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Abstract 
As social media is becoming a more essential part of modern society, the legal system is faced 

with great challenges in order to create advantageous settings to ensure a well-functioning 

national market. The issue at hand is that advertisements in social media do not always follow 

the legal requirements of identification. This in turn can have harmful consequences for the 

different parties involved in the market, including both consumers and business traders.  

 

The national rules, as they look today regarding identification of advertising in social media, 

are questionable in many aspects. More specifically, there is an uncertainty in how 

advertisements should be identified in social media. This is particularly problematic since every 

case must be considered in the light of the specific circumstances of each situation. The absence 

of precedential jurisprudence and distinct rules of law or legal guidance from Swedish 

authorities is the main reason why these legal rules involving this subject are inadequate.  

 

It is evident that the legal situation today is in need of adjustments. It is necessary that the legal 

system provides clarification on how advertisements in social media should be identified in a 

more concrete way. By doing so, one can ensure that consumers are protected from being 

misled, and that competition between businesses remains fair. 

 

Nyckelord/Keywords 

Reklamidentifikation, sociala medier, marknadsföring, marknadsföringsrätt, influencer 

marketing, advertising, social media 



 
 

Förkortningar 

Direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder 

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 

och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 

2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/2004 

EU Europeiska unionen 

EUD Europeiska unionens domstol 

ICC Internationella Handelskammaren 

ICC:s regelverk Internationella Handelskammarens Regler för Reklam och 

Marknadskommunikation 

KO Konsumentombudsmannen 

KOV Konsumentverket 

MD Marknadsdomstolen 

MFL Marknadsföringslagen (2008:486) 

NKO De nordiska konsumentombudsmännen 

PMD Patent- och marknadsdomstolen 

PMÖD Patent- och marknadsöverdomstolen 

Prop. Proposition 

RF Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform  

RO Reklamombudsmannen 

RON Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

SOU Statens offentliga utredningar 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 

  



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Ämne och problemformulering ............................................................................................ 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

1.3 Metod och material .............................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar ...................................................................................................................... 7 

1.5 Disposition ........................................................................................................................... 8 

2. Allmänna utgångspunkter och förklaringar ..................................................................... 9 

2.1 Sociala medier ...................................................................................................................... 9 

2.2 Influencers .......................................................................................................................... 10 

2.3 Kort sammanfattning av Kissie-målet ............................................................................... 11 

3. Marknadsföringsrätten i stort .......................................................................................... 13 

3.1 Rättsliga utgångspunkter för marknadsföringsrätten ......................................................... 13 

3.2 Konsumentens skydd i marknadsföringsrätten .................................................................. 14 

3.3 Skillnaden mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll ............................................... 16 

3.3.1 Allmänt om gränsdragningen ..................................................................................... 16 

3.3.2 Gränsdragningen i sociala medier .............................................................................. 17 

3.4 Genomsnittskonsumenten .................................................................................................. 19 

3.5 Sanktioner enligt MFL ....................................................................................................... 20 

4. Särskilt om reklamidentifikation ...................................................................................... 23 

4.1 Kravet på reklamidentifikation vid marknadsföring .......................................................... 23 

4.2 Reklamidentifikationskravet i sociala medier .................................................................... 26 

4.2.1 Inledning ..................................................................................................................... 26 

4.2.2 Kissie-målet ................................................................................................................ 26 

4.2.3 Praxis från RON ......................................................................................................... 29 

4.2.3.1 Inledning .............................................................................................................. 29 

4.2.3.2 Kommersiella meddelanden på bloggar .............................................................. 30 



 
 

4.2.3.3 Kommersiella meddelanden på Instagram .......................................................... 33 

4.2.4 Myndigheters vägledningar ........................................................................................ 37 

4.2.5 Jämförelse mellan Kissie-målet och RON:s praxis samt myndigheters vägledning .. 37 

4.2.6 Sammanfattning .......................................................................................................... 39 

4.3 Näringslivets anpassningar ................................................................................................ 40 

5. Reklamidentifikation i sociala medier – en rättspolitisk diskurs .................................. 42 

5.1 Effekterna av nuvarande reglering ..................................................................................... 42 

5.2 Framtida rättsutveckling .................................................................................................... 44 

6. Avslutande analys och slutsatser ...................................................................................... 48 

7. Källförteckning .................................................................................................................. 52 

Bilaga 1 – Blogginlägg 1 i Kissie-målet .................................................................................. 57 

Bilaga 2 – Blogginlägg 2 i Kissie-målet .................................................................................. 58 

Bilaga 3 – Instagraminlägget i Kissie-målet från dator ........................................................... 60 

Bilaga 4 – Instagraminlägget i Kissie-målet från mobiltelefon ............................................... 61 



1 
 

1. Inledning 
1.1 Ämne och problemformulering 
Den 31 januari 2018 meddelande Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i Stockholm dom i 

mål nr PMT 11949-16, det så kallade Kissie-målet. Målet rörde frågan om huruvida två 

blogginlägg1 och ett Instagraminlägg2 innehöll otillbörlig marknadsföring. Konsument-

ombudsmannen (KO) granskade inläggen och stämde sedan bolaget som drev bloggen och 

Instagramkontot. Domstolen konstaterade att ett av blogginläggen samt inlägget på Instagram 

brast rörande såväl reklamidentifikation som avsändarangivelse och således var att anse som 

otillbörlig marknadsföring.  

 

Domen är den första inom det svenska rättsväsendet som behandlar otillbörlig marknadsföring 

i form av bristande reklamidentifikation i sociala medier. Domstolsprocessen innebär en 

indikation på att marknadsföring via sociala medier kan vara problematisk. Trots att marknaden 

är i förändring i och med digitaliseringen måste rättssystemet även fortsättningsvis skydda 

konsumenten3 mot att bli vilseledd samtidigt som utvecklingspotentialen i dessa 

kommunikationskanaler om möjligt bör tas tillvara. Domen i Kissie-målet är överklagad och 

behandlas just nu av Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Huvudförhandling är 

planerad till februari 2019.4  

 

Utgångspunkten i svensk lagstiftning för kravet på att marknadsföring måste markeras för att 

mottagaren ska kunna identifiera den finns i 9 § marknadsföringslagen (2008:486) (MFL). Det 

ska således framgå att ett reklaminlägg är just reklam. Den marknadsföring som sker på de stora 

sociala plattformarna idag kan i det närmaste betraktas som en slags relationsmarknadsföring. 

Konceptet går mer eller mindre ut på att innehavaren av aktuellt medium, exempelvis en blogg 

eller ett Instagramkonto bygger upp en långsiktig relation med sina följare. Innehavaren kan 

även kallas influencer, dvs. en slags opinionsbildare. Det förtroende och den lojalitet som 

följarna känner gentemot influencern kan sedan utnyttjas i diverse kommersiella sammanhang 

genom att företag marknadsför sina tjänster och produkter via innehavarens sociala kanaler.5 

                                                
1 Se bifogade bilagor från domen i mål nr PMT 11949-16, bilaga 1-2. 
2 Se bifogad bilaga från domen i mål nr PMT 11949-16, bilaga 3. 
3 En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 
Se vidare om konsumenter i avsnitt 3.2. 
4 Mål nr PMT 2054-18. 
5 Hörnfeldt, L., Yrke: Influencer, Lettland: Brombergs Bokförlag, 2018, s. 21-22. 
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Det kan därmed antas att konsumenten påverkas på ett annorlunda sätt av marknadsföring via 

sociala medier jämfört med de mer traditionella marknadsföringskanalerna, såsom TV, radio 

och tidningsannonser. Mot bakgrund av framväxten av de nya marknadsföringsförhållandena 

uppstår frågor kring lagstiftningens utformning och tillämplighet på de nya situationerna.  

 

I takt med att samhället tvingas inse att de sociala medierna, och det inflytande dessa har på 

olika konsumentgrupper, är här för att stanna uppkommer en del nya problemställningar. Den 

rådande regleringen är utformad i en tid före de sociala mediernas intåg på marknaden. Frågan 

om hur kravet på reklamidentifikation ser ut och bör se ut vid den här typen av marknadsföring 

är därför högst relevant mot bakgrund av den utveckling som skett.  Svårigheterna kring sociala 

medier med hänsyn tagen till bland annat oidentifierbar reklam, eller reklam som markerats på 

ett otillfredsställande vis, har även uppmärksammats på statlig nivå.6 Som ett resultat 

publicerades betänkandet Ett reklamlandskap i förändring i januari 2018.7 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte består i att behandla, problematisera och analysera hur kravet på 

reklamidentifikation förhåller sig till sociala medier som de nya marknadsföringskanalerna. 

Följande frågeställningar tjänar som utgångspunkter för den kommande framställningen inom 

ämnet. 

 

i. Vad innebär kravet på reklamidentifikation i 9 § MFL och hur fungerar kravet i 

förhållande till konsumenten som ämnas att skyddas från otillbörlig marknadsföring? 

ii. Hur förhåller sig kravet på reklamidentifikation till marknadsföring som sker via sociala 

medier och är nuvarande reglering lämplig i det sammanhanget? 

iii. Bör reglerna kring reklamidentifikation ändras mot bakgrund av utvecklingen på sociala 

medier och vad kan en sådan förändring i så fall få för effekter i förhållande till den 

intresseavvägning som görs inom marknadsföringsrätten? 

 

1.3 Metod och material 
För att uppnå ovan beskrivet syfte kommer uppsatsen framför allt att utgå från en rättsdogmatisk 

metod. Rättsdogmatiken handlar om att låta den klassiska rättskälleläran innehållandes lag, 

                                                
6 SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld, s. 193. 
7 SOU 2018:1. 
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förarbeten, rättspraxis och doktrin kartlägga gällande rätt.8 Claes Sandgren beskriver dock i sin 

bok hur den rättsdogmatiska metoden ibland kan utmynna i ett stelbent resultat eftersom 

metoden endast kan framställa rätten genom de klassiska rättskällorna. Möjligheten till en friare 

analys begränsas därmed när andra källor som faller utanför de traditionella rättskällorna inte 

tillåts erhålla utrymme i framställningen. Det finns därför skäl att även bruka den av nämnd 

författare beskrivna rättsanalytiska metoden, vilken tillåter även rättskällor av lägre status 

såsom exempelvis handelsbruk och rekommendationer, kort beskrivet som soft law.9 Eftersom 

marknadsföringsrätten till sin natur består av ett omfångsrikt samspel mellan olika typer av 

källor, såväl internationella som inhemska, kommer den rättsanalytiska metoden väl till pass 

för att på ett så verklighetsförankrat vis som möjligt skildra marknadsföringsrätten och kravet 

på reklamidentifikation.  

 

Marknadsföringsrättens något speciella rättskällelära består såväl i svensk lagstiftning, som 

internationell rätt. Europeiska unionen (EU) har sedan lång tid arbetat för att uppnå en 

harmoniserad marknadsföringsrätt. Harmoniseringen syftar till att minimera indirekta 

handelshinder på den fria unionsrättsliga marknaden. Handelshinder kan uppkomma till följd 

av att olika medlemsländers rättsordningar upprätthåller variation vad gäller kravens 

utformning.10 Den mest centrala rättsakten på EU-rättslig nivå är Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder11 (direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder). Utanför Europa finns försök att reglera marknadsföring, även om 

någon tydlig samordning saknas. I brist på distinkta krav och en överstatlig rättskipande instans 

för efterlevnaden av reglerna har internationella handelsdokument en något mindre betydelse 

som rättskälla inom marknadsföringsrätten. Oaktat avsaknaden av den formella statusen som 

rättsligt bindande innehåll tjänar de internationella handelsdokumenten som utgångspunkt vid 

tolkning av andra rättskällor.12 Därutöver har Internationella Handelskammaren (ICC), som är 

en global organisation med syfte att underlätta internationell affärsverksamhet, upprättat ett 

                                                
8 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, i Nääv, M. & Zamboni, M. (red.), Juridisk metodlära, Lund: 
Studentlitteratur, 2018, s. 21. 
9 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, Polen: Norstedts Juridik, 2018, s. 50. 
10 Nordell, P. J., Marknadsrätten – en introduktion, Polen: Wolters Kluwer, 2017, s. 18-19. 
11 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 och om ändring av rådets direktiv 
84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004. 
12 Nordell, 2017, s. 20-21. 
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regelverk, Internationella Handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskommunikation 

(ICC:s regelverk), som används som underlag vid svenska och internationella domstolar. 

Nyttjandet av regelverket är ett exempel på en överstatlig källa av konkret betydelse för svensk 

marknadsföringsrätt.13  

 

Vidare består marknadsföringsrättens källor, bortsett från de redan beskrivna traditionella 

rättskällorna, bland annat av beslut från Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombuds-

mannens opinionsnämnd (RON) vilka är organ instiftade på initiativ av näringslivet. RO och 

RON är en del av marknadsföringsrättens system av etiska regler utan formell rättslig tyngd.14 

Vad gäller prövningar i RON sker dessa utifrån ICC:s regelverk.15 Beslut som fattas av RO eller 

RON publiceras för allmänheten att ta del av, men innebär inga direkta sanktioner eftersom 

organisationen inte innehar någon rätt att utöva offentlig makt som dömande verksamhet.16 Den 

enda faktiska sanktionen avgränsas därmed till den negativa publicitet ett fällande beslut kan 

innebära.17 RO:s och RON:s betydelse ska dock inte underskattas. Initiativet är en del av 

näringslivets självreglerande egenåtgärder i syfte att utreda, förebygga och lösa problem.18 

Utifrån positionen som en del av näringslivets egenåtgärder kan RO och RON även behandla 

framställningar som faller utanför MFL:s tillämpningsområde, såsom könsdiskriminerande 

reklam, men även meddelanden som sker med stöd av grundlagsskyddad yttrandefrihet. Praxis 

från RON är därmed en viktig källa vid kartläggningen av marknadsföringsrätten i bredare 

bemärkelse än enbart den lagstiftade delen.19 Gällande marknadsföring via sociala medier är, 

som tidigare nämnt, Kissie-målet det första att avgöras i svensk domstol. Problemen som 

behandlas är dock inte nya och det finns ett flertal beslut fattade av RON rörande ämnet. Dessa 

avgörandena har därför en betydelsefull roll när det kommer till att analysera rätten. Trots att 

det är ett privat initiativ kan vägledning och argumenterande skäl hämtas från besluten, särskilt 

som RON utgår ifrån ICC:s regelverk och tolkningen av detsamma.  

 

Konsumentverket (KOV) samt KO innehar också viktiga roller i marknadsföringsrättens 

rättskällelära. KOV är en statlig myndighet som syftar till att tillse att de konsumentpolitiska 

                                                
13 Nordell, 2017, s. 49. 
14 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Mölnlycke: Norstedts Juridik, 2013, s. 57. 
15 Reklamombudsmannen, Om oss, 2018 (hämtad 2018-09-29). 
16 Nordell, 2017, s. 100-101. 
17 Bernitz, 2013, s. 58. 
18 Svensson, C. A., m.fl., Praktisk marknadsrätt, Mölnlycke: Norstedts Juridik, 2010, s. 51-52. 
19 Bernitz, 2013, s. 57-58. 
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målen som finns inom svensk rätt uppfylls.20 De aktörer som KOV har att utföra tillsyn över 

kan via KO påverkas genom rättsliga åtgärder. KO kan både utfärda informations- och 

förbudsförelägganden samt driva domstolsprocesser. Det sistnämnda kan göras antingen vid de 

fall då KO anser att rättsläget är osäkert och önskar bringa klarhet, eller genom att företräda en 

viss konsument eller konsumentgrupp vid en tvist. KO kan även stämma en näringsidkare då 

en överträdelse skett som kan innebära att en marknadsstörningsavgift ska utgå.21 KOV 

upprättar också riktlinjer och ingår överenskommelser med näringslivet.22 Riktlinjerna är 

meddelade som allmänna råd, vilka är utformade med syfte att verka för en enhetlig tolkning 

och följdriktighet i rättstillämpningen. Även om dessa inte är juridiskt bindande i strikt mening 

utfärdas de med avsikten att de ska följas, och utgör därmed en del av marknadsföringsrättens 

regelsystem i form av uttryck för god marknadsföringssed.23 Marknadsdomstolen (MD) har 

dock i ett äldre avgörande uttalat att domstolen i sina prövningar inte är bunden av riktlinjerna, 

även om de bör beaktas. I enlighet med MFL:s förarbeten bör uttalandet fortfarande gälla med 

hänvisning till att begreppet ”god marknadsföringssed” är dynamiskt och förändras över tid, 

vilket riktlinjerna ger uttryck för.24 KOV:s allmänna råd, som således får anses ha viss juridisk 

tyngd, ska skiljas från myndighetens vägledningar och ståndpunkter som publiceras i syfte att 

klargöra KOV:s uppfattning rörande ett visst område. Vägledningarna innehar således status 

som icke bindande källor.25  

 

Marknadsföringsrätten kan alltså sägas dels bestå av mer hård materiell rätt genom lagstiftning 

och rättspraxis, och dels består den av mer mjuka rättskällor såsom riktlinjer och överens-

kommelser. De formella rättskällorna tillsammans med näringslivets utomrättsliga regler och 

normsystem bildar helheten.26 Annorlunda uttryckt kan de rättsliga reglerna sägas ge uttryck 

för samhälles önskan om hur marknaden ska fungera, medan de utomrättsliga yttrar närings-

livets önskan om marknadens funktion.27 Den rättsdogmatiska och den rättsanalytiska metoden 

som beskrivits ovan kommer således att användas för att fastställa gällande rätt idag; de lege 

lata. 

                                                
20 Konsumentverket, Uppdrag och mål, 2016 (hämtad 2018-09-27). 
21 Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO), 2018 (hämtad 2018-09-27). 
22 Konsumentverket, Så arbetar vi, 2016 (hämtad 2018-09-27). 
23 Bernitz, 2013, s. 56; prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag, s. 70. 
24 Se exempelvis MD 1989:11 jämfört med prop. 2007/08:115 s. 70. 
25 Bernitz, 2013, s. 57. 
26 Gerhard, P., Marknadsrättens grunder, Borås: Gleerups Utbildning, 2016, s. 11. 
27 Svensson, C. A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Lund: Studentlitteratur, 2016, s. 11. 
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Uppsatsens syfte låter sig dock inte uppnås endast genom att beskriva rätten som den är. En 

avsikt är även att utreda hur rätten borde vara; de lege ferenda. Marknadsföringsrätten 

innehåller, som ovan beskrivet, en hel del källor av olika karaktär. Stora delar av dess innehåll 

baseras på en rättsordning utarbetad innan de sociala mediernas intåg. Om dessa källor, och 

tolkningen av dessa i ljuset av de förutsättningar som föreligger i de sociala medierna, är 

tillfredställande eller inte kvarstår att undersöka. För att kunna utföra den uppgiften krävs att 

en annan metod används. En rättspolitisk argumentation måste föras för att analysera om rätten 

bör ändras genom ett slags ”utifrån”-perspektiv.28 Med hänsyn tagen till marknadsförings-

rättens starka anknytning till utomrättsliga faktorer, såsom ekonomiska och sociala sådana, 

kommer även inslag av dessa faktorer finnas med i framställningen, vilket dock inte påverkar 

de metoder som används. 

 

När det gäller frågan om att utröna rättens lämplighet samt effekter av föreslagna förändringar 

bör förtydligas att bedömningen sker utifrån den argumentation av olika intresseavvägningar 

som kommer att tas upp i uppsatsens framställning. Reella konsekvenser av olika färdriktningar 

kommer inte att mätas genom några undersökningar eller med empiriska studier. Vad som anses 

lämpligt respektive olämpligt i förhållande till effekter av olika framställda scenarier i 

uppsatsen bör alltså betraktas i ljuset av den högst teoretiskt anlagda ansats som tillämpas i 

uppsatsen. 

 

Slutligen finns skäl att uppmärksamma att den dom som uppsatsens problemformulering 

grundas på är ett underrättsavgörande och således inte har ett prejudicerande värde enligt den 

traditionella rättskälleläran. Oaktat det kommer den här uppsatsen att kunna vara en del av den 

rättsliga diskursen eftersom den syftar till att utreda reklamidentifikationskravet i sociala 

medier som fenomen snarare än enbart som en recension av Kissie-målet. Oavsett hur högsta 

instans dömer i målet finns det anledning att konstatera att domstolen endast kan döma utifrån 

gällande rätt. Huruvida kommande avgörande är i linje eller inte med uppsatsens slutsatser 

föranleder alltså inte att uppsatsen i sig förlorar dess ställning såsom rättspolitisk kritik. 

 

 

 

 

                                                
28 Sandgren, 2018, s. 52-53. 
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1.4 Avgränsningar 
Utgångspunkten i uppsatsen är svensk rätt. För att göra en korrekt återgivelse samt analys av 

den nationella rätten krävs dock att internationella källor behandlas i den mån de är en del av 

den svenska rättsordningen. 

 

Trots att Kissie-målet rör flera aspekter angående marknadsföring i sociala medier kommer den 

här framställningen att specifikt fokusera på reklamidentifikation i 9 § MFL. Varken frågan om 

sändarangivelse eller medverkansansvar kommer att behandlas vidare. Vidare kommer framför 

allt det konsumenträttsliga perspektivet anläggas för att närmare undersöka området kring 

reklamidentifikationen på sociala medier, även om andra perspektiv kommer att förekomma för 

att belysa de avvägningar som måste göras när rätten utformas. Det får även noteras att 

framställningen gäller reklamidentifikationens utformning och konkreta uttryck snarare än 

frågan om huruvida avsändare eller mellanhand av marknadsföringen medvetet önskar 

vilseleda konsumenten eller inte.  

 

Frågan om när ett meddelande ska betraktas som redaktionellt, och således är skyddat genom 

yttrandefriheten enligt svensk grundlag, och när det är av kommersiell natur och därmed faller 

inom MFL:s tillämpningsområde, kommer att behandlas i den mån det är nödvändigt för 

uppsatsens övriga framställning. Ämnet som sådant är dock komplext, varför den begränsade 

utredning som görs inte ska betraktas som fullständig och inte heller gör något anspråk på att 

vara så. 

 

Såsom anges nedan i avsnitt 2.1 finns otaliga kanaler som ryms inom begreppet sociala medier, 

vilka i många fall skiljer sig åt i förhållande till de möjligheter och begränsningar som finns för 

att markera inlägg av marknadsföringskaraktär. Den här uppsatsen kommer endast att beröra 

reklamidentifikation för inlägg på Instagram och bloggar.29 Därutöver kommer uppsatsen 

avgränsas till att endast behandla marknadsföring som sker i plattformarnas ”ordinära” form, 

dvs. utan att behandla de funktioner som exempelvis Instagram erbjuder som möjliggör 

publicering av inlägg som endast visas under en tidsbegränsad period (så kallad Instagram 

Story) eller liknande. Den marknadsföring som berörs är sådan som publiceras såsom inlägg på 

bloggar och Instagram. Den utredning och de slutsatser som dras är alltså särskilt applicerbara 

på just dessa två kanaler och inbegriper därmed inte alla de typer av sociala flöden som står till 

buds. Med det dock inte sagt att uppsatsens slutsatser inte kan tillämpas på andra plattformar, 

                                                
29 Se vidare i avsnitt 2.1 om innebörden av dessa plattformar. 
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men en medvetenhet om att skillnader mellan dessa kanaler kan föreligga måste prägla läsarens 

syn vid en sådan jämförelse.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att behandla frågorna kring reklamidentifikation i sociala medier genom att 

först, i kapitel två, redogöra för innebörden av begreppen ”sociala medier” samt ”influencers”. 

Även Kissie-målet, som ligger till grund för uppsatsens frågeställningar, kommer kort beskrivas 

för att skapa en översiktlig bild av målets omständigheter. I kapitel tre beskrivs marknads-

föringsrätten och särskilt kravet på reklamidentifikation i relation till konsumentens ställning 

och skydd i förhållande till andra aktörer. Därefter beskrivs och analyseras hur kravet på 

reklamidentifikation tar sig i konkret uttryck vid marknadsföring i sociala medier i kapitel fyra. 

Uppsatsen övergår sedan i kapitel fem till den mer rättspolitiska delen där möjliga konsekvenser 

som tillämpningen av kravet på reklamidentifikation kan innebära behandlas, särskilt ur ett 

konsumenträttsligt perspektiv. Därtill läggs förslag på framtida utveckling fram. Avslutningsvis 

sker en mer övergripande och sammanfattande analys och diskussion av framställningens 

resultat i kapitel sex.   
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2. Allmänna utgångspunkter och förklaringar 
2.1 Sociala medier 
Sociala medier som begrepp kan närmast beskrivas som ett samlingsnamn för kanaler som, till 

skillnad från traditionella massmediala informationsöverföringar, baseras på flersidig 

kommunikation mellan olika typer av aktörer istället för ett ensidigt informationsflöde. De 

kanaler som åsyftas befinns i en digital miljö som nås via internetanslutning. Själva 

framställningen av innehållet på de sociala medierna är hänförlig till de personer som även 

konsumerar detsamma. Mottagaren är även utsändaren, och vice versa. Rollerna kan snabbt 

skifta och inta mer eller mindre aktiva och passiva inställningar över tid.30 Förutom det 

medieperspektiv som nu anlagts där fokus ankommer på innehållets avsändare, respektive 

användare, kan sociala medier även beskrivas utifrån en mer social utgångspunkt där den 

mellanmänskliga interaktionen betonas.31 Ytterligare ett särskiljande drag för fenomenet 

sociala medier är att kommunikationskanalerna inte nödvändigtvis är kopplade till tid och rum. 

Istället kan åtkomst ske såväl via fasta hårdvaror, såsom en stationär dator, som via smarta 

telefoner, surfplattor och laptops, vilka är transportabla och således inte knutna till en bestämd 

plats. Det mobila internetet innebär även att sociala medier kan transporteras och förflyttas i 

samma takt som människorna gör det. Följaktligen kan sociala medier vara en ständig 

följeslagare i den moderna människans liv.32 

 

Vilka applikationer som ryms inom begreppet ”sociala medier” kan vara svårt att svara på, 

kanske särskilt sen området på ett dynamiskt vis utvecklas genom att olika plattformar uppstår 

och försvinner, efterlämnandes avtryck av varierande betydelse.33 Nu aktuell uppsats kommer 

dock att endast fokusera på två nätverksmedier; Instagram och bloggar, vilka båda behandlas i 

Kissie-målet. Instagram är en social plattform som tillåter användaren att dela foton och 

videoklipp, vilka sedan visas för en mottagarkrets vars omfång kan variera beroende på bland 

annat användarens popularitet och sekretessinställningar. Kontot kan alltså vara öppet för alla 

att utforska, eller tillgängligt endast efter att åskådaren godkänts som följare av konto-

innehavaren.34 En blogg kan istället ses som en virtuell dagbok på en internetadress 

                                                
30 Weibull, L. & Eriksson, M., Sociala medier, Nationalencyklopedin, 2018 (hämtad 2018-09-25). 
31 Andersson, M., Medierad social interaktion i Olsson, T. (red.), Sociala medier – vetenskapliga perspektiv, Polen: 

Gleerups Utbildning, 2017, s. 21. 
32 SOU 2018:1, s. 56. 
33 Olsson, T., Sociala medier – en introduktion i Olsson, T. (red.), Sociala medier – vetenskapliga perspektiv, 
Polen: Gleerups Utbildning, 2017, s. 15. 
34 Instagram, Vad är Instagram, 2018 (hämtad 2018-09-25). 
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innehållandes såväl text som bild, vilken uppdateras fortlöpande av blogginnehavaren.35 

Mottagarkretsens omfång beror, likväl som på Instagram, på bloggens spridning samt om 

bloggen hålls öppen för allmänheten eller är lösenordskyddad. Gemensamt för de båda 

kanalerna är att de tillåter användarna att dels inneha flera roller på samma gång, såsom 

mottagare och utsändare, dels interagera med varandra genom att kommentera, gilla och dela 

varandras inlägg. Olika kanaler kan även kopplas till varandra, vilket innebär att uppdateringar 

på exempelvis Instagram direkt kan bli synliga på samma innehavares blogg.36 På så sätt uppnås 

en exponering i flera kanaler som tillåter att samma innehåll kommuniceras till en större 

mottagarkrets.  

 

2.2 Influencers 
Termen ”influencer” används för att beskriva en internetprofil som genom sin roll på sociala 

medier påverkar, opinionsbildar samt inspirerar sina följare. I Kissie-målet tillämpar domstolen 

begreppet, varför det får anses vara allmänt vedertaget – även inom domstolsväsendet.37 En 

influencer tjänar pengar genom att samarbeta med företag och andra organisationer via 

marknadsföring på influencerns kanaler. Syftet är att företagen således ska kunna nå en bred 

och ändamålsenlig målgrupp i förhållande till produkten eller tjänsten som marknadsförs. Ofta 

används flera olika typer av sociala medier av samma influencer.38 I nedan framställning 

kommer begreppet influencer användas relativt brett såsom samlingsnamn för personer som 

aktivt skapar och publicerar material på sociala medier med kommersiella budskap.  

 

Fenomenet med den nya gruppen influencers som vuxit fram kan upplevas som något 

problematiskt när det kommer till att fastställa de olika aktörernas roller och ansvar. 

Utgångspunkten för en framgångsrik influencer är ofta att denna delar med sig av mer eller 

mindre vardagliga företeelser som aktivt dokumenteras och övervakas av profilens följare. Som 

tidigare nämnts i avsnitt 2.1 är även en utmärkande egenskap inom sociala medier de skiftande 

roller för en och samma aktör när det gäller att såväl producera eget innehåll som att ta del av 

andras. När influencern mot ersättning publicerar reklaminlägg i samarbete med ett företag 

försätts denna i en position som näringsidkare som kommunicerar ett marknadsföringsbudskap 

till konsumenter. I relation till influencerns andra roll som innehållsskapare av meddelanden av 

                                                
35 Svenska akademiens ordlista (SAOL), Blogg, 2015 (hämtad 2018-09-25). 
36 SOU 2018:1, s. 57-58. 
37 PMT 11949-16, s. 29. 
38 Framtid.se, Influencer, 2018 (hämtad 2018-09-25). 
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redaktionell karaktär, där näringsidkarrollen inte alls är närvarande, uppstår en slags 

hybridsituation för influencers där de står knutna till minst två olika aktörspositioner inom 

samma arena. Eftersom det huvudsakliga syftet för vissa influencers inte är att agera närings-

idkare kan ansvarsfördelningsproblem uppkomma. Influencerns näringsidkarroll kan även 

förändras över tid i takt med att kanalerna ökar eller minskar i mottagarkretsens omfång eller 

att intäkterna i större eller mindre utsträckning ger influencern medel att försörja sig på. 

Rättssystemets krav på dessa personer som delvis anses vara särskilt skyddsvärda som privat-

personer, men delvis agerar ur ett ”starkt” näringsidkarintresse, är mer komplicerad än en 

situation då en privatperson agerar i sina egna intressen eller i sin yrkesroll. Den svävande 

gränsen orsakar bekymmer utifrån ett lagstiftande och ansvarsutkrävande perspektiv.  

 

2.3 Kort sammanfattning av Kissie-målet 
Bakgrunden till Kissie-målet var två blogginlägg samt ett Instagraminlägg som hade publicerats 

av influencern Kissie.39 Inläggen innehöll marknadsföring, vilken KO bedömde såsom 

otillbörlig bland annat till följd av bristande reklamidentifiering enligt 9 § MFL.40 Kissies blogg 

hade, enligt uppgift från bolaget bakom bloggen, över 400 000 besökare per vecka.41 

 

Det första blogginlägget innehöll text och flera bilder som handlade om en tjänst som erbjöds 

av ett visst företag. Längst ner till höger i inlägget fanns texten ”Inlägget är i samarbete med”.42 

Det andra blogginlägget var en redigerad version av det första blogginlägget där meningen 

”sponsored post” blivit inlagt som en svagt skuggad list mellan rubrik och löptext i tillägg till 

meningen längst ned i inlägget.43 Instagraminlägget berörde samma marknadsförda tjänst och 

innehöll en bild på influencern tillsammans med en produkt som kunde kopplas till tjänsten. 

Bildtexten innehöll en kort beskrivning av tjänsten och avslutades med ”#samarbete”.44  

 

PMT fastslog att konsumenten redan vid en flyktig kontakt med inläggen ska förstå att det rör 

sig om reklam, även om domstolen även bedömde att genomsnittskonsumenten i det aktuella 

                                                
39 Det bör noteras att influencern förekommer såväl bakom pseudonymen Kissie som med namnet Alexandra 
Nilsson. 
40 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier, 2018 

(hämtad 2018-11-19). 
41 PMT 11949-16, s. 31. 
42 Se bifogad bilaga, bilaga 1. 
43 Se bifogad bilaga, bilaga 2. 
44 Se bifogad bilaga, bilaga 3. 
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målet var en van användare av sociala medier som var något bättre än konsumenter i allmänhet 

på att uppfatta om ett inlägg innehöll marknadsföring. Eftersom det på sociala medier även 

förekommer redaktionellt innehåll såväl som kommersiellt sådant krävs, enligt domstolen, att 

inlägg har en tydlig reklammarkering på en framträdande plats för att kravet på reklam-

identifiering ska anses vara uppfyllt. Domstolen slog fast att det första blogginlägget samt 

Instagraminlägget stred mot 9 § MFL eftersom reklammarkeringarna placerats längst ner och 

således inte omedelbart kunde uppfattas av konsumenten vid en flyktig kontakt med inläggen. 

Det andra blogginlägget bedömdes dock uppfylla kravet på reklamidentifiering eftersom en 

tydlig reklammarkeringen var placerad högst upp i inlägget.45  

 

  

                                                
45 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomsdomstolen dömer i mål om reklam i sociala medier, 2018 
(hämtad 2018-11-19). 
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3. Marknadsföringsrätten i stort 
3.1 Rättsliga utgångspunkter för marknadsföringsrätten  
Inom svensk marknadsföringsrätt finns flera mer eller mindre specialiserade lagar. 

Huvudförfattningen är MFL.46 Därutöver finns särskilda lagar som berör specifika åtgärder, 

produkter och egenskaper när det gäller marknadsföring, exempelvis rörande försäljning av 

tobak eller alkohol, vilket bland annat av framgår 1 § MFL. MFL är uppbyggd genom att den 

innehåller tre stycken generalklausuler. Dessa är att marknadsföring ska stämma överens med 

god marknadsföringssed (5-6 §§ MFL), att marknadsföring inte får vara aggressiv (7 § MFL) 

samt att marknadsföring inte får vara vilseledande (8 § MFL). Motsvarande bestämmelse om 

förbud mot otillbörliga affärsmetoder finns i artikel 5.1 i direktivet om otillbörliga affärs-

metoder som kompletteras av artiklarna 5.2-5.5, vilka närmare preciserar när en affärsmetod 

ska anses vara otillbörlig. I artikel 5.5 i direktivet hänvisas till den så kallade Svarta listan som 

innehåller en uppräkning av 31 punkter behandlandes situationer som alltid är att anse som 

otillbörlig marknadsföring.47 Den Svarta listan gäller enligt 4 § MFL som lag i Sverige. Den 

näringsrättsliga lagstiftningen utmärker sig genom att den formulerar förebyggande åtgärder 

genom bland annat olika typer av förbud för att främja ett gott näringsliv. Lagstiftningen 

uppställer därmed ramar för hur näringsidkare får agera på marknaden med avsikt att värna 

skyddsvärda intressen såsom konsumentkollektivet.48 

 

Enligt 2 § MFL är lagen tillämplig när en näringsidkare marknadsför eller själv efterfrågar 

produkter i sin näringsverksamhet. Det finns inga begränsningar för medietyp. Lagen är således 

teknikneutral och är tillämplig även på internet, vilket slogs fast av MD redan år 2000.49 

Tillämpligheten på internet har även bekräftats i senare avgöranden, bland annat ett från år 

2010.50 MFL är således direkt tillämplig på marknadsföring via sociala medier.51 

 

En viktig utgångspunkt när det gäller skillnaden mellan kommersiella meddelanden jämfört 

med redaktionella inlägg i sociala medier är att de förstnämnda ska föregås av någon form av 

ersättning från företaget som står bakom produkten som exponeras.52 Ersättningen kan utgå i 

                                                
46 Nordell, 2017, s. 49. 
47 Bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  
48 Svensson, 2016, s. 19. 
49 MD 2000:8. 
50 MD 2010:30.  
51 Svensson, 2016, s. 55. 
52 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016, s. 5; SOU 2018:1, s. 212. 
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form av pengar, produkter eller rabatter. Det har ingen betydelse vem av parterna som tar 

initiativ till samarbetet. Inte heller vidden av det bakomliggande företagets inverkan på ut-

formningen av reklammeddelandet innebär någon skillnad i huruvida ett inlägg ska ses som 

marknadsföring eller inte. En underförstådd överenskommelse behandlas på samma vis som en 

muntlig eller skriftlig. Så kallad betald journalistik, innebärandes att ett företag betalar en 

skribent för att utforma marknadsföringen såsom en vanlig artikel (”advertorials”), är ett 

reklammeddelande precis som en vanlig annons. Marknadsföring är varje åtgärd som syftar till 

att främja avsättningen av ett företags produkter.53 

 

3.2 Konsumentens skydd i marknadsföringsrätten 
Ett skäl till att konsumentskyddet blir intressant att undersöka i förhållande till marknadsföring 

via sociala medier är att konsumenter som får del av reklambudskap från en viss influencer 

tenderar att påverkas mer av detta än jämfört med reklambudskap i andra marknadsförings-

sammanhang. Anledningen till det är bland annat att följare kan uppleva sig få en slags relation 

till influencern, varför rekommendationer som härrör från influencern i fråga kan uppfattas som 

pålitliga på samma vis som om de kommit från en vän. Skydd från marknadsföring som riskerar 

att uppfattas som redaktionellt innehåll blir således av stor vikt.54  

 

MFL kan sammanfattningsvis sägas vila på tre huvudsakliga funktioner; konsumentskydd, 

näringsidkarskydd samt det samhälleliga intresset av en välfungerande konkurrens och fri 

rörlighet på marknaden. En konsument är, enligt 3 § MFL, en fysisk person som handlar huvud-

sakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, vilket också stämmer överens med 

konsumentbegreppet i övrig svensk lagstiftning.55 Rent konkret innefattar definitionen av 

begreppet ”konsument” ofta en privatperson som rättshandlar för enskilt bruk.56 När det rör 

förbudet mot vilseledande marknadsföring är konsumentintresset dominerande, även om 

samtliga aktörer drar fördel av en väl fungerande marknad utan användning av otillbörliga 

affärsmetoder.57  

 

I 1 § MFL anges att lagen syftar till att främja konsumenters och näringslivets intressen och 

motverka otillbörliga metoder vid marknadsföring av produkter. Marknadsföringsrätten, precis 

                                                
53 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016, s. 5. 
54 PMT 11949-16, s. 30; SOU 2018:1 s. 255. 
55 Prop. 2007/08:115 s. 64. 
56 Bernitz, 2013, s. 50. 
57 Bernitz, 2013, s. 40. 
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som marknadsrätten i stort, eftersträvar att uppnå en effektiv och välfungerande konkurrens på 

marknaden. Trots det uttryckliga konkurrensperspektivet är just marknadsföringsrätten snarast 

konsumentbetonad till sitt ändamål.58 I preambeln till direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

anges att det direkta syftet med direktivets genomförande är att skydda konsumenter från att 

näringsidkare tillämpar otillbörliga affärsmetoder. Direktivets syften, som endast reglerar 

förhållandet mellan näringsidkare och konsument, kan jämföras med MFL som enligt 1 § avser 

att rikta sig även till näringsidkares relationer till andra näringsidkare. Genom konsument-

skyddet skapas även ett indirekt skydd mot snedvriden konkurrens genom att legitim 

affärsverksamhet värnas från att utkonkurreras av näringsidkare som inte medverkar till att hålla 

den fria handeln sund.59 Avsikten att skapa ett starkt konsumentskydd inom marknadsförings-

rätten tar sig också uttryck i artikel 1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Den svenska 

marknadsföringsrätten syftar till att konsumenten ska kunna förlita sig på att information som 

ges av en näringsidkare är sanningsenlig, samt att näringsidkaren inte otillbörligen ska kunna 

göra ekonomisk vinning på konsumentens bekostnad.60 Ett starkt konsumentskydd inom EU, 

och ett mellan medlemsstaterna likartat sådant, innebär att konsumenterna känner till sina 

rättigheter samt upplever ett förtroende inför den inre EU-rättsliga marknaden.61 Vad som nu 

är sagt är anledningen till att direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett fullharmoniserings-

direktiv, vilket innebär att alla medlemsstater är skyldiga att tillse att deras rättsordningar 

uppfyller de minimikrav som direktivet uppställer. Direktivets utformning som minimikrav 

medför dock att olika medlemsstater, i sin nationella lagstiftning, kan utforma reglerna på olika 

sätt så länge den lägsta nivån i direktivet är garanterad.62  

 

Marknadsföringslagen uppställer främst ett skydd för konsumenterna som kollektiv, medan 

enskilda konsumenter i princip endast kan utnyttja möjligheten att begära skadestånd för en 

skada till följd av otillbörliga marknadsföringsåtgärder enligt 37 § MFL (se avsnitt 3.5 nedan). 

Skyddet kan jämföras med de mer konkurrensbetonade reglerna som erbjuder enskilda närings-

idkare skydd mot exempelvis renommésnyltning, även om näringsidkarkollektivet också har ett 

starkt intresse av att näringslivet upprätthåller en sund konkurrens.63 

 

                                                
58 Nordell, 2017, s. 48. 
59 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (8). 
60 Nordell, 2017, s. 49. 
61 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (4). 
62 Prop. 2007/08:115, s. 56-57. 
63 Bernitz, 2013, s. 39. 
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3.3 Skillnaden mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll 
3.3.1 Allmänt om gränsdragningen 

Grundlagsfäst yttrandefrihet innebär i korthet frihet för var och en att yttra sig, i såväl tal som 

skrift och bild, utan förhandsgranskning från det offentliga, vilket framgår av 2 kap. 1 § 

kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). Yttrandefriheten skyddar dock 

inte ingripande från det allmänna för de fall då framställningen strider mot lag som inte faller 

inom grundlagens gränser. För att åtgärder ska kunna ske gentemot inlägg på sociala medier 

med stöd av MFL krävs således att inlägget i fråga lyder inom lagens tillämpningsområde.64 

MFL är enligt 2 § 1 punkten tillämplig då näringsidkare marknadsför eller själva efter-

frågar produkter i sin näringsverksamhet. I 3 § MFL anges att med ordet marknadsföring åsyftas 

”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 konsumenter eller näringsidkare”. Lagen gäller enbart när framställningen har 

ett kommersiellt ändamål.65 Kravet på reklamidentifiering som återfinns i 9 § MFL föreligger 

således endast när ett inlägg innehåller marknadsföring med kommersiellt innehåll. Ingripande 

via MFL kan göras så länge meddelandet lämnas i kommersiellt syfte, i en kommersiell 

verksamhet och har rent kommersiella förhållanden till föremål.66 Är dessa kriterier inte 

uppfyllda omfattas framställningen av yttrandefrihet såsom ett redaktionellt meddelande.67 I 

tveksamma fall bör grundlagsskyddad yttrandefrihet ges företräde.68 

 

Vad gäller opinionsbildande inlägg med redaktionellt innehåll återfinns grunden i 

yttrandefriheten som tillförsäkras i 2 kap. 1 § RF. Yttrandefriheten i näringsverksamhet kan 

begränsas genom lag enligt 2 kap. 20 och 23 §§ RF. Marknadsföring som sker i tryckt form 

omfattas av tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF), även om grundlagens syfte inte omfattar 

näringsidkares ekonomiska intressen. Därmed är rent kommersiella framställningar inte fredade 

från ingripanden med stöd av TF. Censur genom förhandsgranskning förbjuds dock i 1 kap. 2 

§ TF och är absolut. Det gäller således även kommersiell reklam. Yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL), som skyddar yttrandefriheten även på internet, innehåller samma gräns-

dragning som TF när det gäller att det ekonomiska intresset för en näringsidkare inte omfattas 

                                                
64 Svensson, m.fl., 2010, s. 63.  
65 Levin, M., Marknadsföringslag (2008:486) kommentaren till 2 §, Karnov, 2017. 
66 Se t ex. MD 2007:31 och MD 2012:14 p. 140. 
67 Gerhard, 2016, s. 23. 
68 MD 2002:34. 
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av YGL:s syfte och således inte hindrar ingripanden vid otillbörlig marknadsföring.69 

Grundlagens absoluta censurförbud återfinns i 1 kap. 3 § YGL. De digitala medier som saknar 

ansvarig utgivare skyddas dock endast av yttrandefriheten som stadgas i RF.70 

 

Svensk domstol har vid flera tillfällen avgjort frågor om ett visst meddelande är av kommersiell 

natur, och således faller under MFL, eller om innehållet är av redaktionell karaktär och således 

omfattas av den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I en dom från år 2005 konstaterade MD 

att en text på en hemsida rörande varning för en viss produkt inte var att anse som 

marknadsföring eftersom det kommersiella syftet saknades. Istället uppfattades innehållet som 

åsiktsbildande.71 I ett senare avgörande från 2014 fastslog domstolen att informations-

meddelanden, som visserligen har affärsmässig innebörd, trots det inte omfattas av MFL:s 

regler om inte meddelandet uteslutande är av kommersiell natur.72 Bedömningen påverkas inte 

av i vilken form budskapet frambringas. Det innehållet som är av relevans. Det ska därutöver 

observeras att ett meddelande kan innehålla såväl grundlagsskyddade delar som andra delar 

som faller under MFL:s tillämpningsområde. Dessa blandade meddelanden kan således 

bedömas enligt MFL i de delar som är av kommersiell karaktär, men inte de redaktionella 

delarna.73 

 

3.3.2 Gränsdragningen i sociala medier 

I Kissie-målet beskrev domstolen hur en influencer använder sig av sina sociala kanaler för att 

uttrycka sina åsikter, vilket även kan innebära att personen tipsar sina följare om olika 

produkter. Den typen av inlägg kan vara en viktig del av influencerns redaktionella innehåll 

och kan även vara en av anledningarna till att denna lyckats bygga upp en följarskara. När tipsen 

inte föregås av någon form av ersättning, vare sig det rör sig om pengar eller annan 

kompensation, kan innehållet inte anses ha kommersiell karaktär och omfattas därmed inte av 

kravet på reklamidentifikation.74 Problematiken som kan uppstå är möjligheten att särskilja 

situationer när influencern i egenskap av konsument köper olika produkter som denna sedan 

visar upp i sina sociala medier kontra situationer då det finns ett samarbete mellan influencern 

och företaget som står bakom aktuell produkt. Eftersom dessa typer av inlägg kan ha samma 

                                                
69 Gerhard, 2016, s. 22-23. 
70 Bernitz, 2013, s. 61-62; SOU 2018:1, s. 148. 
71 MD 2005:18. 
72 MD 2014:16. 
73 Svensson, m.fl., 2010, s. 65. 
74 PMT 11949-16, s. 29. 
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utformning och innehålla liknande budskap kan förvirring uppstå för mottagaren rörande när 

produktexponeringen är marknadsföring och när den inte är det.75 

 

Ett gränsdragningsbekymmer uppkommer även då en influencer använder sig av så kallade 

affiliatelänkar. Länkarna leder vidare till en viss webbshop. När någon klickar på länkarna 

erhåller influencern ersättning från företaget bakom webbshopen. Länkarna behöver inte 

föregås av något direkt samarbete mellan influencern och det aktuella företaget, utan hämtas 

genom att företaget kopplar upp sig till ett nätverk för ändamålet.  De influencers som publicerar 

länkarna på sina sociala medier, och därmed genererar vinst för det länkade företaget när 

konsumenter klickar på länkarna, erhåller ersättning i form av provision. Att dessa länkar 

används innebär att företagets produktavsättning främjas samt att influencern uppbär ersättning 

för att tillhandahålla länkarna på sina kanaler.76 RON har sedan tidigare fastslagit att 

användningen av affiliatelänkar därför inbegrips i begreppet marknadsföring.77 Härmed kan 

konstateras att ett inlägg som skapats och publicerats av en influencer utan direktkontakt med 

ett avsättningssträvande företag ska behandlas som kommersiellt, trots att dess tillkomst 

närmast är av redaktionell karaktär. Det bakomliggande syftet med inlägget är således 

avgörande för om det ska betraktas som marknadsföring eller inte.  

 

Trots att den framlagda redogörelsen kan ge intryck av att skiljelinjen mellan kommersiella och 

redaktionella inlägg är skarp är det dock inte alltid så i det enskilda fallet. När det kommer till 

inlägg på sociala medier lär gränsdragningsproblemen uppkomma i stor utsträckning. I Kissie-

målet framkommer uppgifter om att företag ofta önskar att den marknadsföring som bedrivs på 

kanalerna ska smälta in i det övriga flödet och alltså inte sticka ut på ett framträdande sätt, 

varför influencers ofta får önskemål om att skriva reklaminläggen med egna ord.78 Syftet med 

sådana instruktioner lär bottna i den så kallade relationsmarknadsföringen där företag önskar 

utnyttja den lojalitet följarna känner inför influencern. Skillnaderna mellan hur redaktionella 

och kommersiella inlägg utformas minskar därmed, och det blir svårare för konsumenten att 

avgöra om ett inlägg innehåller marknadsföring eller inte.  

 

 

                                                
75 SOU 2018:1, s. 173. 
76 Hörnfeldt, L., Affiliatemarknadsföring – så funkar det!, Influencers of Sweden, 2016 (hämtad 2018-11-13). 
77 RON:s beslut i ärende 1509-146 av den 10 december 2015. 
78 PMT 11949-16, s. 29-30. 
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3.4 Genomsnittskonsumenten 
Vid bedömningen av om en affärsmetod är otillbörlig är utgångspunkten den så kallade 

genomsnittskonsumenten. I direktivet om otillbörliga affärsmetoder definieras denna fiktiva 

person som en person som är ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst”.79 

Begreppet härstammar från en dom från Europeiska unionens domstol (EUD).80 Anledningen 

till att bedömningen har avgränsats till att utgå från genomsnittskonsumenten är att prövningen 

måste vara proportionerlig. Om nationella domstolars bedömningar utgår ifrån en allt för sårbar 

konsument kan det innebära att marknadsföring anses som otillbörlig i orimligt stor 

utsträckning, vilket strider mot proportionalitetsprincipen.81 I det enskilda fallet ska också 

sociala, kulturella och språkliga faktorer tas i beaktning vid bedömning av vem genomsnitts-

konsumenten är.82 Affärsmetoder som är särskilt avsedda för en viss konsumentgrupp ska 

bedömas utifrån en genomsnittlig person ur den specifika gruppen.83 Metoden ska bedömas 

utifrån de möjligheter näringsidkaren har att rimligen förutse att den kommer innebära att 

konsumentens ekonomiska beteenden snedvrids på grund av dennes särskilda sårbarhet för 

otillbörliga affärsmetoder på grund av exempelvis ålder, handikapp eller lättrogenhet. Närings-

idkaren har en skyldighet att säkerställa att den typen av olämpliga förvrängningar i köp-

beteenden inte sker.84  

 

Eftersom genomsnittskonsumenten som representant för en viss konsumentgrupp är ett 

dynamiskt begrepp måste det värderas och bedömas i det enskilda fallet av den nationella 

domstolen.85 Vid en domstolsprocess har rätten möjlighet att ex officio, dvs. på eget initiativ, 

inhämta information om vem den relevanta genomsnittskonsumenten är och hur denna 

uppfattar viss marknadsföring genom att exempelvis låta utföra marknadsundersökningar eller 

inhämta utlåtanden från en sakkunnig.86 Det finns dock inga hinder för parterna att själva lägga 

fram bevisning för omständigheter som kan påverka bedömningen i frågan. Avgörande för om 

                                                
79 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (18). 
80 EUD:s dom av den 18 oktober 2012 i mål C-428/11, Purely Creative, EU:C:2012:651, p. 53. 
81 Prop. 2007/08:115, s. 67. 
82 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (18). 
83 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (18) samt artikel 5.2 b. 
84 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (19) samt artikel 5.3. 
85 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ingressen, skäl (18). 
86 EUD:s dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide GmbH, EU:C:1998:369, p. 37. 



20 
 

otillbörlig marknadsföring föreligger är hur genomsnittskonsumenten uppfattar reklamen vid 

en flyktig anblick.87 Således är det främst helhetsintrycket som anses påverka konsumenten.88  

 

3.5 Sanktioner enligt MFL 
Otillbörlig marknadsföring är otillåten och kan förbjudas enligt 23 § 1 st. MFL. Förbudet för 

näringsidkaren gäller såväl den åtgärd som anses vara vilseledande som framtida liknande 

affärsmetoder. Enligt 26 § MFL ska förbudet enligt 23 § förenas med vite om det inte av 

särskilda skäl är obehövligt. Vitets storlek ska bestämmas utifrån vilken summa som kan 

förväntas få den som ålagts förbudet att rätta sig efter detsamma.89 Enligt PMÖD ska 

bedömningen av vitesbeloppet göras genom en nyanserad bedömning i det enskilda fallet. 

Bland annat ska näringsidkarens ekonomiska förhållanden samt marknadsföringens omfattning 

och klandervärdhet tas i beaktning.90 Särskilda skäl enligt 26 § MFL, som innebär att förbudet 

inte ska förenas med vite, kan vara när näringsidkaren är försatt i konkurs, även om praxis visat 

att det förhållandet inte nödvändigtvis medför att vitesföreläggandet utgår. I ett avgörande från 

2006 gjorde domstolen bedömningen att ett bolag som befann sig i konkurs inte kunde 

föreläggas ett vitesförbud av den anledningen.91 I ett annat avgörandet från 2003 gick 

domstolens bedömning i motsatt riktning trots att konkurs förelåg.92 Att en marknadsförings-

åtgärd som ansetts vara otillbörlig utförts utan uppsåt har enligt praxis inte inneburit särskilda 

skäl för att undvika vite.93 Inte heller den omständigheten att viss marknadsföring som befinns 

under domstolens prövning har upphört innebär att rätten är förhindrad att bedöma huruvida 

sagda marknadsmetod är otillbörlig och därmed förbjuda densamma i förening med vites-

föreläggande.94  

 

För de fall då käranden, i förekommande fall KO, visar sannolika skäl för sin talan och det 

skäligen kan befaras att näringsidkaren genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling 

orsakar att betydelsen av ett förbud minskas kan domstolen meddela ett intermistiskt beslut i 

frågan om förbud enligt 27 § MFL.  

                                                
87 MD 2004:27. 
88 MD 2015:18, p. 150. 
89 Gerhard, 2016, s. 52.  
90 PMÖD:s dom av den 3 november 2016 i mål nr PMT 10485-16. 
91 MD 2006:9. 
92 MD 2003:38. 
93 Se exempelvis MD 2009:16 och MD 2012:2. 
94 MD 2012:2. 



21 
 

 

I ärenden som inte är av större vikt har KO, enligt 28 § MFL, behörighet att meddela 

förbudsföreläggande, vilket även ska förenas med vite om inte särskilda skäl talar för att det är 

obehövligt. Enligt 28 § 3 st. MFL behöver näringsidkaren inte godkänna föreläggandet för att 

det ska gälla, utan KO har möjlighet att bestämma att förbudsföreläggandet ska gälla 

omedelbart.  

 

Om den otillbörliga marknadsåtgärden stör hela marknadens funktion finns även möjlighet för 

domstolen att besluta om att näringsidkaren ska utge en marknadsstörningsavgift, enligt 29 § 

MFL. För att avgiften ska kunna åläggas ska näringsidkaren ha agerat med uppsåt eller genom 

oaktsamhet. Genom exempelvis bristande reklamidentifiering kan en sådan marknads-

funktionsstörning ha ansetts uppstå, vilket ska bedömas genom det transaktionstest som ska 

utföras enligt 9 § MFL för att bedöma om marknadsmetoden är otillbörlig.95 Syftet med 

marknadsstörningsavgiften är att den ska användas som sanktion då den otillbörliga 

marknadsföringen medför stora störningar på marknaden, exempelvis genom att en viss 

affärsmetod medför att marknadens aktörer tappar tilltron till stora delar av en bransch, eller att 

förtroendet för vissa försäljningsmetoder, såsom internethandel, allvarligt skadas. Marknads-

störningsavgiften är avsedd att användas vid särskilt grava fall.96 Huruvida en överträdelse är 

tillräckligt allvarlig för att en marknadsstörningsavgift ska kunna utdömas ska, enligt 29 a § 

MFL, avgöras med beaktande av överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning. Det 

bör noteras att en marknadsstörningsavgift inte kan åläggas en aktör när överträdelsen gäller ett 

tidigare meddelat förbud jämte vite enligt 23 § MFL. Däremot finns möjlighet för domstolen 

att samtidigt döma ut såväl förbud som marknadsstörningsavgift när omständigheterna talar för 

att det är lämpligt. Skälet härför är att den förstnämnda sanktionen är ämnad att avhålla närings-

idkaren från att begå nya överträdelser, medan det senare är ett ingripande mot redan utövade 

dito.97 PMÖD har uttalat att det ankommer på KO att bevisa att förutsättningarna för att ålägga 

svaranden att betala en marknadsstörningsavgift föreligger.98  

 

Avslutningsvis kan nämnas att en näringsidkare som agerat otillbörligt, exempelvis genom att 

inte uppfylla kravet i 9 § MFL rörande reklamidentifiering, enligt 37 § MFL kan bli skyldig att 

utge skadestånd för den skada som uppkommit för en annan näringsidkare eller konsument. 

                                                
95 Se vidare om transaktionstestet i avsnitt 4.1. 
96 Gerhard, 2016, s. 53-54.  
97 Prop. 2007/08:115 s. 120. 
98 PMÖD:s dom av den 28 september 2016 i mål nr PMT 9149-16. 
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Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer är det upp till den part som yrkar skadestånd att 

visa på att skadan förekommit samt att det föreligger adekvat kausalitet. Även andra 

omständigheter än sådana av ekonomisk art kan tas i beaktning vid bestämmande av skade-

ståndsbeloppet, exempelvis om näringsidkaren varit grovt oaktsam eller gjort en stor vinst 

genom sitt lagstridiga agerande.99 

 

  

                                                
99 Gerhard, 2016, s. 55-56. 
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4. Särskilt om reklamidentifikation 
4.1 Kravet på reklamidentifikation vid marknadsföring 
Punkt 11 i Svarta listan innebär ett förbud mot att marknadsföra en produkt eller tjänst i 

redaktionell form trots att näringsidkaren betalat för materialet, om det inte framgår av 

annonsen att den är finansierad. När en sådan situation uppkommer är vilseledandet alltid 

otillbörligt som affärsmetod. Kravet på reklamidentifiering återfinns även i 9 § MFL samt i 

artikel 7.2 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Principen om att marknadsföring måste 

kunna identifieras har utvecklats inom näringslivet innan den kodifierades i lagtext. Inom ICC:s 

verksamhet har utgångspunkten att marknadsförings kommersiella karaktär tydligt ska framgå 

funnits under en längre tid.100 Idag finns principen stipulerad i artikel 9 i ICC:s regelverk. 

Marknadsföring som inte är reklammarkerad kan vara otillbörlig såväl enligt 8 och 9 §§ MFL, 

som 10 § 3 st. MFL, vilka samtliga anger förbud mot vilseledande. Syftet med 9 § MFL, som 

specifikt rör reklamidentifikation, är enligt förarbetena att göra lagen mer tydlig och 

lättöverskådlig.101 För att ett vilseledande på grund av bristande reklamidentifiering ska anses 

vara otillbörligt, förutom den situation som pekas ut i punkt 11 i Svarta listan, ska marknads-

föringen, enligt 8 § MFL, påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Som redovisats i avsnitt 3.4 ska bedömningen av mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affärsbeslut göras utifrån genomsnittskonsumenten inom aktuellt 

område.  

 

För att avgöra om en affärsmetod är otillbörlig är utgångspunkten två huvudsakliga moment. 

Dels ska bedömningen ske objektivt och behandla överträdelsen som sådan, dels ska den ske 

subjektivt där frågan om det skett en påverkan på mottagarens affärsbeslut ska undersökas. Den 

senare delen sker genom ett så kallat transaktionstest. Transaktionstestet för att avgöra om 

vilseledande marknadsföring är otillbörlig sker utifrån risken att konsumentens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut påverkas eller sannolikt påverkas.102 Huruvida en konsument har 

påverkats i sin förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut bedöms med syfte att omfatta 

situationer då otillbörliga åtgärder medför eller sannolikt medför att konsumenten fattar 

affärsbeslut som han eller hon annars inte skulle ha fattat.103 Transaktionstestet vid vilseledande 

kan jämföras med det test som görs vid aggressiv marknadsföring enligt 7 § MFL, eller 

                                                
100 Prop. 2007/08:115, s. 82. 
101 Prop. 2007/08:115, s. 82. 
102 SOU 2018:1, s. 70. 
103 Prop. 2007/08:115, s. 110. 
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marknadsföring som sker i strid med god marknadsföringssed enligt generalklausulen i 5-6 §§ 

MFL, där lagtexten anger att förmågan att fatta ett välgrundat affärsbeslut ska påverkas i 

märkbar mån, vilket alltså inte krävs för att en vilseledande affärsmetod ska anses vara 

otillbörlig.104 

 

Marknadsföring kan vara otillbörlig till följd av bristande reklamidentifikation trots att den 

markerats såsom reklam, vilket är fallet om den kommersiella karaktären inte genast framgår 

för konsumenten för att markeringen har en mindre framträdande placering. För att uppfylla 

kravet på reklamidentifikation krävs att det antingen tydligt framgår direkt genom utformningen 

av reklammeddelandet att det är just marknadsföring av kommersiell karaktär eller att det 

uttryckligen informeras om att det rör sig om ett reklammeddelande. Huvudprincipen är att det 

redan vid en flyktig kontakt med meddelandet ska framträda att det är reklam, oavsett 

utformning och medium.105 Att marknadsföringens kommersiella natur ska framgå vid en 

flyktig kontakt med reklamen innebär att karaktären tydligt ska bli uppenbar redan vid första 

anblick och att mottagaren med ett minimum av ansträngning ska kunna undvika reklam som 

hon eller han inte vill ta del av utan att behöva undersöka meddelandet närmare. Det är inte 

tillräckligt att mottagaren endast anar att det rör sig om marknadsföring.106 Av artikel 9 i ICC:s 

regelverk framgår att om ett medium används som även innehåller redaktionellt material så ska 

reklam presenteras så att dess kommersiella natur genast framgår. Vid bedömningen om 

reklammeddelandet är vilseledande såsom en otillbörlig affärsmetod ska affärsåtgärden 

betraktas i dess sammanhang och utifrån de särdrag och omständigheter som finns kring 

åtgärden, vilket framgår av artikel 7.1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Därutöver ska 

kommunikationsmedlets begränsningar tas i beaktning. 

 

I ett rättsfall från 2006 behandlades bland annat situationen då en nyhetstidning låtit förstasidan 

bestå av en annons för ett glassmärke.107 Domstolen konstaterade att typsnittet på den text som 

fanns på reklammeddelandet inte skiljde sig utmärkande från innehållet i resterande del av 

tidningen och att det helt saknades reklammarkering. Trots att bilden på annonssidan kunde 

förmodas vara starkt förknippad med ett varumärke, och således vara av kommersiell natur, var 

omständigheterna sådana att annonsen vid hastig genomläsning kunde uppfattas som 

                                                
104 Prop. 2007/08:115, s. 145-146. 
105 Nordell, P. J., Marknadsföringens öppenhetskrav — reklamidentifiering och sändarangivelse, SvJT 1999, s. 
849-850; se även MD 2004:27 och MD 2015:18. 
106 Se exempelvis MD 1999:24, MD 2006:15 och MD 2009:15. 
107 MD 2006:15. 
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redaktionellt material. Därutöver slog domstolen fast att den omständighet att annonssidan 

skiljde sig från hur tidningens förstasida i normala fall såg ut inte föranledde någon annan 

bedömning.108 Ur avgörandet kan utläsas en princip om att en reklamenhet måste bedömas för 

sig, innebärandes att marknadsföringen i en tidning inte ska jämföras med andra upplagor av 

samma tidning. 

 

I en annan dom från 2009 avgjorde domstolen ett mål rörande en annonstidning som inte 

innehöll någon reklammarkering.109 Domstolen angav att det inte var uteslutet att vissa delar av 

annonstidningens innehåll var av redaktionell karaktär och tryckfrihetsrättsligt skyddade, men 

att det förhållandet inte innebar att de delar som var av kommersiell natur inte behövde markeras 

såsom marknadsföring. Vidare konstaterades att huvudsyftet med tidningen var att främja 

försäljningen av den produkt som det utgivande företaget erbjöd. Domstolen slog därefter fast 

att en genomsnittskonsument får antas värdera redaktionell text på ett annorlunda vis än 

kommersiell text, varför vilseledandet om texternas karaktär ansågs påverka mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och att marknadsföring genom annonstidningen så 

som den var utformad var otillbörlig.110 Avgörandet innebär bland annat att gränsdragningen 

mellan innehåll av redaktionell och kommersiell karaktär måste ske i vanlig ordning för att 

avgöra vilka delar som faller inom MFL:s tillämpningsområde, men att den blandade karaktären 

inte innebär att hela framställningen är oåtkomlig för ingripanden enligt MFL till följd av 

grundlagsskydd. 

 

Av de ovan refererade rättsfallen får förstås att när kommersiella meddelanden presenteras i en 

form som konsumenter i största allmänhet betraktar som bärare av främst redaktionella texter 

ställs högre krav på reklamidentifikation. Det sagda innebär att innehavare av konton på sociala 

medier innehållandes redaktionella inlägg måste markera reklammeddelanden tydligare än 

reklam som publiceras i andra sammanhang, som exempelvis på en reklampelare, för att 

konsumentens uppfattning om den kommersiella karaktären ska säkerställas.  

 

 

 

 

                                                
108 MD 2006:15. 
109 MD 2009:15. 
110 MD 2009:15. 
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4.2 Reklamidentifikationskravet i sociala medier 
4.2.1 Inledning 

Att kravet på reklamidentifikation även gäller för marknadsföring via sociala medier är klarlagt. 

Däremot är utformningen av detsamma mindre klart.111 Rent allmänt anses det, när det gäller 

sociala medier, vara svårt att avgöra när ett inlägg är redaktionellt respektive kommersiellt. En 

anledning till svårigheterna att identifiera kommersiella inlägg är att det ofta är influencern själv 

som utformar dessa, varför de lätt smälter samman med kanalens övriga innehåll som kan vara 

av övervägande redaktionell karaktär. Den omständigheten i kombination med att inlägg 

rörande rekommendationer av olika produkter även kan vara en del av det redaktionella 

innehållet innebär att mottagaren har svårare att avgöra vilka inlägg som har avsättnings-

främjande syften.112 I följande avsnitt kommer PMD:s och RON:s resonemang samt 

myndigheters vägledningar i frågan att presenteras samt jämföras och analyseras för att utröna 

hur gränsdragningsbedömningen yttrar sig i realiteten.  

 

4.2.2 Kissie-målet 

I Kissie-målet uttalade domstolen att det bör ställas relativt höga krav på att de inlägg i sociala 

medier som innehåller marknadsföring tydligt ska skilja sig från kanalens resterande inlägg. 

Skillnaderna bör röra utformningen eller presentationen av inläggen. Domstolen framhöll 

särskilt risken av vilseledande till följd av att olika inlägg innehållandes produktexponering 

publiceras såväl av kommersiella skäl som av redaktionella skäl. Härav fastslogs att någon form 

av tydlig reklammarkering på en framträdande plats krävs för att 9 § MFL rörande reklam-

identifiering ska anses vara uppfylld. Detta trots att det generellt inte finns något uttryckligt 

krav på att marknadsföring måste identifieras med en reklammarkering, utan att det räcker med 

att den kommersiella karaktären tydligt framgår med hänsyn till inläggets utformning och 

liknande. Anledningen till att markeringen krävs just för inlägg i sociala medier handlar bland 

annat om att mottagaren tillräckligt snabbt ska kunna identifiera reklam som sådan.113  

 

När domstolen i Kissie-målet bedömde huruvida det förelåg bristande reklamidentifiering i de 

aktuella inläggen utgick den, som sig bör, ifrån den relevanta genomsnittskonsumenten.114 

Avgörande var, enligt domstolen, hur genomsnittskonsumenten uppfattade de använda 

                                                
111 Svensson, m.fl., 2010, s. 218.  
112 SOU 2018:1, s. 193-194. 
113 PMT 11949-16, s. 30 och 35. 
114 PMT 11949-16, s. 35. 
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markeringarna ”I samarbete med”, ”sponsored post” och ”I samarbete med Mobilpengar.se” i 

blogginläggen samt markeringen ”#samarbete” i Instagraminlägget. Domstolen vägde i 

bedömningen in myndigheters och branschorganisationers syn i frågan. Därutöver framlades 

marknadsundersökningar.115 Genomsnittskonsumenten definierades i det enskilda fallet som 

”något mer uppmärksam än konsumenter i allmänhet när det gäller att uppfatta om 

framställningar i sociala medier är marknadsföring”.116 Det medförde att genomsnitts-

konsumenten fick antas förstå att de reklammarkeringar som använts innebar att inläggen var 

av kommersiell karaktär. Oaktat detsamma var kravet på reklamidentifiering inte uppfyllt 

enbart på grund därav om inte också konsumenten redan vid en flyktig anblick uppfattade att 

inlägget var reklam.117 Därutöver fäste domstolen särskild vikt vid att inläggen som låg för 

prövning skulle ses i dessas sammanhang, dvs. som en del i ett flöde på influencerns blogg 

respektive Instagram, och inte isolerade, vid bedömningen av om det tydligt framgick att de 

innehöll marknadsföring.118 Enligt domstolen stod det även klart att den aktuella genomsnitts-

konsumenten värderade redaktionella rekommendationer högre än kommersiella inlägg av 

samma slag. Brister i reklamidentifikation innebar således att konsumenten blev vilseledd så att 

dennas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkades.119 

 

Domstolen fällde ett av blogginläggen120 samt Instagraminlägget121, som båda innehöll reklam-

markeringar vilka var placerade sist i respektive inlägg, för bristande reklamidentifiering enligt 

9 § MFL. Det andra blogginlägget122 ansågs vara tillräckligt tydligt markerat genom att en 

rosafärgad list med texten ”sponsored post” löpte över hela skärmen alldeles i början av 

inlägget. Markeringen ansågs ge mottagaren möjlighet att omedelbart uppfatta att ett inlägg 

med kommersiella syften var stundande och därmed ha möjlighet att välja bort att ta del av 

detsamma.123 I enlighet med artikel 7.1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder togs även 

hänsyn till mediets begränsningar och särart, framför allt vad gällde de begränsade 

möjligheterna till att använda olika typsnitt och färger för att förändra ett inläggs utformning på 

                                                
115 PMT 11949-16, s. 37-39. 
116 PMT 11949-16, s. 39. 
117 PMT 11949-16, s. 39-40; se även MD 2004:27 och MD 2015:18. 
118 PMT 11949-16, s. 36.  
119 PMT 11949-16, s. 42. 
120 Se bifogad bilaga, bilaga 1. 
121 Se bifogad bilaga, bilaga 3. 
122 Se bifogad bilaga, bilaga 2. 
123 PMT 11949-16, s. 42. 
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Instagram. Trots det ansågs inlägget inte uppfylla kravet på reklamidentifiering eftersom 

markeringen ”#samarbete” var placerad sist i inlägget och därmed inte uppfattades inneha en 

tillräckligt framträdande placering.124  

 

Eftersom frågan om reklamidentifikation i sociala medier inte tidigare avgjorts av svensk 

domstol finns inga andra rättsfall att jämföra PMD:s resonemang och slutsatser med. Därutöver 

bör återigen framhållas att PMD:s domar inte är prejudicerande. Bortsett från den 

omständigheten kan utläsas att domstolen i Kissie-målet fäste stor vikt vid att inlägg 

innehållandes reklam tydligt ska markeras i sådan utsträckning att mottagaren omedelbart kan 

identifiera dess kommersiella ursprung. Så långt följer alltså domstolens tolkning tidigare 

fastställd rättspraxis rörande reklamidentifiering i allmänhet. Den av domstolen dragna slut-

satsen rörande inläggets bedömning såsom en del av en helhet kan dock jämföras med MD 

2006:15 där domstolen fastslog att reklamen som fanns på tidningens omslag måste ses isolerad 

och inte i relation till hur tidningens framsida såg ut i normala fall. Eventuellt kan utläsas en 

viss skillnad när det rör marknadsföring via sociala medier och via en papperstidning, eftersom 

den sistnämnda ges ut i nya framställningar var dag och vanligtvis konsumeras separat från 

äldre upplagor. Sociala medier, å andra sidan, uppdateras kontinuerligt med kvarvarande äldre 

inlägg som omgivning. Sammanhanget blir alltså relevant i bedömningen av marknadsföring 

via sociala medier. Vad som också är särskilt intressant utifrån sociala mediers förutsättningar 

är hur domstolen bedömde att reklammarkeringen måste vara utformad och placerad för att 

uppnå det krav som 9 § MFL uppställer. Endast det blogginlägg som innehöll en rosa list i 

början av inlägget med texten ”sponsored post” erhöll domstolens godkännande. En försiktigt 

dragen slutsats bör därmed kunna vara att det åtminstone krävs att influencern markerar sitt 

inlägg redan i början av reklaminlägget. Om det däremot krävs mer än en markering, kanske 

att layouten på markeringen sticker ut genom färg och form i jämförelse med resterande 

utseende på inlägget, kan inte utläsas av Kissie-målet. Kanske skulle domstolen ha godkänt 

blogginlägget även om listen var ofärgad, om texten var färgad utan list eller om det endast var 

utskrivet med vanlig text över inlägget.  

 

I sammanhanget bör det noteras att domstolen godkände reklammarkeringen ”sponsored post”, 

som inte är på svenska. Bedömningen ska ses i ljuset av att domstolen uppfattade den relevanta 

genomsnittskonsumenten såsom en van användare av sociala medier som med stor sannolikhet 

stött på uttrycket tidigare, varför det fick anses vara vedertaget som en markering av marknads-

                                                
124 PMT 11949-16, s. 43. 
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föring via sociala medier i allmänhet. Rörande inlägg på Instagram konstaterar domstolen att 

användaren har mycket små eller obefintliga möjligheter att göra layouten särskiljande genom 

färg eller annan effekt eftersom plattformen inte erbjuder den typen av verktyg. Att domstolen, 

som erkände ”#samarbete” som en tillräckligt tydlig text, underkände markeringens placering 

kan tolkas som att markeringen måste finnas i textens början, precis som gällande blogginlägg. 

Det är dock inte uteslutet att markeringen skulle kunna placerats någonstans i mitten av texten 

och därmed anses vara tillräckligt framträdande.  

 

4.2.3 Praxis från RON 

4.2.3.1 Inledning 

Att övrig rättspraxis saknas rörande reklamidentifikation i sociala medier ska inte tolkas som 

att frågan inte uppkommit tidigare. I RON:s databas finns ett flertal beslut som rör artikel 9 i 

ICC:s regelverk om reklamidentifikation. Flera av besluten rör marknadsföring som helt saknar 

reklamidentifikation såväl genom den allmänna utformningen som genom uttrycklig 

markering, vilket kan ge en antydan om omfattningen av problemet med bristande reklam-

identifikation.125 Därutöver har flera beslut fattats av RON i ärenden som snarast behandlar 

reklaminlägg som innehar någon typ av markering eller identifikationsattribut men där det 

ifrågasätts om identifikationen är tillräcklig i förhållande till artikel 9 i ICC:s regelverk.  

 

I följande avsnitt kommer en uppdelning av inlägg publicerade på bloggar respektive Instagram 

göras eftersom dessa skiljer sig åt med hänsyn till influencerns möjligheter att själv påverka 

layout och liknande. I korthet kan nämnas att utseendet på blogginlägg kan variera stort 

beroende på hur aktuell bloggplattform är uppbyggd. Generellt sett finns dock en rubrik samt 

brödtext och/eller bilder. Beroende på hur influencern väljer att utforma sina inlägg kan dessa 

även variera med avseende på färg, typsnitt och teckenstorlek. Bloggen i stort kan även se ut på 

olika sätt beroende på vad influencern har angivit som bakgrund, sidhuvud osv. Möjligheterna 

som finns för att skapa ett inlägg som ger intryck av att vara marknadsföring utan att ha en 

direkt reklammarkering är generellt sett stor. Utformningen av en reklammarkering kan också 

i hög grad bestämmas av influencern själv.126 På Instagram är möjligheterna långt mer 

begränsade eftersom plattformen inte erbjuder användaren att själv avgöra utformningen på 

                                                
125 Se exempelvis RON:s beslut i ärende 1611-228 av den 17 januari 2017, ärende 1611-229 av den 17 januari 
2017, ärende 1702-41 av den 6 april 2017, ärende 1701-24 av den 15 juni 2017 samt ärende 1706-134 av den 25 
oktober 2017. 
126 Se exempel på blogginlägg i bifogade bilagor, bilaga 1-2, det bör dock betonas att bloggplattformar är 
uppbyggda med stor variation, varför exemplet inte avses att vara illustrerande för bloggar generellt.  
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inläggen. Inläggen har ingen rubrik utan visar influencerns kontonamn högst upp. Under 

namnet visas en bild. Har influencern publicerat flera bilder i samma inlägg måste följaren 

svepa med fingret för att nästa bild ska visas. Under bilden kan influencern publicera text, dock 

utan möjlighet att bestämma layout på texten i from av färg, typsnitt eller teckenstorlek. Inte 

heller erbjuder Instagram möjlighet för influencern att placera texten före bilden eller 

liknande.127 Om Instagraminlägget konsumeras från olika enheter, såsom mobiltelefon eller 

dator, kan samma inlägg få något olika utseende beroende på aktuell enhets visnings-

möjligheter, dock utan att influencern själv kan påverka hur inlägget ser ut.128 

 

4.2.3.2 Kommersiella meddelanden på bloggar 

RON har i sin praxis särskilt fäst vikt vid att blogginlägg som innehåller marknadsföring ska 

kunna reklamidentifieras antingen genom att det framgår av omständigheterna att det rör sig 

om reklam, eller att det finns en direkt reklammarkering. Hänsyn tas till influencerns relativt 

stora möjligheter att utforma inlägg för att de ska vara möjliga att identifiera som marknads-

föring.  

 

I avsnitt 3.3.2 uppmärksammades att ett inlägg innehållandes så kallade affiliatelänkar innebär 

att meddelandet är kommersiellt och därför måste uppfylla de krav på reklamidentifikation som 

uppställs i lag. Vad gäller frågan om nämnda affiliatelänkars existens innebär att genomsnitts-

konsumenten genast uppfattar att inlägget är marknadsföring har RON uttalat att länkarna i sig 

inte räcker för att ett inlägg, som annars kan uppfattas som redaktionellt utformat med hänsyn 

till texter och bilder, uppfyller kravet på reklamidentifikation.129 Däremot kan länkarna, i 

samvaro med andra identifieringsfaktorer, såsom rubriksättningen eller det faktum att inläggets 

bilder och text uteslutande berör den marknadsförda produkten, genom en sammantagen 

bedömning anses uppfylla kravet.130 Detsamma gäller även när andra enskilda identifikations-

markörer finns. Det räcker exempelvis inte att rubriceringen direkt nämner företaget som står 

bakom den marknadsförda produkten, om resterande inlägg är utformat som ett redaktionellt 

inlägg.131 En tydlig rubrik innehållandes ett företagsnamn kan dock vara en omständighet som 

talar för att konsumenten kan uppfatta det kommersiella ursprunget. RON har angivit att då ett 

företags logotyp finns med i inlägget innebär det en sådan omständighet som kan indikera att 

                                                
127 Se exempel på Instagraminlägg ser från en mobiltelefon i bifogad bilaga, bilaga 4. 
128 Jämför bifogade bilagor, bilaga 3-4. 
129 RON:s beslut i ärende 1509-146 av den 10 december 2015. 
130 RON:s beslut i ärende 1704-85 av den 22 augusti 2017. 
131 RON:s beslut i ärende 1610-201 av den 14 december 2016. 
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det föreligger ett kommersiellt sammanhang och att logotypen tillsammans med andra markörer 

kan innebära att kravet är uppfyllt.132 

 

Att inlägget markeras med meningen ”Alla länkar är som vanligt adlinks”, vilket är en typ av 

affiliatelänkar, längst ner i ett inlägg är otillräckligt såsom reklammarkering eftersom 

mottagaren inte genast uppfattar frasen vid en flyktig kontakt med inlägget.133 Huruvida texten 

som sådan innebär att genomsnittskonsumenten uppfattar att det finns ett betalt samarbete 

mellan influencern och bakomliggande näringsidkare är inte fastställt. Det skulle i sådana fall 

innebära att kravet på reklamidentifikation är uppfyllt om texten placerats på en framträdande 

plats av inlägget. Det har inte heller ansetts vara tillräckligt att i andra meningen i ett inlägg 

ange att det rör sig om ett samarbete i ett meddelande med kommersiella syften. Att influencern 

även erbjuder personliga rabattkoder i samma inlägg har inte föranlett någon annan 

bedömning.134  

 

Vad gäller reklammarkeringarnas framträdande roll har RON uttalat att en markering som är 

placerad längst ner i ett inlägg (”I samarbete med [företagets namn]”) inte gör att genomsnitts-

konsumenten genast uppfattar att inlägget innehåller ett kommersiellt budskap. Att texten är 

kursiverad har inte föranlett någon annan bedömning så länge placeringen inte är fram-

trädande.135 Även om markeringen (”I samarbete med [företagets namn]”) är centrerad, på egen 

rad, samt i fet stil är kravet på reklamidentifikation inte uppfyllt om markeringen är placerad 

längst ner i inlägget.136 Vid motsatta förhållanden har RON fastslagit att en reklammarkering 

(”Sponsrad”) som visserligen var placerad högst upp i ett inlägg inte var tillfredställande som 

reklamidentifikation eftersom texten var i ljusgrå färg och i en liten storlek.137 Utgångspunkten 

bör således vara att en reklammarkering dels måste ha en framträdande placering, dels måste 

ha en framträdande utformning vad gäller färg och storlek för att kravet på reklamidentifikation 

ska vara uppfyllt.  

 

En annan faktor som är av relevans i bedömningen av om ett blogginlägg uppfyller kravet på 

reklamidentifikation är, enligt RON, huruvida inlägget ger helhetsintrycket av att vara 

                                                
132 RON:s beslut i ärende 1609-180 av den 23 november 2016. 
133 RON:s beslut i ärende 1707-148 av den 14 december 2017.  
134 RON:s beslut i ärende 1706-126 av den 29 september 2017. 
135 RON:s beslut i ärende 1609-181 av den 23 november 2016 samt ärende 1703-52 av den 3 maj 2017. 
136 RON:s beslut i ärende 1609-180 av den 23 november 2016. 
137 RON:s beslut i ärende 1610-214 av den 14 december 2016. 
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marknadsföring. Det kan konstateras att ett inlägg som endast innehåller information om en 

viss produkt, och inte berör något annat ämne, lättare kan identifieras som kommersiellt för 

genomsnittskonsumenten.138 Motsatta förhållanden föreligger när ett inlägg är av blandad 

karaktär, alltså att den innehåller delvis redaktionellt utformade textdelar som sammanblandas 

med kommersiella meddelanden. Det får då antas att det för genomsnittskonsumenten är svårare 

att uppfatta vilka delar som det föreligger ett kommersiellt samarbete kring, och vad som är 

influencerns egna rekommendationer och åsikter. Kravet på reklamidentifikationsfaktorerna 

bör därför ställas något högre i dessa fall.139 

 

När ett inlägg innehåller marknadsföring från flera olika företag måste mottagaren kunna 

uppfatta det kommersiella sambandet rörande samtliga samarbetspartners. Kravet på 

reklamidentifikation innebär således inte enbart att genomsnittskonsumenten ska kunna 

uppfatta att ett inlägg innehåller reklam, utan även vilka produkter som marknadsförs.140 

Resultatet ska innebära att konsumenten erbjuds möjlighet att vid flyktig kontakt göra sig 

medveten om karaktären på inläggets alla delar.  

 

Den omständigheten att den allmänna uppfattningen bland mottagare av en blogg är att denna 

överlag drivs med kommersiella syften innebär inte att kravet på reklamidentifikation faller 

bort.141 Det ska dock noteras att RON inte prövat nämnda förhållanden på en blogg som 

uteslutande publicerar kommersiella budskap, utan endast en blogg som innehåller såväl 

redaktionella som kommersiella texter i olika stor omfattning. Det kan antas att en blogg som 

enbart innehåller kommersiella meddelanden i sig medför en omständighet som talar för att 

konsumenten bör uppfatta det affärsmässiga ursprunget. Det synes dock tveksamt om detta 

isolerat skulle räcka, utan istället krävs förmodligen ytterligare någon form av markör för att 

kravet på reklamidentifikation ska anses vara uppfyllt. 

 

Vid den situationen då inlägg innehållandes marknadsföring publiceras av en influencer som 

själv äger företaget som säljer den marknadsförda produkten ska inlägget inte bedömas på 

annorlunda vis än vid andra kommersiella samarbeten och kravet på att reklam ska kunna 

                                                
138 RON:s beslut i ärende 1610-199 av den 14 december 2016 samt i ärende 1704-85 av den 22 augusti 2017. 
139 RON:s beslut i ärende 1707-148 av den 14 december 2017. 
140 RON:s beslut i ärende 1709-191 av den 21 november 2017. 
141 RON:s beslut i ärende 1707-148 av den 14 december 2017. 
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identifieras kvarstår således.142 Detsamma gäller när influencern endast är delägare i det 

marknadsförande företaget.143 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att omständigheter som ska tas i beaktning vid bedömningen om 

ett reklaminlägg på en blogg uppfyller kravet på reklamidentifikation är om inlägget innehåller 

en tillräckligt tydlig och framträdande reklammarkering eller om andra parametrar tillsammans 

kan innebära att kravet är uppfyllt. Vad gäller reklammarkeringar bedöms dessa utefter om de 

är skrivna i en särskiljande färg, typsnitt, storlek osv. Därutöver ska markeringen ha en 

framträdande placering, dvs. vara skild från det övriga inlägget samt vara placerad i början av 

inlägget. Innehållet i reklammarkeringen ska vara sådan att genomsnittskonsumenten uppfattar 

att markeringens innebörd är att inlägget innehåller marknadsföring. Samtliga av dessa faktorer 

måste vara uppfyllda för att reklammarkeringen ska vara tillräckligt tydlig. Andra 

identifikationsfaktorer, som inte är direkta reklammarkeringar, kan i kombination med varandra 

innebära att det är tillräckligt framträdande för genomsnittskonsumenten att inlägget innehåller 

marknadsföring. Sådana faktorer kan exempelvis vara rubriksättning, personliga rabattkoder, 

länkar till en hemsida där den marknadsförda produkten saluförs, professionellt fotograferade 

och redigerade bilder osv. Utifrån den praxis som finns från RON är möjligheterna i princip 

obegränsade för att influencern ska kunna uppfylla kravet på reklamidentifikation. Det 

kriterium som är av avgörande betydelse är huruvida helhetsintrycket av inlägget vid en flyktig 

kontakt är sådant att det framgår att inlägget innehåller ett kommersiellt meddelande.  

 

4.2.3.3 Kommersiella meddelanden på Instagram 

I RON:s praxis rörande reklamidentifikation på Instagram framgår att samma principer som för 

marknadsföring via andra medium gäller, dvs. att reklaminlägg ska kunna reklamidentifieras 

genom att det framgår av omständigheterna att det rör sig om reklam, eller att det finns en direkt 

reklammarkering. Instagram som plattform erbjuder dock begränsade möjligheter att förändra 

inläggets utformning, varför utgångspunkten i princip är att inlägg måste reklammarkeras för 

att kravet ska kunna uppfyllas.144 

 

När det gäller reklaminlägg på Instagram har RON, som tidigare uppmärksammats, konstaterat 

att frågan om något utgör marknadsföring, samt frågan om kravet på reklamidentifikation är 

                                                
142 RON:s beslut i ärende 1511-212 av den 20 januari 2016. 
143 RON:s beslut i ärende 1602-36 av den 20 april 2016 samt ärende 1610-202 av den 14 december 2016. 
144 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1610-219 av den 27 april 2017. 
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uppfyllt, ska bedömas utifrån vilket medium marknadskommunikationen sker genom. 145  När 

det gäller ett inlägg på Instagram ska bedömningen alltså ske med utgångspunkt i de förut-

sättningar Instagram som plattform erbjuder.146  

 

RON har fastslagit att Instagram är ett medium som i huvudsak används för inlägg som kan 

likställas med redaktionellt utformat material. RON har även konstaterat att utformningen på 

ett inlägg kan se olika ut beroende på vilken enhet som meddelandet konsumeras på. Därutöver 

påverkar det om inlägget läses i ett flöde av flera Instagramkontons bilder, eller direkt via ett 

specifikt kontos profil, eftersom det vid det sistnämnda visas upp ett rutnät av de senaste 

bilderna utan tillhörande text. Om användaren trycker på en bild dyker den upp i sin helhet 

inklusive hela den text som finns publicerad. Om inlägget uppfattas i flödet visas normalt bilden 

tillsammans med de tre första raderna av texten. Önskar läsaren ta del av hela texten måste 

denna klicka på en länk (”mer”) där texten bryts för att få tillgång till texten i sin helhet. 

Beroende på läsarens inställningar rörande textstorlek på enheten samt om det rör sig om 

exempelvis en surfplatta, mobil eller dator, syns mer eller mindre text innan den bryts av. RON 

har uttalat att en generell utgångspunkt för bedömningen är att genomsnittskonsumenten 

använder sig av en mobiltelefon när denna mottar budskap på Instagram.147 

 

Vid marknadsföring som inte särskilt utmärker sig avseende bild och text har RON uppgivit att 

det finns en uppenbar risk för att mottagaren vilseleds om de kommersiella intressen som ligger 

bakom ett reklaminlägg.148 I regel ska därför ett Instagraminlägg reklamidentifieras genom en 

tydlig reklammarkering i början av inläggets text om inte den kommersiella karaktären 

omedelbart framgår på annat vis.149 Den omständigheten att reklammarkeringen i sig är tydlig 

och tillräcklig innebär således inte att kravet på reklamidentifikation är uppfyllt om 

markeringen är placerad i slutet av inläggstexten och därmed inte syns om inte läsaren klickar 

på ”mer”.150 Dessutom innebär enbart risken att texten bryts av och att reklammarkeringen inte 

syns om inte mottagaren klickar på ”mer” att kravet på reklamidentifikation inte kan anses vara 

uppfyllt. Det sagda kan inte avhjälpas av det faktum att vissa konsumenter kan komma att 

                                                
145 Se avsnitt 4.1 ovan. 
146 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1605-116 av den 17 augusti 2016 samt ärende 1610-219 av den 27 april 2017. 
147 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1610-219 av den 27 april 2017. 
148 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1610-219 av den 27 april 2017. 
149 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1611-236 av den 27 april 2017. 
150 RON:s beslut i ärende 1611-239 av den 27 april 2017, ärende 1802-23 av den 26 mars 2018 samt ärende 1810-
163 av den 21 november 2018. 
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uppfatta markeringen direkt beroende på vilket typ av enhet som används, enhetsinställningar 

samt om inlägget visas i ett flöde eller via en Instagramprofil.151 

 

För sådana inlägg som inte har en direkt reklammarkering, som i sig är tillräckligt tydlig, krävs 

att bilden eller texten gör att det framgår för konsumenten att det rör sig om ett kommersiellt 

samarbete. I princip innebär detta att reklaminlägg måste markeras och att ett inlägg endast i 

undantagsfall kan anses uppfylla kravet på reklamidentifikation endast genom utformningen av 

bild och text. Att enbart nämna det bakomliggande företagets namn eller länka till dess hemsida 

är inte tillräckligt för att inläggets kommersiella karaktär ska anses framgå för genomsnitts-

konsumenten. Anledningen till denna ståndpunkt är att Instagram i övrigt innehåller inlägg av 

redaktionell karaktär som ändå kan innehålla tips om produkter och länkar till dess inköpsställe 

såsom en oberoende recension utan kommersiellt samarbete.152 En personlig rabattkod såsom 

enda reklammarkör är inte tillfredställande för att genomsnittskonsumenten omedelbart ska 

uppfatta inläggets kommersiella natur.153 

 

Vidare är det otillräckligt att det företag som ligger bakom den marknadsförda produkten är 

taggad, dvs. länkad, i bilden, eftersom att länkningen i bilden syns först om läsaren klickar på 

bilden.154 Inte heller räcker det att ett inlägg endast innehåller ett kommersiellt meddelande och 

alltså inga inslag av redaktionellt innehåll, för att det ska vara möjligt för en genomsnitts-

konsument att omedelbart uppfatta reklambudskapet, om det inte dessutom finns markeringar 

som framträder vid en första anblick.155 

 

Om en influencer publicerar flera reklaminlägg i en serie innebär det inte att kravet på 

reklamidentifikation förändras, eftersom varje reklamenhet måste bedömas för sig. En tydlig 

reklammarkering i ett tidigare inlägg rörande marknadsföring för samma produkt innebär inte 

att följande inlägg inte behöver vara möjliga att tydligt identifiera som reklam.156 Anledningen 

till det får antas bland annat följa av Instagrams uppbyggnad med ”flödet” av inlägg från olika 

konton som innebär att det inte med säkerhet kan fastställas att varje konsument som tar del av 

                                                
151 RON:s beslut i ärende 1705-106 av den 21 juni 2017, ärende 1705-112 av den 22 augusti 2017, ärende 1709-
209 av den 20 december 2017 samt ärende 1803-48 av den 7 maj 2018. 
152 RON:s beslut i ärende 1605-116 av den 17 augusti 2016 samt ärende 1612-251 av den 27 april 2017. 
153 RON:s beslut i ärende 1707-156 av den 20 september 2017. 
154 RON:s beslut i ärende 1610-219 samt ärende 1702-44, båda av den 27 april 2017. 
155 RON:s beslut i ärende 1610-219 av den 27 april 2017. 
156 RON:s beslut i ärende 1704-88 av den 21 juni 2017. 
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ett specifikt inlägg även fått del av de andra inläggen. Härutöver kvarstår det strikta kravet på 

att reklam med enkelhet ska identifieras som sådan vid en snabb anblick, vilket innebär att det 

inte räcker att konsumenten kan räkna ut att det rör sig om marknadsföring på grund av tidigare 

samarbete mellan företaget och influencern. 

 

En reklamlikande bild som kunde uppfattas som professionellt fotograferad och redigerad i 

kombination med att den tillhörande inläggstexten inleddes med meningen ”Vi lanserar en ny 

produkt […]” innebar enligt RON:s mening att genomsnittskonsumenten genast kunde uppfatta 

att det rörde sig om marknadsföring.157 Motsatt slutsats har dock dragits rörande ett inlägg som 

bestod av liknande komponenter men med skillnaden att meningen ”Vi har gjort ett kosttillskott 

[…]” placerats i inläggets andra mening, vilket enligt RON innebar en risk för att just den delen 

av texten skulle brytas och således inte synas vid en första anblick.158 Härav bör slutsatsen 

kunna dras att bildens kommersiella uttryck är av underordnad betydelse i förhållande till 

texten, även om bildens uttryck kan komma att spela roll vid en helhetsbedömning. Det kan 

även noteras att situationen då en bild som sådan innehållit orden ”Give away” och att inlägget 

inletts med meningen ”I promised a Give away yesterday and here’s the first one” inte har 

tolkats som tillräckligt för att reklamidentifikationskravet ska vara uppfyllt.159 

 

Som sammanfattning kan sägas att kravet på reklamidentifikation vid marknadsföring via 

Instagraminlägg i princip innebär att inläggets text måste inledas med en reklammarkering. 

Eftersom möjligheter till förändrade typsnitt, textfärger och liknande saknas ställs dock inga 

krav på att reklammarkeringen ska vara särskiljande till sin utformning. Placeringen måste dock 

vara framträdande, vilket innebär att den måste finnas allra först i texten för att alla följare som 

tar del av inlägget, oavsett vilken typ av enhet som används, med säkerhet ska uppfatta 

markeringen vid en flyktig kontakt med inlägget. Innehållet i reklammarkeringen ska, i likhet 

med reklammarkeringar på bloggar, vara sådan att genomsnittskonsumenten uppfattar att 

markeringens innebörd är att inlägget innehåller marknadsföring. Själva formuleringen är 

således av underordnad betydelse till förmån för den innebörd som genomsnittskonsumenten 

tillskriver uttrycket. Situationen då ett inlägg har ansetts uppfylla kravet på reklamidentifikation 

utan direkt reklammarkering har endast uppkommit en gång i RON:s praxis.160 I det aktuella 

fallet var bilden reklamliknande genom att den såg professionellt fotograferad och redigerad ut. 

                                                
157 RON:s beslut i ärende 1611-236 av den 27 april 2017. 
158 RON:s beslut i ärende 1702-49 av den 27 april 2017. 
159 RON:s beslut i ärende 1704-82 av den 15 juni 2017. 
160 RON:s beslut i ärende 1611-236 av den 27 april 2017. 
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Därutöver inleddes texten med information om att en ny produkt lanserades. Inlägget måste 

således innehålla flera faktorer i samspel för att det ska anses framgå att inlägget är av 

kommersiell natur. Beslutet utmärker sig dock i jämförelse med resterande beslut fattade av 

RON, där en reklammarkering är en förutsättning för att genomsnittskonsumenten ska kunna 

identifiera reklambudskapet.  

 

4.2.4 Myndigheters vägledningar 

Av KOV:s vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier är det inte möjligt 

att utläsa exakt hur en annonsmärkning ska se ut. Istället fäster KOV, som allmänt vedertaget, 

vikt vid att konsumenten genast uppfattar att det rör sig om reklam. KOV anger även att det 

inte räcker med att reklammarkera i slutet av ett inlägg, eftersom läsaren inte uppfattar 

markeringen vid flyktig kontakt med inlägget. KOV föreslår att influencern ska märka inlägget 

med ordet ”annons” eller ”reklam” såväl i början som i slutet av inlägget. Ett annat alternativ, 

enligt KOV, är att influencern på något sätt uppmärksammar läsaren om att inlägget innehåller 

marknadsföring i början av inlägget och i rubriken. När det gäller inlägg på en blogg bör ett 

annat typsnitt eller en annan färgsättning än de som används i de redaktionella inläggen 

användas. På Instagram föreslår KOV att inlägget ska märkas med ”#Reklam” eller ”#Annons” 

samt ”#Företagets namn”.161 

 

De nordiska konsumentombudsmännen (NKO) har i sin publicerade ståndpunkt rörande 

marknadsföring via sociala medier uttalat att det, i brist på övriga reklamidentifierande faktorer 

såsom typsnitt, ordval, layout osv., generellt gäller att inlägget är tillräckligt markerat som 

kommersiell marknadsföring om ordet ”reklam” finns i inledningen av inläggets text.162 

 

4.2.5 Jämförelse mellan Kissie-målet och RON:s praxis samt myndigheters vägledning 

Vid en jämförelse mellan PMD:s avgörande i Kissie-målet och RON:s beslut i samtliga av de 

ovan redovisade ärendena kan följande framhållas. PMD och RON har likartade utgångs-

punkter, nämligen att ett blogginlägg innehållandes marknadsföring måste skilja sig från övrigt 

redaktionellt innehåll, oavsett om det gäller genom inläggets utformning eller via reklam-

markeringar. Därutöver kan likheter i bedömningarna utrönas med hänsyn till att konsumenten 

måste kunna uppfatta den kommersiella karaktären på meddelandet genom att de metoder som 

används för att markera reklamen är framträdande. Blotta existensen av uttryck som ”sponsored 

                                                
161 Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier, 2015, s. 7. 
162 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016, s. 8. 
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post” eller ”i samarbete med” någonstans i inlägget har underkänts såsom otillräckliga – 

reklammarkeringarna måste vara mer iögonfallande för att konsumenten ska ha möjlighet att 

uppfatta dessa vid en första anblick. Den tolkning som anlagts verkar vara i linje med fastställt 

rättsläge rörande reklam även i andra medier såsom tidning och TV.  

 

PMD och RON verkar vara av likartad uppfattning rörande att en reklammarkering i ett 

Instagraminlägg bör finnas i textens början. PMD anger att kravet är att markeringen ska ha en 

framträdande placering, medan RON främst tar sikte på att markeringen inte får riskera att 

försvinna när läsaren tar del av innehållet. Såväl PMD som RON har fastställt att det inte är 

tillfyllest att låta markeringarna finnas i slutet av texten. RON anger även att det inte heller är 

tillräckligt att markeringen är utplacerad i mitten av inläggets text eftersom den då riskerar att 

förvinna om texten bryts av med ”mer”. Hur PMD ställer sig till markeringar i textens mitt är 

inte klarlagt eftersom den situationen inte förekom i Kissie-målet. Det är dock klarlagt att fokus 

framförallt ligger vid markeringens placering, snarare än dess utformning, så länge den 

tydliggör för genomsnittskonsumenten att det rör sig om ett reklammeddelande.  

 

Utifrån de beslut som finns att tillgå kan konstateras att det idag inte finns några fastslagna 

kriterier för att ett inlägg, vare sig på en blogg eller på Instagram, ska anses ha uppfyllt kravet 

på reklamidentifikation. Utifrån redovisade bedömningar förefaller det finnas ett flertal metoder 

att tillgå för att få en konsument att vid en flyktig anblick inse att inlägget innehåller marknads-

föring. Det måste dock uppmärksammas att det generellt verkar som att det krävs att inlägget 

reklammarkeras i början av texten alternativt i rubriken eller att andra omständigheter, såsom 

professionellt tagna fotografier eller personliga rabattkoder, i kombination med varandra, kan 

innebära att helhetsintrycket framstår som marknadsföring i kommersiellt syfte.  

 

Som det får förstås förespråkar KOV ett tillvägagångsätt som förmodligen, utifrån de 

bedömningar PMD och RON gjort, är mer långtgående för att kommersiella inlägg ska kunna 

reklamidentifieras. Exempelvis förefaller det enligt praxis från både PMD och RON inte krävas 

att annonsmarkeringar finns såväl i början som i slutet av ett inlägg, vilket ger intrycket av att 

KOV önskar rekommendera övertydlighet för att undvika att kravet inte uppfylls. Det kan 

därutöver utläsas en skillnad mellan KOV:s och NKO:s uppfattningar och riktlinjer, där KOV 

förespråkar mer långtgående och omsorgsfulla markeringar för att undvika missförstånd, medan 

NKO:s rekommendationer snarare stämmer överens med den praxis som utvecklats på området. 
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4.2.6 Sammanfattning 

För att kravet på reklamidentifikation ska anses vara uppfyllt när det gäller ett kommersiellt 

meddelande på en blogg kan slutsatsen dras att det krävs någon form av identifieringsfaktor 

som läsaren möts av vid en första kontakt med blogginlägget. Rent konkret lär det innebära att 

en reklammarkering måste finnas i början av inlägget. För att en markering ska vara tillräcklig 

tydlig måste den därtill särskilja sig från övrig text för att konsumenten genast ska uppfatta den. 

En särskiljande markering placerad på annan plats än i början av framställningen är inte 

godkänd, på samma vis som en markering som placerats i början inte duger om den inte är 

särskilt framträdande till sitt uttryck.  

 

Rörande marknadsföring via Instagram krävs, för att kravet på reklamidentifikation ska vara 

uppfyllt, att en reklammarkering finns i textens början för att den inte ska riskera att brytas av 

i flödet samt att konsumenten inte ska behöva börja läsa texten innan inlägget kan identifieras 

som reklam.  

 

För att såväl blogginlägg som inlägg på Instagram ska ha en framställning som direkt påvisar 

att det rör sig om marknadsföring utan någon direkt reklammarkering måste flera identifierings-

möjligheter finnas i kombination med varandra för att reklamidentifikationskravet ska anses 

vara uppfyllt. Det är inte tillräckligt att ett inlägg enbart berör en viss produkt och ingenting 

annat för att konsumenten ska kunna dra slutsatsen att inlägget har en kommersiell bakgrund. 

Inte heller räcker det att inläggens bilder endast visar produkten. Tidigare samarbete eller andra 

mer eller mindre välkända kommersiella kopplingar mellan influencern och det marknads-

förande företaget minskar inte heller kravet på reklamidentifikation. Däremot kan dessa faktorer 

i samband med varandra innebära att helhetsintrycket gör det möjligt för genomsnitts-

konsumenten att känna igen inlägget såsom kommersiell marknadsföring. Andra exempel på 

sådana antydningar är rubriceringen, personliga rabattkoder eller företagets logotyp inbäddat i 

inläggets text eller bild.  

 

Det faktum att majoriteten av inläggen som publiceras av en viss influencer är reklam påverkar 

inte kravet på reklammarkering för varje enskilt inlägg, eftersom varje reklamenhet ska 

bedömas för sig. 

 

Generellt verkar gällande rätt innebära att så länge markeringen som sådan är tydlig finns inga 

direkta krav på vad själva markeringen innehåller för ord. Eftersom branschen fyllt vissa 

begrepp med ett innehåll, exempelvis ord och fraser som ”I samarbete med”, ”Sponsrad”, 
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”Annons” m.fl., som markeringar rörande kommersiella samarbeten har rättsordningen godkänt 

dessa på såväl svenska som engelska som tydliga nog för att genomsnittskonsumenten ska 

uppfatta vad som åsyftas. Den relativt vida begreppsvariationen bör vara ett utflöde av att 

genomsnittskonsumenten vad gäller sociala medier är vana användare av desamma och därför 

lärt sig att tolka olika begrepp på både svenska och engelska som reklammarkeringar. Eftersom 

domstolen vid den rättsliga bedömningen ska fastställa vad genomsnittskonsumenten uppfattar 

som tillräckligt innebär det att om genomsnittskonsumenten erkänner dessa ord och fraser som 

tillräckligt tydliga ska de anses uppfylla kravet på tydlighet.  

 

4.3 Näringslivets anpassningar  
Till följd av att gränsdragningsproblemen rörande markering av marknadsföring via sociala 

medier har uppmärksammats på olika håll har även näringslivet anpassat sig för att skapa goda 

förutsättningar för att den marknadsföring som sker följer lag. Instagram har redan under 2017 

lanserat en funktion där kommersiellt finansierade inlägg kan markeras över bilden med 

meningen ”Sponsrat samarbete med [företagets namn]”.163 Funktionen verkar dock inte vara 

allmänt åtkomlig för alla användare av Instagram, utan kan brukas först efter att Instagram givit 

kontot åtkomst till den.164 Vilka kriterier som måste uppfyllas för att en influencer ska kunna 

använda sig av reklammarkeringen på redovisat sätt framgår inte av den information som 

Instagram tillhandahåller.  

 

Frågan om Instagrams nya funktion är tillräcklig för att kravet på reklamidentifikation ska bli 

uppfyllt kan inte med säkerhet besvaras. Eftersom tillsynsmyndigheten inte har behörighet att 

med bindande verkan fastslå ifall den är tillfredställande krävs att domstolen besvarar frågan 

vid en eventuell uppkommen rättsprocess. Däremot bör det vara möjligt för KOV att genom 

riktlinjer eller allmänna råd kunna ge svar på om den här typen av standardiserad funktion 

innebär att kravet i 9 § MFL är uppfyllt. Med hänsyn till att en funktion, som den som 

introducerats av Instagram, på längre sikt kan komma att innebära att konsumenten lär sig att 

känna igen en sådan markering som reklammarkör finns dock goda chanser för att kravet på 

reklamidentifikation är uppfyllt. Genom att en viss struktur skapas, där kommersiella inlägg 

särskiljs från redaktionella sådana genom en standardiserad markering, lär konsumenten snabbt 

kunna göra åtskillnad mellan inlägg av olika natur. Å andra sidan uppkommer en risk som 

                                                
163 Instagram, Vad betyder det när jag nämner en affärspartner i sponsrat innehåll som jag delar?, 2018 (hämtad 
2018-10-26). 
164 Facebook, Policyer för branded content, 2018 (hämtad 2018-10-26). 
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innebär att de inlägg som inte markeras med hjälp av funktionen uppfattas som redaktionell av 

konsumenten. En förutsättning blir därmed att samtliga influencers som publicerar marknads-

föring via sitt Instagramkonto har tillgång till funktionen, samt använder densamma ändamåls-

enligt.   
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5. Reklamidentifikation i sociala medier – en rättspolitisk diskurs 
5.1 Effekterna av nuvarande reglering 
Såsom hittills redovisats erbjuder varken lagtext eller praxis något konkret svar på vad som mer 

specifikt krävs för att kravet på reklamidentifikation ska anses uppfyllt vid marknadsföring via 

sociala medier. Inte heller KOV har med säkerhet kunna fastställa vad kravet innebär i det 

enskilda fallet. Snarare ges vägledning i mer generell bemärkelse. Rättsläget som sådant ska 

dock inte betraktas som osäkert; kravet på reklamidentifikation vid marknadsföring via sociala 

medier kan fastslås klart och tydligt. Vad som däremot är utmärkande i sammanhanget är den 

omständigheten att det finns svårigheter för rättsordningen att tillhandahålla en på förhand 

godkänd mall som innebär att kravet är uppfyllt vid brukandet av densamma. Utifrån marknads-

föringsrättens förutsättningar, där konsumentperspektivet står i fokus, kan det dock finnas skäl 

att reflektera över om den individuella bedömningen i det enskilda fallet kanske är det mest 

ändamålsenliga i sammanhanget. Det följer av marknadsföringsrättens dynamiska förhållnings-

sätt att en allt för strikt och stelbent matris innebär orimliga konsekvenser för den fria 

marknaden. Med det dock inte sagt att det inte åligger rättsordningen att tillse att såväl 

konsument som näringsidkare skyddas från otillbörlig marknadsföring, innebärande att de lagar 

och regler som finns uppställda måste kunna konkretiseras för att tillämpas på en viss given 

situation.  

 

Ur näringsidkarperspektiv innebär nuvarande reglering en flexibilitet vid utformningen av 

marknadsföring eftersom rätten inte ställer något krav på någon specifik reklammarkering och 

inte heller finns det endast en väg att gå för att skapa ett helhetsintryck som gör att konsumenten 

genast uppfattar aktuellt reklambudskap. Härmed finns möjlighet att marknadsföra produkter 

och tjänster på oändligt många olika sätt – så länge det kommersiella budskapet blir fram-

trädande.  

 

För influencern kan dock konstateras, trots de fördelar som en flexibel tolkning av kravet på 

reklamidentifikation innebär, att det är problematiskt att varken lagstiftaren, domstol eller den 

myndighet som ansvarar för konsumentfrågor kan ge ett tydligt svar på vad som fodras av ett 

kommersiellt inlägg för att det inte ska vara lagstridigt. Uppenbara brister i förutsebarheten 

skapar oro och misstro inför rättssystemet, vilket förmodligen även är anledningen till att KOV 

i dess vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier rekommenderar 

identifikationsåtgärder som går utöver vad som krävs enligt PMD:s samt RON:s uttalanden. 

Det får dock anses vara oklart vad som egentligen är korrekt för att uppfylla lagstiftningens 
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krav. NKO:s relativt lågt ställda krav i jämförelse med KOV:s komplicerar bilden ytterligare 

eftersom den förvirring som råder på området accentueras.  

 

Konsekvenserna av framförallt otydligheten är dels att det förekommer reklaminlägg som 

oavsiktligt inte uppfyller det lagstadgade kravet på reklamidentifikation till följd av att kraven 

inte är helt konkretiserade, dels innebär det att näringsidkaren eventuellt inskränks i dess 

möjlighet att utforma effektiv marknadsföring för att säkerställa att kravet på reklam-

identifikation är uppfyllt. Lagstiftningen som sådan ställer redan krav på influencern, i sin 

näringsidkarroll, som begränsas i sina möjligheter att skapa omsättningsfrämjande marknads-

föring, eftersom att den ska vara tydlig för konsumenten att kunna identifiera som reklam. 

Samtidigt gör kravets otydlighet i det konkreta fallet att möjliga affärsåtgärder inskränks 

ytterligare då influencern i princip uppmanas av KOV att, i möjligen större utsträckning än 

nödvändigt, reklammarkera inläggen.165 En följd av kravet på reklamidentifikation är således 

att näringsidkarens intressen hämmas och att syftet med marknadsföringen därmed kan skadas. 

Otydliga regler lär därmed innebära att de inskränkningar som föreligger för hur influencern 

får utforma marknadsförande inlägg i praktiken går utöver vad som är proportionerligt i 

förhållande till konsumentens skyddsintresse.  

 

Det är tänkbart att tydlighet när det gäller reklammarkeringar kan öka influencerns och det 

marknadsförande företagets goda renommé. Omvänt lär dold marknadsföring eller otydligt 

utmärkt marknadsföring vara till men för konsumentens förtroende för såväl influencern som 

det marknadsförande företaget. Utifrån influencerns perspektiv finns således ett påtagligt 

problem rörande att förtroendet för yrkeskåren som sådan kan skadas. Även oberoende 

recensioner och tips på sociala medier kan bli misstänkliggjorda som omärkt marknadsföring. 

Härav riskerar företag, som förtjänar god publicitet genom att erbjuda bra produkter, att mista 

välförtjänt gott rykte och istället komprometteras till följd av mottagarens felaktiga uppfattning 

om att dessa inte följer god marknadsföringssed. Dessutom förlorar en stor del av influencerns 

redaktionella arbete sitt värde om den misstänkliggörs som oidentifierbar marknadsföring.  

 

Ur ett konsumentperspektiv kan otydliga krav på reklamidentifikation innebära att misstro till 

en viss marknadsföring uppstår trots att denna uppfyller det lagstadgade kravet. Anledningen 

till det kan vara en följd av att vissa influencers ännu tydligare markerar sina reklaminlägg, dvs. 

går längre än vad som krävs enligt lag. Utgår konsumenten från KOV:s rekommendationer 

                                                
165 Se även Nordell, 1999, s. 851. 
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kommer en stor del av den marknadsföring som bedrivs i sociala medier framstå som otillbörlig. 

Vid en sådan situation kan konsumenten uppleva att marknadsföringen är avsedd att vara 

vilseledande, oavsett det faktum att konsumenten själv genomskådat det kommersiella syftet. 

Helt korrekt utformad marknadsföring blir därmed felaktigt dömd såsom vilseledande. Det 

måste också framhållas att reklaminlägg som inte uppfyller kravet på reklamidentifikation 

direkt påverkar konsumentskyddet där konsumenten riskerar att utsättas för vilseledande 

marknadsföring.  

 

Det är påtagligt att otydligheten skadar samtliga aktörer på marknaden. Med hänvisning till att 

MFL är en teknikneutral lag får det trots allt anses lämpligt att lagtexten i sig inte tydligt anger 

exakt vad som krävs för att kravet på reklamidentifikation ska anses vara uppfyllt. Den 

omständigheten innebär dock att det ställs högre krav på den rättskipande verksamheten samt 

myndigheters vägledning för att lagstiftningens villkor och syften ska uppnås i praktiken. Att 

Instagram själv tagit initiativ till att utveckla en funktion, till underlättande för influencers att 

tydligt markera de inlägg som publiceras som en del av ett betalt samarbete med ett företag, 

kan ses som en effekt av den samhällsdebatt som uppkommit rörande ämnet. Huruvida 

reklammarkeringen som erbjuds är tillräcklig för att uppnå lagstiftningens krav på reklam-

identifikation är dock ännu oklart. Dels tyder den praxis som finns samt myndigheters 

vägledning på att standardiserade markeringar inte är tillräckliga alla gånger eftersom dessa 

måste ses i sitt sammanhang i det enskilda fallet, dels saknas rättskällor som kan fastslå i fall 

markeringen är tillfredställande. Ett domstolsavgörande lär oavsett inte kunna slutligt fastställa 

om markeringen duger isolerad eftersom reklamidentifikationskravet alltid bedöms utifrån en 

helhetsbedömning. 

 

5.2 Framtida rättsutveckling  
I SOU 2018:1 uppger utredningskommittén att den inte ser behov av att särreglera 

marknadsföring som sker via digitala kanaler. Istället anser kommittén att de problem som kan 

uppstå (bland annat rörande bristande reklamidentifikation) bör avhjälpas genom att 

myndigheter strävar efter att nå ut med information rörande relevant lagstiftning samt utbilda 

de aktörer som berörs. Därutöver poängteras att de riktlinjer som utges bör vara tydliga. 

Kommittén anser att företrädare från branschen, på frivillig väg, bör samordna sig för att 

marknadsföring som sker ska utformas korrekt. Om samverkan inte fungerar bör rättsliga krav 

övervägas.166 Rörande specifikt problemet med bristande reklamidentifikation har utredningen 

                                                
166 SOU 2018:1, s. 238. 
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kommit fram till att lagstiftningen är tydlig. Istället för att förändra lagen rekommenderas att 

fokus bör ligga på utbildning av och rådgivning till de influencers som publicerar reklam-

meddelanden. Därtill önskas att KOV och KO upprättar tydliga och lätt tillämpbara riktlinjer 

samt genom att driva ärenden i domstol tillse att praxis etableras på området.167  

 

Utifrån utredningens förslag om tydligare riktlinjer, samt den samlade praxis som tidigare 

redovisats, finns ett klart behov av att tydliggöra och konkretisera den lagstiftning som finns på 

området. Att reklam måste markeras och omedelbart vara identifierbar är fastställt och finns 

tydligt angivet i lagtext. Som tidigare påpekats finns dock stora skillnader vad gäller hur kravet 

på reklamidentifikation i 9 § MFL ska tolkas rent praktiskt gällande sociala medier. Att KOV:s 

riktlinjer inte stämmer överens med NKO:s motsvarighet är oroväckande, inte minst med tanke 

på hur marknadens aktörer, som dessutom kan sakna juridisk kompetens och erfarenhet, 

förmodligen upplever stor osäkerhet i förhållande till vilka regler som är gällande i det enskilda 

fallet. Med hänvisning till att omarkerade reklaminlägg uppenbart förekommer i stor ut-

sträckning på sociala medier, bland annat sett till antalet ärenden hos RON som kan tjäna som 

fingervisning, får bristen på tydliga riktlinjer anses vara åtminstone en bidragande orsak till 

desamma.  

 

Ytterligare en faktor som komplicerar situationen är gränsdragningen mellan redaktionellt och 

kommersiellt innehåll som tidigare nämnts.168 Det finns en uppenbar problematik kopplat till 

att influencern själv utformar reklaminlägg på uppdrag av det bakomliggande företaget. Det 

kan kännas ovant att omnämna eget producerat material såsom reklam eller annonsering, 

eftersom dessa i traditionell mening ofta har en annan utformning.169 Särskilt ordet ”annons” 

kan uppfattas som främmande med hänvisning till att annonser ofta produceras av annonsören 

själv.170 En tänkbar lösning till den begreppsförvirring som kan orsaka missförstånd och lag-

stridig avsaknad av reklammarkering bör kunna vara att etablera begrepp såsom ”samarbete” 

eller ”kommersiellt inlägg” som genom riktlinjer från tillsynsmyndigheten kan råda som 

gällande för att inlägg ska anses vara korrekt reklammarkerade.  

 

I enlighet med utredningskommitténs slutsatser förekommer även brister vad gäller kunskap 

hos marknadens aktörer, bland annat i frågan huruvida ett samarbete är betalt ifall influencern 

                                                
167 SOU 2018:1, s. 254. 
168 Se avsnitt 3.3. 
169 SOU 2018:1, s. 256. 
170 Hovstadius, S., Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar, SvJT 2015, s. 210.  
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erhåller produkter eller rabattkoder som motprestation för kommersiella inlägg. I flera av de 

ärenden som RON avgjort har influencern angivit att den bristande reklamidentifikationen beror 

på att denna inte kände till vilka krav som åläggs denna vid publicering av kommersiella 

inlägg.171 Det har även förekommit inlägg som inte markerats tillräckligt till följd av ren för-

sumlighet.172 Utbildning bör kunna avhjälpa en del av den här typen av tillkortakommanden. 

 

Det finns en klar avsaknad av rättspraxis på området som kan tjäna som ledande för framtida 

markeringar av kommersiella meddelanden. Denna otillräcklighet innebär, tillsammans med 

svårtillämpade riktlinjer från KOV, att influencers i princip saknar möjlighet att på ett konkret 

vis tillgodogöra sig information för att kunna uppfylla de lagstadgade kraven. Avsaknaden av 

framförallt rättspraxis kan dock förklaras av de sociala mediernas snabba framfart. Att KOV 

saknar såväl lagstiftande som rättskipande funktion, i den mån som krävs för att fastställa 

gällande rätt, innebär ett svårlösligt dilemma eftersom myndigheten verkar sakna fullständig 

vetskap om vad det lagstadgade kravet faktiskt innebär i det enskilda fallet. Riktlinjerna 

utformas därmed i mer generella termer. Tillsynsmyndighetens insiktsbrister lär bidra till att 

möjligheten att inleda domstolsprocesser minskas i samma utsträckning som rättsläget är oklart. 

Härmed förlorar domstolen tillfällen att tolka lagen i enskilda fall och därmed fastslå rätten till 

förmån för KOV:s framtida riktlinjer och vägledningar. Med det sagt måste dock även 

framhållas att det finns fördelar med att riktlinjer och vägledning ska utfärdas av tillsyns-

myndigheten istället för genom lagstiftning, eftersom det sker genom snabbare förfaranden. 

Sociala mediers dynamiska framväxt ställer krav på snabba reaktioner från rättsordningen, 

vilket kanske gör specialiserad lagstiftning mindre lämplig.  

 

Det kan dessutom ifrågasättas om det är tillfyllest att enskilda influencers inte ska kunna erhålla 

tillfredställande information från svenska myndigheter utan istället riskerar att bli involverad i 

en domstolsprocess för att rättsläget ska klarna för resterande aktörer på marknaden. I samman-

hanget kan inte heller bortses ifrån att vissa influencers, såsom diskuterats i avsnitt 2.2, kan 

inneha en sårbar position där denna agerar såväl som näringsidkare som konsument i en unik 

kombination. Särskilt de influencers som är unga eller saknar erfarenhet bör inneha en skydds-

värd roll trots sin näringsidkarposition. Konsumentens skyddsbarhet bör därför i någon mån 

smitta av sig på gruppen influencers som fenomen. Härav bör rättsordningen tillse att denna 

grupp aktörer i rimlig mån skyddas genom att tillhandahålla tydliga krav. Rent samhälls-

                                                
171 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1610-219, ärende 1612-251 och ärende 1702-49, samtliga av den 27 april 2017. 
172 Se t ex. RON:s beslut i ärende 1704-88 av den 21 juni 2017. 
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ekonomiskt får det även anses vara slöseri med resurser att rättsordningen tillåter otydligheter 

i lagstiftningens konkreta krav innebärandes att enskilda näringsidkare och influencers måste 

lägga ner kapacitet på att försöka utröna rättsläget, samt att dyra domstolsprocesser med efter-

följande avgöranden ska genomföras för att klargöra rättsområdet. 

 

Ett särskilt kapitel i lagen rörande marknadsföring via internet har uppmärksammats som en 

möjlig åtgärd för att förenkla och tydliggöra de särskilda förutsättningar som internet medger, 

exempelvis vad gäller länkar och liknande. Därutöver finns en viss pedagogisk poäng med att 

införa ett sådant kapitel, kanske särskilt sen de aktörer som är skyldiga att följa lagen i regel 

inte är väl förtrogna med att läsa och tolka lagtext.173 I förarbetena till MFL anges, som tidigare 

berörts, att syftet med att låta 9 § rörande reklamidentifikation finnas är att lagen ska bli tydlig 

och lättöverskådlig.174 Paragrafens existens bör alltså kunna uppfattas som överflödig eftersom 

kravet på reklamidentifikation fångas upp i förbudet mot vilseledande marknadsföring i 8 § 

MFL samt 5 § MFL om god marknadsföringssed. Det finns därför en viss rimlighet i att låta ett 

särskilt kapitel om marknadsföring via internet finnas i enlighet med samma strävan efter 

tydlighet och överskådlighet. Lagens teknikneutralitet bör inte påverkas såvida kapitlet står som 

ett självständigt komplement till resterande paragrafer vid marknadsföring via just internet. 

Därutöver anger den praxis som finns att tillgå från RON och PMD att det, åtminstone vad 

gäller marknadsföring via Instagram, i princip krävs att det finns en reklammarkering i början 

av inlägget för att kravet på reklamidentifikation ska vara uppfyllt. När en sådan tydlig 

ståndpunkt kan utrönas såväl i praxis som i riktlinjer m.m., får det kanske anses lämpligt att 

lagstifta om densamma och på så vis förenkla kravbilden. Rörande reklammeddelanden på 

bloggar kan dock inte samma tydliga ståndpunkt utläsas i de källor som finns tillgängliga. Den 

omständigheten bör dock inte hindra lagstiftaren från att i lag fastslå att kommersiella inlägg 

måste markeras genom en reklammarkering och därmed göra avsteg från rådande rättsläge där 

det inte finns något uttryckligt krav på en specifik markering, utan att även andra 

omständigheter kan medföra att kravet är uppfyllt.   

  

                                                
173 SOU 2018:1, s. 239-240. 
174 Prop. 2007/08:115, s. 82. 
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6. Avslutande analys och slutsatser 
Rörande den debatt som förs angående marknadsföring via sociala medier har framför allt två 

svårigheter lyfts fram. För det första har det uppmärksammats att det finns en problematik i att 

reklambudskap som syns i sociala medier inte framstår såsom kommersiella, utan istället som 

influencerns egna åsikter.175 Innehållet på såväl bloggar som Instagram är i huvudsak av 

redaktionell karaktär utan avsättningsfrämjande syften. Dessutom produceras marknads-

föringen ofta av influencern själv och liknar därför, av naturliga skäl, det innehåll av 

redaktionell karaktär på kanalen som således inte är marknadsföring. Härav finns en särskild 

risk för att marknadsföring uppfattas som redaktionell till sin natur, vilket innebär att det bör 

ställas ännu högre krav på reklamidentifikation i sociala medier.176 NKO poängterar särskilt att 

marknadsföring som sker i en kontext som inte är särskilt avsedd för marknadsföring, såsom i 

en blogg även innehållandes personliga texter, så är kravet på att marknadsföringen ska kunna 

identifieras högre ställt än i andra sammanhang där konsumenten kan förvänta sig att de 

budskap som framställs är kommersiella, såsom i ett tryckt reklamblad eller på en reklampelare 

vid en tågstation.177  

 

För det andra har bland annat utredningskommittén till SOU 2018:1 påpekat att influencers ofta 

är unga människor som inte har tillräcklig kunskap för att förstå hur de ska uppfylla de 

lagstadgade kraven eller över huvud taget känner till desamma.178 Det kan dessutom anses vara 

svårare för dessa influencers att tillgodogöra sig reglernas omfattning och reella innebörd med 

hänsyn tagen till det faktum att den vägledning som finns i form av PMD:s och RON:s 

avgöranden samt KOV:s och NKO:s riktlinjer i viss mån skiljer sig åt sinsemellan. Ytterligare 

svårigheter kan uppstå för influencern att uppfylla reklamidentifikationskravet korrekt eftersom 

kravets vidd skiljer sig beroende på vilken mottagarkrets som tar emot marknadsförings-

budskapet. Denna grupp behöver inte nödvändigtvis vara densamma som influencern medvetet 

riktar sig till, utan handlar om vilka mottagarna är i realiteten.179 Reklamidentifikationskravet 

ställer alltså även upp villkoret att influencern har god kännedom om vilka människor som är 

mottagare av inläggens innehåll, vilket förstås kan vara utmanande med tanke på den dynamik 

av följare och producenter som uppträder på de sociala plattformarna.  

                                                
175 Widmark, S., m.fl., Marknadsrätten och sociala medier i Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016, 

Stockholm: Jure Förlag, 2017, s. 623. 
176 Hovstadius, 2015, s. 210. 
177 De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring, 2016, s. 6. 
178 SOU 2018:1, s. 174. 
179 MD 2012:14. 
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I den framlagda framställningen har kravet på reklamidentifikation i sociala medier behandlats, 

diskuterats och problematiserats. Kravet innebär framför allt ett skydd för konsumenten för att 

undvika att denna blir vilseledd rörande ett visst budskaps kommersiella ursprung. 

Konsumenten ska inte behöva vara ovetandes kring om information i ett meddelande härrör 

från en opartisk källa eller om det företag som ligger bakom en omnämnd produkt har betalat 

för att meddelandet ska publiceras. Därutöver ger möjligheten att snabbt identifiera 

kommersiella meddelanden även ett omedelbart tillfälle att undvika desamma. Vid be-

dömningen av om ett kommersiellt meddelande uppfyller kravet på reklamidentifikation ska 

utgångspunkten vara genomsnittskonsumentens uppfattning, vilket är ett direkt resultat av 

regelns konsumentbetonade utformning. Till följd av att otillbörliga affärsmetoder är förbjudna 

skapas även förutsättningar för god konkurrens mellan näringsidkare utan att vilseledanden ger 

en viss näringsidkare orättfärdiga fördelar.  

 

Vid marknadsföring via sociala medier måste framhållas att kanalerna bygger på att olika 

aktörer på sociala medier bildar en slags relation till varandra. Dynamiken i de digitala platt-

formarna gör att innehållet kontinuerligt formas och omformas utifrån det sociala samspel som 

sker. Eftersom innehållet i många kanaler bygger på olika typer av rekommendationer och 

inspirerande inlägg är det påtagligt att kommersiella samarbeten som publiceras måste vara 

tydligt markerade, särskilt eftersom en mottagare tenderar att lita mer på objektiva recensioner 

snarare än betalda reklaminlägg. Vad som även skiljer marknadsföring via sociala medier från 

andra kanaler är att reklaminläggen i regel produceras av influencern och inte av näringsidkaren 

som står bakom produkten. På grund av att inläggen produceras av samma person som även 

framställer de redaktionella inläggen kommer dessa av naturliga skäl att likna varandra såväl 

till utformning som till språkbruk och dylikt. Vidare får det antas att en influencer, åtminstone 

i vissa av fallen, helst samarbetar med företag som tillhandahåller produkter som influencern 

själv står bakom och tycker är bra. Också här kan gränserna för vad producenten, dvs. 

influencern, själv upplever som redaktionellt kontra kommersiellt bli otydliga. Den influencer 

som inte är kunnig kring vilka inlägg som ska reklamidentifieras och inte, kan i ett sådant fall 

oavsiktligt bryta mot lagen. Lagen i sig, i dess nuvarande utformning, talar dock sitt tydliga 

språk vad gäller att reklaminlägg ska markeras. 

 

Alldeles oavsett anledning till att näringsidkare och influencers brister i sina ålägganden att 

följa lagen, kvarstår det faktum att konsekvenserna går ut över konsumenten. För att tillse att 
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ett starkt konsumentskydd fortsättningsvis upprätthålls krävs alltså att rättsordningen skapar 

goda förutsättningar för att reglerna efterföljs.  

 

För att skydda konsumenten och underlätta för influencers att följa rådande lagstiftning kan 

givetvis utbildning rörande när och hur inlägg ska kunna reklamidentifieras vara en väg att gå, 

precis som presenteras i SOU 2018:1. Problematiken i en sådan lösning finns dock framför allt 

i ovan påpekade brister, nämligen vad gäller de konkreta kraven i just sammanhanget sociala 

medier. För att verkningsfull kunskapsförmedling ska kunna genomföras i ämnet krävs alltså 

klargörande från rättsordningen rörande hur reklamidentifikationen bör hanteras när det 

kommer till kommersiella inlägg på sociala medier. För närvarande återstår dock den mindre 

lämpliga situationen att utformningen av identifieringsfaktorer inte finns konkretiserade att 

tillgå varken hos tillsynsmyndighet, lagstiftare eller domstol. Bristen kan dock förklaras med 

hänvisning till bedömningen av om kravet på reklamidentifikation är uppfyllt ska ske genom 

en helhetsbedömning i det enskilda fallet.  

 

Trots att kravet på att marknadsföring ska identifieras är tillämpligt även på sociala medier, 

precis som för andra medier, vore det förmodligen önskvärt att i den speciella situationen 

utarbeta någon slags lathund för att förenkla efterlevnaden av kravet. Genom att via lagstiftning, 

praxis eller tydliga riktlinjer ge konkretiserad vägledning, innebärandes en slags garanti för att 

kravet är uppfyllt om vägledningen efterföljs, skapas goda förutsättningar för att konsumenten 

ska kunna känna sig trygg även i digital miljö. Ett uttalat syfte med reklamidentifikation samt 

marknadsföringsrätten i stort är att konsumenten ska känna tillit och förtroende inför 

marknadens aktörer, vilket undermineras av svårtillämpliga och otydliga regler. Genom att 

konsumenten också kan ta del av klargöranden från exempelvis KOV eller domstol kan också 

denna ges möjlighet att lättare sålla lagföljande influencers från mer oseriösa sådana.  

 

En naturlig del av arbetet mot att minska marknadsföring som brister i reklamidentifikation via 

sociala medier är, såsom utredningskommittén i SOU 2018:1 påpekat, att se till att tillsyns-

myndigheten faktiskt utövar aktiv tillsyn över de sociala plattformarna. Dels skapar det ett 

verksamt system där influencers och näringsidkare som ägnar sig åt marknadsföring utan att 

följa lagens regler bestraffas enligt det sanktionssystem som finns att tillgå, dels innebär det fler 

ärenden som utmynnar i domstolsprocesser. Domstolsavgörandena ger i sin tur upphov till 

framtida rättspraxis och förtydliganden på området. Därutöver medför strängare tillsyn att 

incitament skapas för att marknadens aktörer ska bli medvetna om de krav som åligger dem 

samt aktivt söka eftersträva uppfyllnad av desamma. Tillsynsverksamhet kan således sägas 
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innebära såväl en proaktiv som en reaktiv åtgärd. En striktare kontroll måste dock ur 

rättssäkerhetssynpunkt föregås av tydligare riktlinjer för att bli rimligt verksam. Syftet bör inte 

vara att uppfånga de aktörer som vill göra rätt men saknar kunskap, utan snarast att skapa 

förutsättningar för transparens som såväl konsumenter som näringsidkare gynnas av.  

 

Med hänsyn till det klara rättsläge som finns rörande att kommersiella meddelanden måste 

reklammarkeras, i kombination med det oklara rättsläge som finns rörande hur detta krav bör 

uppfyllas i praktiken inom området sociala medier, innebär detta att rättsläget i stort inte kan 

anses som annat än otillräckligt. En genomgripande lösning på relativt kort sikt bör kunna vara 

att införa särskilda lagregler anpassade efter marknadsföring i digitala miljöer. Antingen kan 

detta ske genom ett separat kapitel, eller genom speciella paragrafer, inkorporerade i MFL. 

Genom förtydligande lagstiftning lär rättsläget relativt fort klaras upp utan att området måste 

gå via domstolsprocesser i ett flertal ärenden för att praxis ska kunna bena ut generella regler 

för marknadsföring via sociala medier.  

 

Rörande framställningens inriktning mot specifika kanaler på sociala medier bör följande 

nämnas. Med hänvisning till de sociala mediernas snabba framväxt måste även möjligheten att 

de kanaler som idag dominerar de sociala medierna, inom endast ett fåtal år, kan vara utbytta 

mot andra plattformar iakttas. Därutöver sker utvecklingen på såväl nya som befintliga 

plattformar i rasande takt medförandes att förutsättningarna ständigt förändras. Härmed finns 

anledning att eventuellt undvika klargöranden via just lagstiftning, och istället bruka soft law i 

form av tillsynsmyndighetens vägledning eller allmänna råd. Det får dock antas att marknads-

föring via sociala medier i allmänhet lär fortsätta existera under överskådlig framtid. Genom att 

utforma lagregler rörande bland annat reklamidentifikation mer generellt beträffande 

marknadsföring i digitala miljöer, istället för att knyta dessa till mer specifika kanaler, bör lag-

stiftningen inte riskera att bli obsolet inom den närmsta tiden. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att konkreta och samordnade riktlinjer eller rättsregler är en 

nödvändighet för att medvetandegöra aktörerna och på så vis kunna upprätthålla lagstiftningens 

krav och bakomliggande syften. Först därefter kan ytterligare insatser såsom utbildning och 

information samt strängare tillsynsverksamhet få rimlig effekt. Genom dessa åtgärder lär heller 

ingen förändring rörande de skyddsintressen som finns enligt MFL ske. Tvärt om kan, med 

tanke på den omfattande förekomst av marknadsföring via sociala medier som inte uppfyller 

kravet på reklamidentifikation, ifrågasättas om lagen, till följd av de oklarheter som finns, 

verkligen skyddar konsumenter och näringsidkare.   
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