reklamplats (se avsnitt 4.2) undergrävs. I praxis, både nyare och äldre sådan (se 
avsnitt 4.4), framhåller domstolen gång på gång att kravet på reklamidentifiering innebär att 
konsumenter ska ha möjlighet att med ett minimum av ansträngning avvisa meddelanden som 
denne inte vill ta del av.  
 
Att konsumenter med ett minimum av ansträngning ska ha möjlighet att avvisa 
reklammeddelanden torde innebära att om en konsument genast ser att ett inlägg i en 
influencers flöde är reklam ska konsumenten kunna scrolla vidare i flödet och läsa nästa, icke-
kommersiella, inlägg. Men om det inte är någon egentlig skillnad på innehållet i inläggen, 
enbart att reklamsamarbetet har en list eller bård i början som lyder ”reklamsamarbete” eller 
”annons”, har konsumenten förmodligen inte samma incitament att avvisa detta 
reklammeddelande som om det var innehållet i reklammeddelandet som gjorde det tydligt att 
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det var marknadsföring. Att befästa principen att reklammarkering uppfyller kravet på 
reklamidentifiering är gynnsamt för näringslivet, eftersom att krävs liten ansträngning för att 
uppfylla kravet – enbart en bård, list eller hashtagg. Det kan dock sägas vara missgynnsamt 
för konsumenterna, eftersom att skillnaden mellan kommersiellt och icke-kommersiellt 
material minskar och därmed även möjligheten att göra ett medvetet val.  
 
Ett fjärde förslag är att reglera ansvarsfördelningen på ett tydligare sätt. Istället för att, såsom 
exempelvis MFL 23 § ser ut nu, lista olika aktörer gentemot vilka förbud eller ålägganden kan 
meddelas, skulle det uttryckligen kunna anges vem som har huvud- respektive 
medverkansansvar för en marknadsföringsåtgärd. Istället för att ett förbud kan riktas mot ”en 
näringsidkare”, ”en anställd hos näringsidkaren”, ”någon annan som handlar på 
näringsidkarens vägnar”, respektive ”var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till 
marknadsföringen” skulle huvudansvaret kunna åvila ”den som marknadsföringen avser”, och 
medverkansansvaret ”den som utformar marknadsföring på uppdrag åt någon annan”. En 
sådan reglering skulle innebära hörsamhet med det moderna reklamlandskapet, där 
näringsidkare sällan utformar sin marknadsföring själv utan i de flesta fall anlitar en 
reklambyrå eller mellanhand av något slag (exempelvis en influencer). En sådan reglering 
skulle ge näringsidkaren starka incitament att ta ansvar för marknadsföringens lagenlighet, att 
informera den som anlitas kring vad som gäller, och följa upp att så sker. 
 
Ett femte och sista förslag är att ge KV resurser att utöva tillsyn på ett bättre sätt och att 
uppdatera sina riktlinjer för influencer marketing. Det ligger i linje med förslagen som 
presenteras i SOU 2018:1 (se avsnitt 2.3.1). Kanske skulle behövas ett organ inom KV som är 
helt inriktad på internetkonsumenter, internetmarknadsföring eller till och med influencer 
marketing. Med ökade resurser skulle KV kunna ta initiativet till ett råd, eller en nämnd, där 
konsumenter dels fick bidra till kunskapsförsörjning kring det digitala reklamlandskapet, dels 
delta i undersökningar som breddade bilden av hur genomsnittskonsumenten uppfattar 
influencer marketing, dels forma sådana sammanslutningar som har talerätt enligt MFL 47 §. 
Inom ramen för denna insats skulle även kunna undersökas behovet av talerätt för enskilda 
konsumenter.  
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