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SAMMANFATTNING 
Reklam har blivit ett naturligt inslag i dagens samhälle och har länge varit 

något vi mottagare älskar att hata.
1
 En ”misslyckad” reklam kan starta ett 

ironiskt drev som pågår i flera veckor på sociala medier och på samma sätt kan 

en lyckad reklam få oss att välja nya märken och testa produkter vi aldrig 

tidigare har haft en tanke på. Vi har kommit att acceptera reklam som något av 

ett ont måste i utbyte mot kostnadsfria tidningar, telefonapplikationer, spel och 

musikprogram och vi har lärt oss att utnyttja tv-reklamen som ett passande 

tillfälle att ordna med några mindre vardagsbestyr. Men hur ofta funderar vi 

över den vardagliga reklamens egentliga innebörd och vilka är kraven på all 

den marknadsföring vi möter?  

 

Som uppsatsen kommer att visa är frågor om reklamidentifiering betydligt 

vanligare vid internetannonsering och marknadsföring genom sociala medier 

medan svårigheten för de mer traditionella medierna istället är när 

informationskravet lättas upp till förmån för samordnande EU-reglering. I 

dagens interaktiva mediasamhälle kan det ifrågasättas om inte begreppet 

reklamidentifiering, som utgår ifrån att en mottagare passivt tar emot och 

utsätts för budskap, behöver förnyas för att inte bli föråldrat. En av uppsatsens 

slutsatser är att den svenska konsumentsynen inte alltid ligger i linje med EU-

domstolens generella syn på konsumentens faktiska förmåga att förstå och 

bearbeta information och att det utmärkande konsumentskyddet inom svensk 

marknadsrätt därför kan komma att tvingas mjukas upp inom ramen för den 

europeiska utvecklingen.  

 

Internets ständigt varierande och gränslösa funktion och utseende kombinerat 

med användarens möjligheter till interaktivitet är vad som skapar den största 

skillnaden gentemot tv och radios tydliga uppdelning i program och reklam. I 

uppsatsen öppnas det upp för möjligheten att den vida variationen och snabba 

utvecklingen i marknadsföringsåtgärder bör kunna påverka kraven på 

konsumentens informationsrätt i en större utsträckning. Begreppet reklam-

                                                      
1
 År 2005 hade 44 % av Sveriges befolkning en positiv inställning till reklam medan siffran år 

2012 hade sjunkit till 18 % samtidigt som 51 % uppgav att de har en mer eller mindre negativ 

inställning till reklam. Resultatet är hämtat från Kluvna känslor – svenskarnas inställning till 

reklam, en Novusundersökning på uppdrag av Sveriges Annonsörer, 2012. 
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identifiering syftar till att medvetandegöra en mottagare om ett budskaps 

kommersiella syfte samt att informera om vem avsändaren är, eftersom dessa 

faktorer anses avgörande för mottagarens värdering av ett kommersiellt 

budskap. Reklamidentifiering syftar också till att skapa en möjlighet för 

mottagaren att värja sig mot oönskad marknadsföring, men i dagens 

bedömning av informationsrätten tas inte hänsyn till att budskapet ofta är ett 

resultat av våra egna digitala spår eller till det faktum att många kommersiella 

budskap använder våra sociala nätverk för att nå fram till oss. 

Informationsrättens innehåll behöver därför bättre anpassas efter utvecklingen 

inom marknadskommunikationens område för att vi även fortsättningsvis ska 

ha möjlighet att styra i vilken utsträckning kommersiella budskap ska tillåtas 

inverka på våra köpbeslut. En viktig slutsats är också att det nuvarande svenska 

systemet, med en stor tilltro till självreglering, fungerar bäst ifall näringslivets 

institutioner bättre använder sina beslut som en möjlighet till att vägleda och 

informera marknadsaktörerna. Att tekniken för att undvika marknadsföring 

utvecklas, och att mottagare i största möjliga mån väljer att göra detta, leder till 

att annonsörer ständigt prövar nya metoder, och ett mer informativt syfte i den 

utomrättsliga praxisen på området torde därför vara det mest effektiva sättet att 

hålla jämna steg med utvecklingen.   

 

I uppsatsen diskuteras också den svenska implementeringen av det EU-direktiv 

som tillåter produktplacering och på vilket sätt detta kan tänkas ha en inverkan 

på informationsrätten när det gäller kommersiella budskap i traditionella 

medier. Eftersom reglerna om produktplacering har införts som en motvikt till 

det faktum att mottagare i dag får allt lättare att undvika tv-reklam är det lätt att 

reglerna vid en första anblick ses som en udda fågel och i strid med den 

svenska marknadsföringslagstiftningens konsumentskyddande syfte. Upp-

satsens generella slutsats är dock att även konsumenternas informationsrätt kan 

gynnas genom reglerna om produktplacering, men att ett förtydligande behövs 

i förhållande till radio- och tv-lagens allmänna förbud mot otillbörligt 

kommersiellt gynnande. Risken är annars att nuvarande osäkerhet i reglernas 

tillämpning och räckvidd gör att den tillåtna produktplaceringens syfte, att 

gynna den europeiska konkurrenskraften, riskerar att dröja eller i värsta fall 

utebli.  
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FÖRKORTNINGAR 
Ds.  Departementsserien 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol 

EUF  Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

Granskningsnämnden Granskningsnämnden för radio och tv 

ICC  Internationella handelskammaren 

IRM  Institutet för reklam- och mediestatistik 

KO  Konsumentombudsmannen 

KoV  Konsumentverket 

MD  Marknadsdomstolen 

MFL  Marknadsföringslagen (2008:486) 

MRTV  Myndigheten för radio och tv 

Prop.  Proposition 

RTL  Radio- och tv-lagen (2010:696)  

RO  Reklamombudsmannen 

RON  Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

SOU  Statens offentliga utredning 

SvJT  Svensk juristtidning 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

YGL  Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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1 INLEDNING 
Om en vän gillar ett varumärkes Facebooksida och du upprepade gånger 

informeras om det i ditt eget nyhetsflöde eller om en bloggare öser mängder av 

lovord över en specifik produkt hen just har provat – har du då önskat att Nix-

register
2
 fanns även för den typen av reklam? Eller har du kanske aldrig sett 

spridandet av en persons åsikter som en form av marknadsföring? 

Reklambyråerna använder i dag begrepp såsom ”reklam 2.0”
3
 och ”friend-

vertising”
 4

 för att beskriva effekten av att den reklampelaren med starkast 

genomslagskraft numera är konsumenten själv. Genom att ge dig rabatt på en 

produkt om du väljer att ”checka in”
5
 på företagets Facebooksida i samband 

med ett besök i den fysiska butiken är förhoppningen att även några av dina 

vänner på Facebook ska lockas till att göra samma sak. Internet har dessutom 

inneburit att inte bara dina vänners utan även dina egna åsikter kan användas 

för att trigga din köplust och dina digitala spår har därför ett högt värde i den 

digitala marknadsföringens värld.
6
   

 

Det finns statistik som visar på att konsumenter utsätts för ungefär 2 000 

reklambudskap om dagen
7
 och jag kan därför inte låta bli att undra; har 

marknadsföring och dess uppkomst kanske blivit något så integrerat och 

avancerat att vi alltmer sällan är medvetna om hur det kan påverka oss i våra 

köpbeslut och hur otillbörlig marknadsföring kan snedvrida konkurrensen på 

marknaden? Det har onekligen skett en hel del sedan den första tidnings-

annonsen infördes och kan de svenska kraven på begreppet reklamidentifiering 

ännu fylla sitt syfte om att upprätthålla konsumentens informationsrätt eller har 

den moderna tekniken för marknadsföring istället gett upphov till en förändrad 

informationsrätt? 

                                                      
2
 NIX-Telefon är ett spärregister där privatpersoner kan spärra sin telefon för oönskade samtal i 

marknadsförings-, försäljnings- och insamlingssyften. 
3
 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/68417?programid=2778, hämtad 2014-05-07. 

4
Se närmare http://www.svt.se/nyheter/varlden/friendvertising-reklammakarnas-nya-metod, 

hämtad 2014-05-07. Ett bra exempel på effektiv friendvertising är Volvos reklamfilm där 

skådespelaren Jean Claude Van Damme går ner i split mellan två backande lastbilar. Den 

reklamfilmen har visats på Youtube och spridits vidare av privatpersoner miljontals gånger. 
5
 En digital markering i Facebook av ett besök antingen på en fysisk plats eller på ett företags 

digitala Facebooksida.  
6

 http://www.unt.se/uppland/uppsala/overallt-lamnar-du-digitala-spar-312033.aspx, hämtad 

2014-07-18. 
7
 Jarlbro, Gunilla, Söderlund, Magnus (red.), Reklam i nya kläder, Konsumentverket, 2012 [cit. 

Reklam i nya kläder], s. 40.  

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/68417?programid=2778
http://www.svt.se/nyheter/varlden/friendvertising-reklammakarnas-nya-metod
http://www.unt.se/uppland/uppsala/overallt-lamnar-du-digitala-spar-312033.aspx
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1.1 Ämnet 

Reklamidentifiering är en grundläggande princip inom marknadsrätten och 

uttrycks sedan länge i lag. Förutom att reklamidentifiering handlar om att 

budskapets kommersiella syfte tydligt ska framgå innebär den svenska 

bestämmelsen även att budskapets avsändare ska vara lätt att identifiera, så 

kallad sändarangivelse. 

 

Som uppsatsens titel indikerar har jag valt att undersöka mediernas utveckling 

och betydelse för den dolda marknadsföringen och det blir därför naturligt att 

göra en uppdelning mellan de traditionella och de mer moderna medierna, i 

vilken tv, radio och tidningar hör till de traditionella medan internet och dess 

sociala medier (exempelvis bloggar, Facebook och Instagram) hör till de 

senare. Som uppsatsen kommer att visa skiljer sig regleringen, och framförallt 

mängden reglering, ännu åt beroende på medium, och även svårigheterna ser 

olika ut mellan exempelvis tv och internet. En särskild skillnad ligger i att 

marknadsföringen på internet ofta möjliggör en hög grad av interaktivitet och 

vidare spridning, åtgärder som kan behöva förtydligas i förhållandet till en 

mottagare för att inte skapa en brist i informationsrätten. Denna skillnad kan 

med tiden också komma att bli allt viktigare att som mottagare göras 

uppmärksam på.  

 

Vid införandet av 2010 års radio- och tv-lag blev produktplacering uttryckligen 

tillåtet under vissa förutsättningar. Åtgärden har ännu inte funnit sig tillrätta på 

den svenska reklammarknaden och regleringens exakta innebörd är fortfarande 

oklar, men införandet är ett resultat av att marknadsföring överlag får allt 

svårare att nå fram eftersom mottagare i dag har tilltagande möjligheter att 

undvika reklam. Produktplacering som marknadsföringsmetod är med största 

sannolikhet här för att stanna och dess potential och utmaningar förtjänar 

därför att belysas i samband med en studie av reklamidentifieringens innebörd.  

 

Målet med utredningen har varit att behålla fokus på regleringens huvudsakliga 

syfte och att inte bli alltför teoretiskt bunden, varför avsikten har varit att ta 

utgångspunkt i den gällande rätten men genomgående undersöka i vilken 

utsträckning denna står sig mot den praktiska och samhälleliga verkligheten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Avsikten med denna uppsats är att systematisera och analysera gällande rätt 

men även att identifiera områdets utmaningar och föreslå potentiella lösningar. 

Reglerna om öppenhet vid marknadsföring syftar till att informera mottagaren 

om åtgärdens kommersiella syfte och det är denna informationsrätt som är 

uppsatsens röda tråd. Eftersom marknadsföring i dag kan dyka upp i de mest 

oväntade former finns inte sällan en risk att mottagaren faktiskt inte är 

medveten om att det är reklam han eller hon utsätts för och det är därför 

avgörande att informationsrätten upprätthålls även när metoderna för 

marknadskommunikation utvecklas. Förutom den uppenbara risken att den 

individuella mottagaren vilseleds eller förmås till ett ogenomtänkt inköp kan 

även konkurrensen på marknaden komma att snedvridas när konsumenterna 

inte fattar rationella beslut. Och i de särskilda fall där mottagarna får svårt att 

skilja på redaktionell text och kommersiella budskap hamnar även förtroendet 

för svensk massmedias oberoende och frihet i farozonen. 

 

Det finns sedan länge krav på öppenhet och tydlighet vid marknadsföring men 

med anledning av att marknaden blir alltmer elektronisk, integrerad och 

anonymiserad är uppsatsens syfte att utreda huruvida gällande rätt ännu 

tillförsäkrar konsumentens informationsrätt. I det ligger också att utreda 

betydelsen av och eventuella behov av förändringar gällande de begrepp som 

används på området. Genom en redogörelse för innebörden och vikten av en 

lättidentifierad marknadsföring och genom en beskrivning av de olika 

mediernas praktiska utmaningar och svårigheter är avsikten att utreda den nu 

gällande informationsrätten, varpå framförallt reklamidentifieringens allmänt 

hållna bestämmelse gör att en prövning gentemot ett de lege ferenda-

reseonemang synes särskilt intressant och motiverat. 

 

Uppsatsen behandlar bland annat frågan om hur informationsrätten kan tänkas 

skilja sig åt beroende på medium och mottagare, vilka risker som finns med en 

bristande information, huruvida marknadsföring på internet kan anses ha 

inneburit en förändring i konsumentens behov av information och framförallt i 

vilken utsträckning gällande rätt kan komma att utvecklas eller behöva 

förändras. 
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1.3 Avgränsningar 

Marknadsföring blir som uppsatsen kommer att belysa alltmer gräns-

överskridande och individualiserad gentemot dess mottagare och det är därför 

lätt att glida in på frågor av internationell privaträttslig karaktär eller frågor om 

hanteringen av personuppgifter. Eftersom avsikten med uppsatsen är att 

fokusera på regleringen gällande reklamidentifiering och produktplacering, och 

frågan om den personliga integriteten inom marknadsrätten skulle kräva en 

alltför omfattande redogörelse, kommer frågor av denna art att lämnas utanför. 

Vad gäller mediernas och marknadsföringens gränsöverskridande karaktär har 

jag i redogörelsen för EU-rätten samt i avsnitt 3.3 om mediets betydelse kort 

kommit att beröra detta. Uppsatsen är dock avgränsad till svensk rätt och har 

inte för avsikt att vara komparativ, varför jag har valt att stanna vid de svenska 

och EU-rättsliga reglerna.  

 

Alkohol- och tobaksreklam regleras av speciallagstiftning som inte kommer att 

beröras i uppsatsen. Även reklam riktad mot barn regleras särskilt och den 

regleringen kommer att belysas endast i den utsträckning jag har funnit det ha 

ett direkt samband med kraven på reklamidentifiering och produktplacering.  

 

Uppsatsen är koncentrerad till reklamidentifieringens informationsrätt och 

utgår inte ifrån lagstiftningens generalklausul om otillbörlig marknadsföring 

och tar heller inte avstamp i det allmänna begreppet god marknadsföringssed. 

Däremot görs i uppsatsens analys, som oftast för att understödja ett de lege 

ferenda-resonemang, vissa liknelser och jämförelser med generalklausulen, 

marknadsrättens allmänna begrepp och konsumenträttens generella skydds-

syften. 

 

1.4 Material och metod 

Aleksander Peczenik förklarar den rättsdogmatiska metoden som varken rent 

deskriptiv eller rent normativ, istället är den vad han kallar deskriptnormativ.
8
 

Vad Peczenik menar är att rättsdogmatiken beskriver gällande rättsregler och 

                                                      
8
 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249 f, i vilken Peczenik gör 

en jämförelse med Svein Eng, U/enighetsanalyse — med saerlig sikte på jus og allmenn 

rettsteori, Universitetsforlaget, 1998. 
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områdets struktur, men att den samtidigt utvecklar normativa ståndpunkter som 

rättfärdigar och kritiserar den gällande rätten. Nils Jareborg skriver
9
 att den 

rättsdogmatiska metoden primärt förknippas med rekonstruktion av gällande 

rätt och därmed också med de begränsningar som lagstiftning, domstolar och 

maktutövare ställer upp. Jareborg menar dock att detta inte hindrar att man vid 

en rättsdogmatisk metod även vidgar perspektivet och går utanför det som får 

förstås som gällande rätt.  

 

Den metod jag har använt får bäst beskrivas som en rättsdogmatisk, alternativt 

som en utvidgad rättsdogmatisk metod, i och med att jag har valt en vid syn på 

begreppet rättskällor; inte bara lag, förarbeten, praxis och doktrin utan istället 

allt som är källor till rätten, så även exempelvis myndighetspraxis. 

Anledningen till mitt val av metod har framförallt varit att doktrinen på 

området ännu är knapphändig och till stor del deskriptiv. Vidare har praxis 

varit vägledande bara till en viss del, samtidigt som jag vill påstå att det råder 

en brist på förhandsavgöranden i fråga om tolkning av de direktiv som ligger 

till grund för den svenska regleringen. Jag har därför behövt söka desto mer 

information om och belysning av aktuell problematik i rapporter, utredningar, 

artiklar och i information från branschens olika former av självreglering. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en genomgång av de regelverk och 

institutioner som är aktuella för ämnet. Eftersom en grundläggande förståelse 

för områdets reglering är nödvändig för att läsaren ska förstå ämnets 

komplexitet och kunna värdera uppsatsens senare analys innebär kapitel två en 

oundviklig deskriptiv del, och i detta kapitel har jag medvetet undvikit att 

problematisera ämnet till förmån för en neutral introduktion.  

 

Kapitel tre är det första mer problematiserande och analyserande kapitlet i 

uppsatsen och redogör för de viktigaste utgångspunkterna vid regleringen av 

dold marknadsföring. Det är i detta kapitel läsaren leds in på uppsatsens 

egentliga kärnområde; informationsrättens betydelse, utveckling och ut-

                                                      
9
 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 4. 
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maningar i förhållande till olika medier. Kapitel tre syftar även till att lägga 

grunden för de följande kapitel fyra till och med sex där det tredje kapitlets 

utgångspunkter testas och utvecklas utifrån begreppen reklamidentifiering och 

produktplacering. Genom att finna skillnader och likheter i informationsrätten 

mellan de mer traditionella respektive moderna medierna har min avsikt varit 

att utreda i vilken utsträckning gällande reglering är tillräcklig eller kan anses i 

behov av utveckling. I kapitel sju har en avslutande kommentar fått binda 

samman uppsatsens utredning och en redogörelse för mina slutsatser förklarar 

av vilka skäl de har resulterat i uppmaningar eller vissa ännu obesvarade frågor 

med utrymme för vidare studier. 

 

Dispositionen har genomgående haft som mål att, i likhet med Peczeniks syn 

på den rättsdogmatiska metoden som deskriptnormativ, varva de ofrånkomliga 

deskriptiva inslagen vid redogörelse för gällande rätt med en förklarande och 

fördjupande analys för att sedan avsluta med att, inte utan ett kritiskt 

förhållningssätt, kommentera rättsläget utifrån dess samhälleliga verklighet och 

kontext.  
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2 REGELVERK OCH INSTITUTIONER 
I detta kapitel ges läsaren en introduktion till ämnet i form av en beskrivning av 

gällande regelverk och aktuella institutioner. 

2.1 Grundläggande regelverk 

 

2.1.1 TF och YGL 

Sverige har en långtgående tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) (TF) respektive yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). TF 

tillämpas gällande tryckta skrifter och YGL aktualiseras gällande andra medier, 

såsom film, radio och tv och vissa webbsändningar. Även databaser/ 

webbplatser som drivs av svenska massmedieföretag med verksamhet inom 

traditionella media och vilka därför har en ansvarig utgivare omfattas av YGL. 

Det har också införts ett frivilligt grundlagsskydd för databaser genom internet, 

med innebörden att inte bara massmedieföretag grundlagsskyddas. Även andra, 

till exempel organisationer och enskilda personer, kan ansöka om och få 

grundlagsskydd för en webbplats om den uppfyller vissa närmare angivna krav 

i YGL. Grundlagsskyddet innebär att marknadsföringsrättsliga åtgärder endast 

kan vidtas för det fall att framställningen är av rent kommersiell natur
10

, ett 

begrepp som närmare redogörs för i avsnitt 3.1. I tveksamma fall, där gränsen 

mellan tryck- och yttrandefrihet respektive kommersiellt meddelande är svår 

att dra, ska dock grundlagsskyddet ges företräde.  

 

2.1.2 Internationell rätt och ICC 

Internationella Handelskammaren (ICC) bildades år 1919 och är näringslivets 

världsorganisation. ICC har över 7 000 medlemmar, beståendes av olika 

organisationer och företag i omkring 130 länder. Sedan slutet av 1930-talet har 

ICC utvecklat olika uppförandekoder på det marknadsrättsliga området och 

regelverket har fått stor betydelse genom att skapa en slags internationellt 

accepterad bedömningsstandard som bidragit till harmonisering av rättsläget 

länderna emellan.
11

 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation 

stadgar i artikel 9 första stycket att ”[m]arknadskommunikation ska vara lätt 

                                                      
10

 Se t.ex. MD 2005:11 och 2005:18. 
11

 SOU 2006:76, s. 152 f. 



11 
 

att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Används media som 

innehåller nyheter eller annat redaktionellt material ska reklamen presenteras 

så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är”. ICC:s 

marknadsföringskod är tillämplig på alla slag av reklam för till exempel varor 

och tjänster och den främsta tanken med reglerna är just att de ska användas 

inom ramen för näringslivets självreglering.  

 

ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation är en etisk kod och 

alltså inte en lag, men utgör likväl en viktig referens och källa för vad som är 

god marknadsföringssed och därför kan en domstol hänvisa till ICC:s koder vid 

sin prövning. Det är dessutom ICC:s koder som Reklamombudsmannen 

tillämpar vid sin prövning av huruvida en viss marknadsföring är tillbörlig. 
12

 

Även vad gäller EU:s rättsakter tas inte sällan hänsyn till ICC:s 

uppförandekoder och ICC kan därför sägas få betydelse för Sverige både 

indirekt genom EU-direktiv och direkt genom domstolarnas och RO:s 

tillämpning av den svenska rätten. 

 

2.1.3 EU-reglering 

Den gemensamma marknaden har gjort EU till en viktig handelsmakt med en 

ekonomi som är större än den amerikanska
13

 och EU:s inre marknad, med fri 

rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, är en av unionens 

grundbultar. Förutom att den gemensamma marknaden ska bevara freden 

genom att binda samman de europeiska länderna stimuleras handel och tillväxt 

genom ökad konkurrens och genom ett större utbud av varor och tjänster.  

 

I mål 6/64 Costa mot ENEL har EU-domstolen fastställt principen om EU-

rättens företräde. Principen innebär att all rätt som härrör ur europeiska 

institutioner, oavsett om den tillhör primärrätten eller sekundärrätten, integreras 

i medlemsstaternas rättssystem, och att medlemsstaterna är skyldiga att följa 

den. EU-rätten har alltså företräde framför nationell rätt och om en nationell 

föreskrift strider mot en EU-rättslig regel är medlemsstaternas myndigheter 

                                                      
12

 Angående detta stycke, se Eltell, Tobias, Åberg, Johan, Reklamjuridikguiden, Liber AB, 

Malmö, 2011 [cit. Reklamjuridikguiden], s. 31 f. 
13

 http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_sv.htm, hämtad 2014-06-12. 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_sv.htm
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skyldiga att inte tillämpa den motstridiga nationella bestämmelsen. I mål 11/70 

Internationale Handelsgesellschaft utvecklades, eller snarare förtydligades, den 

så kallade företrädesprincipen, vars innebörd är att alla EU-rättsakter står över 

all nationell lag, även konstitutionell sådan. Företrädesprincipen kan också 

härledas ur principen om lojalt samarbete som återfinns i artikel 4.3 i fördraget 

om Europeiska unionen (EUF) och lyder:  

 

”Enligt principen om lojalt samarbete ska unionen och medlemsstaterna 

respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som följer av 

fördragen.  

 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och 

särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av 

fördragen eller av unionens institutioners akter.  

 

Medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter, och de 

ska avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens 

mål”. 

 

Ett flertal EU-direktiv har implementerats genom de svenska reglerna på 

marknadsrättens område och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) stadgar i artikel 288 tredje stycket att ”[e]tt direktiv ska med avseende 

på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken 

det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma 

form och tillvägagångssätt för genomförandet”. Innebörden av företrädes-

principen och FEUF blir förstås att en jämförelse mellan det syfte som 

framkommer i gällande direktiv på uppsatsens område respektive de svenska 

lagreglerna måste göras. Att medlemsstaterna är skyldiga att tolka den 

nationella rätten så att den bäst överensstämmer med gemenskapsrättsliga 

direktiv får också stöd i EU-domstolens dom i mål 14/83 von Colson. I von 

Colson ansågs ett direktiv inte tillräckligt ovillkorligt för att kunna ges direkt 

effekt, men domstolen kunde konstatera att direktivets resultat likväl ska 

uppnås genom att den nationella rätten tolkas mot bakgrund av direktivets 

ordalydelse och syfte. Denna så kallade indirekta effekt innebär att EU-direktiv 
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kan komma att styra tillämpningen av den nationella rätten även när de saknar 

direkt effekt.
14

 

 

I skälen till direktiv 2005/29/EG (direktivet om otillbörliga affärsmetoder) 

framgår att det genom ett tidigare direktiv
15

 har ställts upp vissa 

minimikriterier för harmonisering av lagstiftningen om vilseledande reklam, 

men att eftersom medlemsstaterna inte hindras från att säkerställa en högre 

konsumentskyddsnivå skiljer sig bestämmelserna mycket åt mellan medlems-

staterna. Dessa skillnader konstateras kunna leda till en snedvridning av 

konkurrensen, och hindra den inre marknaden från att fungera smidigt. 

Förutom att dessa hinder medför ökade kostnader för företagen när de nyttjar 

den inre marknadens friheter, innebär skillnaderna även att konsumenterna blir 

osäkra på sina rättigheter och att deras förtroende för den inre marknaden 

undergrävs.
16

 För att de europeiska konsumenterna ska våga fatta samma 

affärsbeslut i fråga om en tjänst eller en vara från utlandet som en från hem-

landet krävs således att de kan räkna med ett fullgott konsumentskydd inom 

hela unionen och direktivet anger därför att EU:s länder måste samarbeta för att 

minska skillnaderna i nationell lagstiftning, något som givetvis måste tas i 

beaktande vid tillämpning och utveckling av den svenska regleringen. 

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett konsumentskyddande direktiv
17

 

vars syfte beskrivs i artikel 1: ”Syftet med detta direktiv är att bidra till att den 

inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög konsument-

skyddsnivå genom att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra 

författningar avseende otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas 

ekonomiska intressen”. Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv och anger 

inledningsvis i skäl 15 att angående marknadskommunikation, reklam och 

saluföring är endast den information som krävs enligt gemenskaps-

lagstiftningen väsentlig i den mening som anges i direktivets artikel 7.5.
18

 

                                                      
14

 Engholm, John, Direkt effekt - Ett föråldrat begrepp?, SvJT , 2010,  s. 381.  
15

 Direktiv 84/450/EEG, som senare har kompletterats genom direktiv 97/55/EG. 
16

 Se direktiv 2005/29/EG, skäl 3 och 4. 
17

 Jfr direktiv 2006/114/EG som istället inför regler om vilseledande och jämförande reklam i 

förhållandet mellan näringsidkare. 
18

 Direktivet har inte ett uttryckligt krav på reklamidentifiering utan istället är det genom att 

underlåta att lämna den information direktivet hänvisar till som väsentlig som en 
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Bilaga II i direktivet hänvisar sedan till bland annat direktiv 2000/31/EG i 

vilket det finns tydliga informationskrav gällande kommersiella meddelanden.  

 

Direktiv 2000/31/EG (direktivet om elektronisk handel) har som syfte att 

undanröja de hinder som beror bland annat på skillnader i medlemsstaternas 

lagstiftning och på den rättsliga osäkerheten om vilka nationella bestämmelser 

som är tillämpliga på informationssamhällets tjänster. Direktivet ställer i artikel 

6 krav på att medlemsstaterna ska säkerställa att kommersiella meddelanden 

som ingår i eller utgör någon av informationssamhällets tjänster åtminstone 

uppfyller vissa informationskrav, vilket bland annat innebär att kommersiella 

meddelandena ska vara klart identifierbara som sådana. Vidare ska även den 

som står bakom meddelandena vara klart identifierbar. Vad gäller direktivets 

genomförande i Sverige ansågs informationskraven överensstämma med 

marknadsföringsrättens befintliga krav på reklamidentifiering respektive 

sändarangivelse.
19

 

 

Direktiv 2010/13/EU (AV-direktivet) uppställer i artikel 9.1 a-b krav på att 

audiovisuella kommersiella meddelanden ska vara lätta att känna igen som 

sådana, att dolda meddelanden ska vara förbjudna och att subliminal teknik inte 

får förekomma. I skäl 11 till direktivet förklaras det omfatta såväl linjära 

audiovisuella mediatjänster (tv-sändningar) som icke-linjära audiovisuella 

mediatjänster (tjänster på begäran). I skäl 27 förklaras tv-sändningar i sin tur 

innefatta analoga och digitala tv-sändningar, direktsändningar via internet, 

webbutsändning och schemalagd beställvideo. I artikel 1 h definieras ett 

audiovisuellt kommersiellt meddelande som: 

 

”[B]ilder med eller utan ljud som är utformade för att direkt eller 

indirekt marknadsföra varor eller tjänster tillhandahållna av en fysisk 

eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet eller främja 

dennes anseende. Sådana bilder åtföljer eller ingår i ett program mot 

betalning eller liknande ersättning eller i form av egenreklam. Till de 

                                                                                                                                            
näringsidkares affärsmetod kan anses vilseledande och således otillåten enligt direktivets 

artikel 7. 
19

 Ds 2001:13, s. 96. 
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olika formerna av audiovisuella kommersiella meddelanden hör bland 

annat tv-reklam, sponsring, teleshopping och produktplacering”. 

 

Vid Sveriges genomförande av AV-direktivet konstaterade utredningen att i 

den befintliga regleringen och i den bilaga till direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder som gäller som svensk lag fanns sedan tidigare motsvarande 

krav på reklamidentifiering, och gällande rätt ansågs således redan uppfylla 

direktivets syfte.
 20

 Däremot kom direktivet att innebära införandet av en ny 

radio- och tv-lag, vilket utvecklas och beskrivs särskilt i uppsatsens femte 

kapitel om produktplacering. AV-direktivets karaktär av minimidirektiv anges i 

skäl 83 och innebär att direktivet lägger fast en lägsta nivå som medlems-

staterna ska uppfylla och att medlemsstaterna har frihet att föreslå mer 

långtgående eller strängare regler på de områden som regleras av direktivet. 

Denna frihet gäller emellertid bara under förutsättning att förfarandet 

överensstämmer med EU-rätten i övrigt, det vill säga EUF och andra EU-

direktiv eller förordningar som kan ha företräde framför AV-direktivet, till 

exempel direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
21

  

  

                                                      
20

 SOU 2008:116, s. 248. 
21

 A.a., s. 180. 
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2.2 Specifik reglering i svensk rätt 

 

2.2.1 Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagens (2008:486) (MFL) krav på reklamidentifiering 

återfinns i 9 § 1 st. och lyder: ” All marknadsföring ska utformas och 

presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring”. I 

paragrafens andra stycke uppställs kravet på så kallad sändarangivelse genom 

formuleringen att det ska ”tydligt framgå vem som svarar för marknads-

föringen”. Kravet på reklamidentifiering utgör en grundläggande princip inom 

marknadsrätten
22

 och eftersom MFL är generell och gäller all marknadsföring 

som förekommer i Sverige omfattar lagen även de områden som är reglerade 

genom speciallagstiftning, såsom radio- och tv-området som omfattas av radio- 

och tv-lagen. En annan grundläggande princip i MFL är lagstridighetsprincipen 

med innebörden att en marknadsföringsåtgärd som strider mot annan lag också 

strider mot generalklausulen om god marknadsföringssed och på så vis kan 

otillåten marknadsföring även nås genom MFL 5 § om just god marknads-

föringssed. 

 

2.2.2 Radio- och tv-lagen 

Radio- och tv-lagen (2010:696) (RTL) har tydliga krav på bland annat längden 

och innehållet i den annonsering som sker och ställer i 5 kap. 5 § även upp ett 

förbud för program som inte är reklam att otillbörligt gynna kommersiella 

intressen. Bestämmelsens innebörd är att program som inte är reklam inte får 

uppmuntra till köp eller hyra eller framhäva en vara eller tjänst på ett 

otillbörligt sätt. Syftet är bland annat att förhindra smygreklam. Ett gynnande 

av ett kommersiellt intresse kan dock accepteras om det är motiverat av ett 

informations- eller underhållningsintresse och det blir därför en bedömning i 

det enskilda fallet som avgör huruvida ett otillbörligt gynnande faktiskt har 

skett. 

 

                                                      
22

 Prop. 1994/95:123, s. 165. 
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I ett ärende från 2009
23

 friades ett inslag i det humoristiska radioprogrammet 

Pang Prego, P3, från ett påstående om otillbörligt gynnande av kommersiellt 

intresse just av hänsyn till underhållningsintresset. Inslaget innebar att 

programledarna på ett ironiskt sätt uppmärksammade att grannkanalen P1 just 

hade blivit fällda för ett inslag om en välkänd svensk fotbollsspelares ny-

utkomna kokbok. Det kunde i ärendet konstateras att Pang Pregos inslag, i liket 

med P1:s inslag, innehöll såväl detaljerade prisuppgifter som adressen till den 

webbplats där kokboken kunde beställas och att det därför uppkom ett visst 

gynnande av kokboken. Inslagets ironiska och humoristiska karaktär ansågs 

dock innebära att någon överträdelse av bestämmelsen om otillbörligt komm-

ersiellt gynnande inte hade skett i detta fall.  

 

2.3 Institutioner  

 

2.3.1 Myndigheten för radio och tv 

Myndigheten för radio och tv (MRTV) har tillsyn över radio- och tv-

sändningar, beställ-tv och text‐tv. MRTV ansvarar även för att Gransknings-

nämnden för radio och tv (Granskningsnämnden) kan utföra sina uppgifter. 

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten som 

prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna. 

Nämnden granskar programmen efter anmälningar från tittare och lyssnare 

eller på initiativ av MRTV. Vid överträdelse av RTL:s regler om otillbörligt 

gynnande, reklam och sponsring kan nämnden ansöka hos Förvaltningsrätten 

om att programföretaget ska betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften 

kan vara lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor och betalas till 

staten.
24

 Granskningsnämnden kan rikta beslut mot programföretagen som 

sänder från Sverige men kan inte ingripa mot annonsörerna. Det ansvaret ligger 

i stället på Konsumentverket/KO.  

 

                                                      
23

 Granskningsnämnden för radio och tv, ärende 963/09, SB 979/09. 
24

 RTL 17 kap. 5-6 §§. 
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2.3.2 Konsumentverket/KO 

Konsumentverket (KoV) med Konsumentombudsmannen (KO) i spetsen ska 

tillvarata konsumenternas intressen och har bland annat tillsyn över att 

annonsörerna följer MFL och reglerna om reklam i tv och radio. KoV ska i 

första hand påverka företagen genom information men MFL ger även KoV och 

KO möjligheten att väcka talan i domstol och att på egen hand utfärda vissa 

förbuds- och informationsförelägganden.  

 

De nordiska konsumentombudsmännen enades år 2010 om en gemensam 

ståndpunkt för god marknadsföringssed på internet.
25

 Ståndpunkten samman-

fattar några viktiga regler och principer som bör eller ska följas av alla som 

bedriver handel med konsumenter för att uppfylla det gemensamma kravet på 

god marknadsföringssed. Ståndpunkten ska ses som ett komplement till den 

nationella lagstiftningen och till den praxis som har utvecklats för handel och 

marknadsföring på internet. Förutom att ståndpunkten tar upp och hänvisar till 

direktivet om elektronisk handel och dess krav på reklamidentifiering ska 

marknadsföringen enligt de nordiska konsumentombudsmännen inte vara 

otillbörligt påträngande, ett begrepp som däremot saknas i direktiven och i 

MFL. Otillbörligt påträngande är enligt ståndpunkten alltid fallet för den 

reklam som direkt påverkar pågående arbete på konsumentens tekniska 

utrustning, till exempel dator, genom att ändra inställningar och liknande. I 

övriga fall ska en bedömning göras i förhållande till reklamens form, innehåll, 

animationer, ljud och liknande. 

 

År 2012 kom de nordiska konsumentombudsmännen även med en gemensam 

ståndpunkt rörande marknadsföring i sociala medier.
26

 Ståndpunktens 

viktigaste innebörd är att det för vissa reklammeddelanden i sociala medier, i 

likhet med reklam via e-post och SMS, krävs att konsumenten själv kan tacka 

nej till fortsatt reklam från just det företaget. Ståndpunkten tar särskilt upp 

Facebook som socialt medium och klargör att vid användning av Facebook är 

                                                      
25

 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/vara-omraden/reklam-marknads 

foring/Dokument/standpunkt_internet_november_2009.pdf, hämtad 2014-05-12. 
26

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20la

dda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/KOV_vagledning_nordisk%20standpunkt_socia

la_medier.pdf , hämtad 2014-05-12. 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/vara-omraden/reklam-marknads%20foring/Dokument/standpunkt_internet_november_2009.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/vara-omraden/reklam-marknads%20foring/Dokument/standpunkt_internet_november_2009.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/KOV_vagledning_nordisk%20standpunkt_sociala_medier.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/KOV_vagledning_nordisk%20standpunkt_sociala_medier.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/V%C3%A4gledningar/Dokument/KOV_vagledning_nordisk%20standpunkt_sociala_medier.pdf
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den högra delen av skärmen särskilt reserverad för annonser, men att däremot 

användarens nyhetssida eller användarens personliga sida inte kan anses vara 

reserverade för reklambudskap, varför marknadsföring på de senare platserna 

särskilt tydligt måste upplysa om sitt reklamsyfte. 

 

2.3.3 Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen (RO) är det största egenåtgärdsprogrammet i Sverige 

och instiftades år 2008 på initiativ av bland andra Sveriges Annonsörer och 

Näringslivets delegation för marknadsrätt.
27

 RO:s syfte är att främja en hög 

etisk standard för marknadsföring riktad mot den svenska marknaden och 

arbetet sker genom normbildande verksamhet samt upplysningar till allmänhet, 

företag och myndigheter. RO drivs i stiftelseform och finansieras av närings-

livet. Det kommer in cirka 500 anmälningar om året till RO. Av dessa 

resulterar cirka 300 i ärenden och 30–40 procent av fallen leder till en 

fällning.
28

 

 

RO:s tillsyn över reklam följer som nämnts tidigare ICC:s regler och 

konsumenter, företag och organisationer kan anmäla reklam som man anser 

strider mot ICC:s regler. RO meddelar beslut i de ärenden där praxis finns och i 

annat fall hänskjuter RO ärendet till Reklamombudsmannens opinionsnämnd 

(RON). RO:s beslut kan överklagas till RON medan RON:s beslut inte kan 

överklagas. RO:s och RON:s beslut publiceras på reklamombudsmannen.org 

samt i nyhetsbrev och pressmeddelanden. Syftet är att offentliggöra reklam 

som strider mot ICC:s regler samt att öka medvetenheten kring vad som är god 

marknadsföringssed och vägleda marknadens aktörer.  

 

RO är inte en förening, myndighet eller domstol och kan därför inte utdöma 

sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter.
29

 Istället är förhoppningen 

att systemet med RO som utbildare, vägledare och beslutsfattare på uppdrag av 

näringslivet ska fungera självsanerande. Självreglering handlar om att närings-

                                                      
27

 Reklamjuridikguiden, s. 195. 
28

 http://www.saljarnas.com/Saljaren/Arkiv/Artikelarkiv/2012/Nummer-1/Pa-jakt-efter-missled 

ande-reklam/, hämtad 2014-05-12. 
29

 http://reklamombudsmannen.org/ro__ron, hämtad 2014-05-07. 

http://www.reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf
http://www.saljarnas.com/Saljaren/Arkiv/Artikelarkiv/2012/Nummer-1/Pa-jakt-efter-missled%20ande-reklam/
http://www.saljarnas.com/Saljaren/Arkiv/Artikelarkiv/2012/Nummer-1/Pa-jakt-efter-missled%20ande-reklam/
http://reklamombudsmannen.org/ro__ron
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livet ska ta ett större ansvar och, genom att följa de vägledande riktlinjer som 

finns och respektera de beslut som fattas inom olika egenåtgärdsprogram, visa 

att lagstiftning inte är nödvändig. Vetskapen om att lagstiftning kan bli följden 

om systemet inte fungerar är i sig ett starkt incitament för branschen att följa 

RO:s rekommendationer. En ofta påtalad fördel med självreglering är 

flexibiliteten och regleringens möjlighet att snabbt anpassas efter förändring 

eller nya behov. Samtidigt har RO möjlighet att vara mer proaktiv och verka 

nära näringslivet på ett helt annat sätt än vad en domstol har möjlighet till. Och 

närheten till näringslivet är viktig, särskilt då en stor del av överträdelserna i 

dag får antas bero på ren okunskap från annonsörernas sida. Att annonsörer 

ofta är snabba att dra tillbaka sina kampanjer redan när de anmäls till RO är 

också ett incitament till att behålla och kanske även att föredra RO framför ett 

långsamt och utdraget domstolsförfarande.  
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3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR REGLERINGEN AV 

DOLD MARKNADSFÖRING 
Enligt 3 § MFL omfattar begreppet marknadsföring ”reklam och andra 

åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och 

tillgången till produkter …”. I doktrinen förklaras begreppet omfatta i princip 

alla budskap från en näringsidkare som är avsedda att nå potentiella kunder och 

som rör företaget, dess produkter eller andra kommersiella förhållanden.
30

 

Fördelen med ett så vitt begrepp är förstås att utvecklingen, med nya former för 

marknadsföring, inte behöver innebära lagändringar utan istället kan tolkas in 

under lagtextens redan befintliga begrepp. Marknadsföring kan således 

innebära allt ifrån ett tydligt reklambudskap i en traditionell tidningsannons till 

en mindre lyckad produktplacering i en film. Budskapet kan också röra sig i 

gränslandet till otillåten smygreklam genom att till exempel handlingen i ett 

programföretags egenproducerade tv-serie särskilt har skrivits eller anpassats 

för att på ett naturligt sätt framhäva utvalda produkter, tjänster eller 

varumärken och tittaren inte informeras om att mer än bara dramaturgi ligger 

bakom handlingens utformning. Men även det som sker på internet omfattas av 

MFL och det mesta som ligger på ett företags webbsida, såsom 

företagspresentationer, beskrivningar och bilder av produkter, prislistor och 

beställningsformulär torde kunna falla under marknadsföringslagstiftningen.
31 

 

3.1 Marknadsföring och redaktionellt material 

För att en marknadsföringsåtgärd ska träffas av MFL krävs att åtgärden är av 

rent kommersiell natur, det vill säga att den har ett kommersiellt syfte och rör 

rent kommersiella förhållanden. Detta krav innebär att åtgärden måste syfta till 

att marknadsföra en näringsidkares verksamhet, varor eller tjänster och att 

samhällsinformation, opinionsbildande eller andra icke-kommersiella budskap 

faller utanför regleringen.
32

 Huruvida något återfinns på en annonsplats i en 

tidning eller i en redaktionell artikel är dock inte viktigast, utan istället är det 

                                                      
30

 Carlén-Wendels, Thomas, Nätjuridik- Lag och rätt på Internet, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2000 [cit. Nätjuridik], s. 191. 
31

 Ds 2001:13, s. 40. 
32

 Prop. 2007/08:115, s. 57. Se även Tonell, Magnus, Journalistik, PR eller reklam? – några 

marknadsrättsliga aspekter, Mitt i juridiken, 2011. 
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avgörande budskapets syfte och innehåll. I ett avgörande av MD från år 1998
33

 

hade Swedish Match låtit publicera en helsida i Dagens Nyheter om sitt snus. 

Annonsen innehöll bland annat information om vilka råvaror man använde och 

att den gamla skrönan om att snus innehåller krossat glas inte är sann utan 

troligen har uppstått ur det faktum att gammalt snus bildar saltkristaller. KO 

yrkade förbud för annonsen med hänvisning till tobakslagens reklamförbud. 

Swedish Match menade att annonsen innehöll opinionsbildande och 

nyhetsförmedlande inslag, och således borde vara skyddad av TF. MD höll 

med om att vissa inslag i annonsen inte kunde anses utgöra marknadsföring 

men likväl kunde helheten inte ses som annat än just marknadsföring.
 34

 

 

Yttrande- och tryckfriheten ska visserligen ges företräde vid oklara fall men 

sett till praxis är utrymmet litet för att med framgång kunna utnyttja 

grundlagarnas friheter till att blanda opinionsbildande meddelanden med 

kommersiella baktankar. RON har i ett ärende från 2011
35

 granskat en 

utomhusreklam beståendes av en affisch med texten ”[n]ågon dörrvakt som 

överväger att neka mörkhyade inträde ikväll?”. Längst ned i högra hörnet 

fanns Expressens varumärke getingen. Annonsören hade anfört att affischen 

haft till syfte att verka opinionsbildande eftersom dess budskap anknöt till 

verkliga händelser som avslöjats och rapporterats i massmedia under de senaste 

åren. Nämnden konstaterade dock att temat visserligen anknöt till ämnen som 

det hade rapporteras om, men även till Expressens kärnverksamhet att genom 

tidningen sälja nyheter om bland annat maktmissbruk. Genom den slutsatsen 

fann nämnden att det huvudsakliga syftet med affischen hade varit komm-

ersiellt, varför tryckfriheten inte skulle ges företräde.  

 

År 2007 fick MD anledning att granska information på Vattenfalls hemsida 

gällande en försöksanläggning i Tyskland.
36

 I detta fall kunde domstolen, för 

ovanlighetens skull, konstatera att informationen inte var av rent kommersiell 

natur och således föll utanför MFL. Informationen innehöll ingen direkt hän-

                                                      
33

 MD 1998:12. 
34

 Se även MD 1988:1 i vilket en artikel och en annons om ett bantningsmedels effekt 

konstaterades utgöra reklam som utan hinder av TF kunde prövas enligt MFL: s regler. 
35

 Ärende 1103-80, beslutsdatum 2011-09-15. 
36

 MD 2007:31. 
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visning till Vattenfalls eldistribution och inte heller en direkt eller indirekt 

uppmaning till potentiella kunder att förvärva Vattenfalls produkter. MD ansåg 

därför att det rörde sig om allmän information med syftet att informera om 

Vattenfalls verksamhet och syn på rådande klimatförändringar.
37

 I praktiken är 

förstås gränsdragningen svår, eftersom åtgärder som inte har till syfte att stärka 

ett företags varumärke eller främja avsättningen av eller tillgången till ett 

företags produkter torde vara svåra att finna inom marknadskommunikationens 

område. Dock inte omöjligt som det synes. 

 

3.2 Konsumenten och målgruppen  

När MD bedömer vilseledande marknadsföring används begreppet genom-

snittskonsument, i anslutning till vilket domstolen har uttalat att reklam i 

allmänhet läses flyktigt och att konsumenten i första hand påverkas av 

helhetsintrycket. Målgruppen för marknadsföringen ges betydelse men 

utgångspunkten för bedömningen är likväl hur marknadsföringen uppfattas av 

en inom målgruppen normalt informerad och uppmärksam genomsnitts-

konsument.
38

 MD har också uttalat att typen av produkt har betydelse såtillvida 

att konsumenten kan förmodas gå mer noggrant tillväga när det gäller att in-

hämta och värdera information om till exempel dyrare och mer komplicerade 

sällanköpsvaror än enklare produkter som handlas rutinmässigt.
39

  

 

3.2.1 Särskild målgrupp som mottagare 

Reklammarkering i sig fyller ingen funktion, utan en markering är endast 

nödvändig om inte annonsen i övrigt är tydlig med sitt syfte. På samma sätt 

anses det inte nödvändigt att anpassa marknadsföring som riktas uteslutande till 

en viss yrkesgrupp utifrån något annat än just den gruppens vedertagna 

förkunskaper, men det finns i dag skäl att ifrågasätta om gällande rätt verkligen 

tar den hänsyn till målgruppen som kan vara befogad för att korrekt bedöma 

                                                      
37

 Se även MD 2002:34 i vilket HSB:s broschyr ”HSB vill stoppa farliga kemikalier i 

byggandet” ansågs vara opinionsbildande. 
38

 Se MD 2011:12, i vilket domstolen konstaterade att även om målgruppen för marknads-

föringen kunde anses vara konsumenter som letar efter en miljövänlig bil kunde en 

genomsnittlig konsument i målgruppen inte antas ha några djupare insikter i miljöteknik och 

miljöpåverkan. 
39

 MD 2010:8. 
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informationsrätten i det enskilda fallet. I MD 2008:17 konstaterade domstolen 

att målgruppens förmåga att förstå och värdera marknadsföringens innehåll och 

påståenden inverkar vid bedömningen av vederhäftighetskravet i det enskilda 

fallet och hänsyn togs därför till att mottagarna kunde antas besitta viss 

sakkunskap. Inget hindrar denna hänsyn till målgruppens förutsättningar, eller 

för den del bristande förutsättningar, från att bli normen även vid bedömningen 

av reklamidentifiering, och särskilt eftersom hänsyn sedan tidigare ska tas till 

målgruppens genomsnittskonsument. Som exempel torde därför en relativt 

svag annonsmarkering på en hemsida som riktar sig till pensionärer eller 

synskadade kunna komma att bedömas annorlunda jämfört med ifall annonsen 

hade legat på en hemsida riktad till den breda allmänheten. 

 

I RTL:s regler och i Granskningsnämndens praxis finns inget vägledande om 

målgruppens betydelse vid fall av produktplacering, och det beror knappast på 

att alla tv-tittare kan sägas utgöra en enda stor målgrupp. Istället är det, sett till 

hur produktplacerarna själva väljer program att placera i, alldeles uppenbart att 

olika målgrupper existerar inom det vida begreppet tv-tittare. Och kanske kan, i 

takt med att praxis utvecklas kring den numera lagliga produktplaceringen, 

även programmets ”riktade” målgrupp tänkas komma att inverka på 

informationsrätten. 

 

3.2.2 Barn som mottagare 

Eftersom barn är mindre kritiska och mer lättpåverkade finns särskild reglering 

för marknadsföring till barn. Vad gäller tv-kanaler som sänder från Sverige 

finns ett omfattande förbud mot reklam som riktar sig till barn under 12 år. 

Sådan reklam får varken förekomma omedelbart före eller omedelbart efter ett 

barnprogram och programmet får inte heller brytas av reklam. Även 

produktplacering är förbjuden i program som riktar sig till barn under 12 år och 

för att undvika att reklam indirekt riktar sig till barn under 12 år tillåts inte 

heller att personer eller figurer från barnprogram medverkar i tv-reklam.  

 

De tv-kanaler som sänder sina program från andra länder, till exempel TV3, 

Kanal 5 och TV6 som sänder från Storbritannien, lyder under brittisk lag och 
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träffas därför inte av det svenska barnreklamförbudet. Frågan om barnreklam 

är dock särskilt reglerad inom EU och det finns vissa gemensamma regler med 

innebörd bland annat att reklam inte får uppmana minderåriga att köpa något 

genom att utnyttja deras oerfarenhet eller godtrogenhet och att barnreklam inte 

får vara vilseledande eller uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar att 

köpa något.
40

 När det gäller internet finns ingen motsvarighet till RTL:s barn-

reklamförbud, men däremot gäller även på internet att reklamen inte får 

uppmana barnet till köp eller att övertala vuxna till köp åt barnet. Vidare får 

reklamen inte utformas på ett sätt som gör att barnet inte förstår att det är 

reklam, till exempel genom att föras in i ett spel eller en film på internet. Men 

visst kan man reagera på det faktum att ett förbud finns för barnreklam i RTL 

men saknas när det gäller internet. Särskilt eftersom barn sedan år 2010 

tillbringar mer tid på internet än framför tv:n och företagens investeringar i 

internetreklam samtidigt ökar.
41

  

 

3.2.3 Individanpassad reklam på internet 

Även för en vuxen mottagare kan kraven på internetreklam ifrågasättas och 

kanske behöva anpassas för att mottagaren enkelt ska kunna urskilja det 

kommersiella budskapet. Döm om min förvåning när jag häromveckan gick in 

på Facebook och till höger på hemsidan, under den del som är reserverad för 

kommersiella annonser, ser en bild på just det armband jag bara ett par dagar 

tidigare hade varit nära att beställa från en annan hemsida, vilken dessutom var 

just den hemsida som annonsen nu hänvisade till. En lustig slump eller ett 

listigt utnyttjande av mina tidigare internetaktiviteter? På internet finns 

nämligen en möjlighet att helt individanpassa annonseringen utifrån mot-

tagarens intresseområden och vanor. Problemet är bara att jag som användare 

inte informeras om de fall när en marknadsföringsåtgärd är ett riktat resultat av 

mina egna digitala spår.  

 

Alla internetanvändare efterlämnar digitala spår, så kallade cookies, som till 

exempel kan bestå av användarens sökord på Google, kombinationer av olika 

                                                      
40

 http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam-till-barn/ 

Tv-reklam-till-barn/, hämtad 2014-02-13. 
41

 Reklam i nya kläder, s. 23. 

http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam-till-barn/%20Tv-reklam-till-barn/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/Reklam-till-barn/%20Tv-reklam-till-barn/
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sökord, besökta hemsidor, nätverk av vänner på Facebook och deras intressen 

och så vidare. Alla dina digitala spår bildar tillsammans din unika profil som en 

kunnig marknadsförare sedan kan sälja vidare eller själv mata in i digitala 

system som automatiskt väljer ut vilken reklam just du ska mötas utav i form 

av till exempel banners
42

 eller popup-rutor
43

. Genom denna metod minskar 

marknadsföraren risken att till exempel en manlig mottagare ska behöva stöta 

på reklam för typiska kvinnoprodukter och samtidigt är det troligt att den 

person som har ett stort intresse för fiske är mindre kritisk mot budskap som 

rör just fiske och naturliv.
44

  

 

Även om tanken på att vara övervakad eller omedvetet bli styrd av listiga 

reklammakare lätt uppfattas som obehaglig finns det förstås fördelar också för 

marknadsföringens mottagare. Så länge en person ges tillräcklig information 

för att kunna fatta rationella köpbeslut innebär reklamen egentligen inget annat 

än bättre anpassade valmöjligheter. Den fiskeintresserade som köper en fiske-

relaterad produkt efter att ha sett reklamen på internet och är nöjd med 

produkten och sitt köp skulle knappast påstå att hen känner sig utnyttjad. Och 

om du slipper reklam för produkter som inte intresserar dig, men samtidigt får 

reklam anpassad efter dina intressen, spar du troligen både tid och energi 

eftersom du slipper att söka upp något som istället kan serveras dig. 

 

Det finns dock även en risk i att vi får allt större del av vår information från 

internet, och då särskilt från sökmotorer som serverar oss riktad information. 

Istället för att de oberoende nyhetsmedierna, som värnar om pressfrihet och 

mediernas oberoende, tillhandahåller alla former av information och låter oss 

själva sortera ut de annonser som intresserar oss kan webbportaler och sök-

motorer komma att stå för ett första urval av vilken information som ska nå 

oss. Om vi samtidigt förleds att tro att den information som möter oss är 

osorterad och ser likadan ut för alla internetanvändare finns förstås ytterligare 

risk att vi påverkas på ett begränsande sätt i våra köpbeslut. Det kommersiella 

                                                      
42

 En banner är en separat annonsruta som visas på webbsidor, antingen vid sidan av eller 

integrerad med webbsidans övriga innehåll. 
43

 Popup-rutor är automatiskt genererade webbfönster som dyker upp framför användarens 

aktuella webbfönster. 
44

 Reklam i nya kläder, s. 24 f. 
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budskapets alltmer avancerade uppkomst och individualiserade format gör 

således att det kan ifrågasättas om en och samma definition av begreppet 

reklamidentifiering verkligen är rimlig oberoende av valt media och metod för 

annonsering. 

 

3.3 Mediets betydelse 

Den klassiska reklammarknaden har förändrats och förändras alltjämt i takt 

med att tekniken utvecklas. Teknikutvecklingen leder också till att möjligheten 

till interaktivitet ökar, vilket innebär att lyssnaren eller tittaren i stor utsträck-

ning själv kan påverka det som sänds och när och hur länge han eller hon vill ta 

del av det.
45

 Även om MD och RO vid bedömningen av begreppet genom-

snittskonsument redan i dag tar hänsyn till gruppen av mottagare, och således 

möjliggör en utveckling som fångar upp den alltmer riktade reklamen, kan vid 

bedömningen av reklamidentifiering en större hänsyn även behöva tas till det 

använda mediet. 

 

3.3.1 Radio och tv - ursprungslandsprincipen 

Eftersom en mottagare av en radioreklam inte kan urskilja reklambudskapet 

med hjälp av en tydlig layout och eftersom tv är ett medium med stor genom-

slagskraft beslutade lagstiftaren att särskilda krav måste ställas på dessa 

budskap. Enligt RTL gäller att en särskild ljud- och bildsignatur före och efter 

reklamen tydligt ska skilja den från övriga sändningar. Till skillnad mot 

reglerna för tv-reklam finns dock inget förbud mot att radioreklam riktas till 

barn under 12 år.
46

  

 

I och med 2010 års RTL genomförde Sverige AV-direktivet genom vilket 

ursprungslandsprincipen, som enligt det äldre TV-direktivet tillämpats på tv-

sändningar, kom att gälla samtliga audiovisuella medietjänster.
47

 Det är 

sålunda den medlemsstat varifrån sändningen sker som ska säkerställa att 

leverantören följer nationella lagar för tv-reklam. Eftersom AV-direktivet är ett 

                                                      
45

 SOU 2008:116, s. 21. 
46

 Angående detta stycke, se http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-

och-reklam/TV--och-radioreklam/, hämtad 2014-02-13. 
47

 SOU 2008:116, s. 167. 

http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/TV--och-radioreklam/
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/marknadsforing-och-reklam/TV--och-radioreklam/
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minimidirektiv är det tillåtet för ett mottagarland att ha strängare regler, utom i 

de fall där AV-direktivet har en precis lydelse om vad som är tillåten tillämp-

ning av nationell rätt, som annars på ett omotiverat sätt skulle hindra 

direktivets syfte om det fria flödet av tv-program i Europa.
48

 För tv-kanaler 

som sänder från andra länder än Sverige, till exempel Kanal 5 och TV 3 som 

sänder från Storbritannien, gäller således sändarlandets regler. Innan den nya 

RTL trädde i kraft år 2010 hade TV 4 vid ett flertal tillfällen blivit fällda för 

otillåtet kommersiellt gynnande i olika avsnitt av Dr Phil och TV 4 slutade till 

sist att visa Oprah Winfrey på grund av samma regler varför TV 3 istället tog 

över sändningarna eftersom de kommer runt de svenska reglerna genom att 

sända från Storbritannien. Problematiken i tillämpningen av ursprungslands-

principen är förstås att de utländska myndigheter som är behöriga att ingripa 

sällan har som prioritet att fokusera på andra förfaranden än de som riktar sig 

till det egna landet och en gemensam och samordnad lagstiftning inom EU kan 

därför förväntas vara till stor nytta.   

 

3.3.2 Internets sociala medier - effektlandsprincipen 

Från att huvudsakligen ha fått all vår information från de mer traditionella 

medierna, tidningar och tv, rör vi oss i dag framförallt på internet och får en 

stor del av vår information från mobilapplikationer och via sociala medier. 

Samtidigt är dagens konsumenter mer aktiva i sina försök att undvika oönskad 

reklam som ofta ses som en tidstjuv i redan tidspressade liv. Det utvecklas 

ständigt nya möjligheter att välja bort marknadsföring, såsom särskilda 

datorprogram som blockerar annonser på hemsidor
49

 eller exemplet med 

musiktjänsten Spotify som erbjuder en betaltjänst genom vilken du slipper de 

reklambudskap som annars dyker upp mellan låtarna i den kostnadsfria 

versionen. För att lyckas ta sig igenom det digitala bruset och nå fram till 

potentiella konsumenter tvingas företagen i dag att komma på nya idéer och 

söka nya vägar för att nå ut med sina kommersiella budskap. Och att 

                                                      
48

 Se närmare SOU 2013:50, s. 94, med hänvisning till EU-domstolens avgörande enligt TV-

direktivet (89/552/EEG) i bland annat de förenade målen C-34–36/95 (KO mot De Agostini 

och TV-Shop). 
49

 I en undersökning med 1 032 tillfrågade personer från hela Sverige i åldrarna 15 till 70 år 

uppger 21,4 % att de använder program som blockerar reklam i webbläsaren 

(http://www.annons.se/artiklar/over-20-procent-anvander-reklamblockerare-i-sin-webblasare, 

hämtad 2014-02-13). 

http://www.annons.se/artiklar/over-20-procent-anvander-reklamblockerare-i-sin-webblasare
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fotodelningstjänsten Instagram, som är en av de mest populära mobilapp-

likationerna, nu har börjat sälja åtråvärda reklamplatser i den amerikanska 

versionen av tjänsten
50

 utgör ett bra exempel på hur marknadsaktörerna i dag 

tvingas att anpassa sina kommersiella budskap efter konsumenternas val av 

informationskanaler.   

 

Internet som medieinvestering omsatte år 2013 över åtta miljarder kronor, att 

jämföras med dagspress och tv som omsatte strax under sex miljarder kronor 

vardera under förra året.
51

 Att internet ökade som medieinvestering medan tv 

stod i princip stilla och dagspress samtidigt minskade är även det tydliga bevis 

på att internet inte längre är ett nytt och djärvt media utan istället en självklar 

och stor del av dagens marknadskommunikativa område. De tidigare flitigt 

förekommande diskussionerna om det ”laglösa” internet blir alltmer sällsynta 

på marknadsrättens område eftersom praxis huvudregel i dag är att samma 

lagar och regler gäller för internet som för resten av marknaden. Däremot kan 

sägas att en stor skillnad ligger i möjligheterna att säkra bevis. Inte alla 

internetanvändare vet hur man gör en så kallad skärmdump (en ögonblicksbild 

av det som visas på datorskärmen) och en sparad länk till en viss hemsida kan 

vara otillräcklig ifall länken slutar att fungera eller ifall hemsidan ändrar 

utseende efter en tid.  Eftersom systemet med självreglering till viss del förlitar 

sig på att mottagarna själva agerar och anmäler marknadsföring kan tekniska 

svårigheter tänkas utgöra hinder för konsumenternas rapporteringsmöjligheter 

och således skapa ett mörkertal. 

 

Utgångspunkten för marknadsföring på internet är som nämnts att den ska 

omfattas av samma regler som traditionell marknadsföring. Samtidigt är reklam 

på internet ofta utformad som underhållning eller som olika interaktiva 

aktiviteter, så kallade ”advergames”, vilket gör den svårare att urskilja än till 

exempel tv-reklam. Likaså är internet sällan indelat i de tydliga delar som 

program respektive reklampauser på tv och i radio är, utan istället är en 

hemsida något som är ”ständigt pågående” och i många fall även i ständig 

                                                      
50

 http://www.dn.se/ekonomi/teknik/modeskapare-forst-med-instagram-reklam/, hämtad 2014-

05-12. 
51

 IRM:s Årsrapport - Svensk Reklammarknad 2013, tillgänglig via http://www.irm-

media.se/reklamstatistik/tabell_reklamstatistik2005, hämtad 2014-05-12. 

http://www.dn.se/ekonomi/teknik/modeskapare-forst-med-instagram-reklam/
http://www.irm-media.se/reklamstatistik/tabell_reklamstatistik2005
http://www.irm-media.se/reklamstatistik/tabell_reklamstatistik2005


30 
 

förändring. Utseendet på en hemsida kan ha förändrats på bara några dagar, 

och en annonsplats på internet kan kontinuerligt ändra reklambudskap utan 

någon direkt begränsning. En annan svårighet med internet är många gånger att 

veta vem avsändaren är och var denne befinner sig.  

 

Marknadsdomstolen har i ett flertal fall
52

 prövat frågan huruvida MFL är 

tillämplig på internetreklam när svaranden invänder att marknadsförings-

åtgärderna har vidtagits från en server belägen utomlands. I de fall då 

marknadsföringen har varit på svenska, priserna har varit angivna i svenska 

kronor, telefonnummer har varit angivna utan landskod och bolagets svenska 

adress har angetts har domstolen konstaterat att tjänsterna tydligt har varit 

avsedda för den svenska marknaden. Marknadsföringen har således varit riktad 

mot konsumenter på den svenska marknaden och vid dessa förhållanden har 

MD, genom en hänvisning till effektlandsprincipen, funnit att MFL är 

tillämplig. 

 

Eftersom en utländsk aktör sällan frivilligt rättar sig efter ett annat lands 

myndighets- eller domstolsbeslut är det i praktiken mer vanligt att MFL:s 

regler om medverkansansvar, främst 23 §, används för att genom att rikta 

ansvar mot en svensk ”mellanhand” förhindra att utländsk marknadsföring i 

strid med svenska regler riktas mot en svensk publik. För marknadsföring över 

internet svarar primärt webbplatsens ägare, det vill säga avsändaren, men 

produktionsbolag och internetkonsulter som producerar hemsidor kan även de 

ha ett medverkansansvar för det fall att de, i enlighet med lagtexten, ”handlar 

på näringsidkarens vägnar” eller ”i övrigt väsentligt har bidragit” till en 

marknadsföring som är relativt uppenbart lagstridig. Och även om det finns 

delade meningar om den saken kan också webbhotell och andra 

internetleverantörer, exempelvis portaler, tänkas ha ett ansvar för sidor som 

ligger under deras tekniska kontroll.
53

 

 

                                                      
52

 Se t.ex. MD 2000:8, 2000:19 och 2001:19. 
53

 Nätjuridik, s. 193. 
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3.4 Informationsrätten 

EU:s konsument- och marknadsföringslagstiftning utgår ifrån antagandet att en 

obalans i tillgången till information, där näringsidkaren vet mer än kon-

sumenten, kan leda till missförhållanden.
54

 Informationsrätten är därför starkt 

knuten till konsumentskyddet och förutom att undanröja handelshinder är en 

viktig del i den Europeiska kommissionens planering att öka konsumenternas 

tilltro till gränsöverskridande handel. Även en väl fungerande konkurrens 

förutsätter att konsumenten i en valsituation har möjlighet att utöva själv-

bestämmande och har tillgång till relevant och pålitlig information. Men mer 

information leder inte automatiskt till "bättre" beslut från konsumentens sida, 

eller att konsumenten automatiskt får större kunskap. Istället krävs inte bara att 

information ges, utan även att den information som ges fyller sin avsedda 

funktion, nämligen att medvetandegöra konsumenten om det faktum att 

budskapet har ett kommersiellt syfte och om vem som är avsändaren. 

 

För att kunna göra bedömningen huruvida den svenska regleringen tillförsäkrar 

informationsrätten måste en måttstock definieras. Bristande reklamidentifiering 

kommer som nämnts in i EU-rätten genom att det i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder definieras som en form av vilseledande underlåtenhet och det 

kan därför vara relevant att se på hur EU-domstolen har bedömt 

informationsrätten och konsumentskyddet i andra fall av vilseledande 

marknadsföring.
55

 

 

I ett förhandsavgörande från 1995, gällande vilseledande förpacknings-

storlekar, konstaterade EU-domstolen att informationen ska bedömas utifrån en 

”normalt upplyst konsument”.
 56

 I målet hade förpackningen för Mars 

glasstänger försetts med tillägget ”+10 % ”, varpå volymen för varje produkt 

hade ökats med 10 %. Själva texttillägget upptog dock en yta större än 10 % av 

förpackningens storlek. Domstolen uttalade att en normalt upplyst konsument 

måste förväntas vara medveten om att det inte nödvändigtvis föreligger ett 

                                                      
54

 Radeideh, Malek, Fair Trading in EC Law, Europa Law Publishing, Groningen, 

Nederländerna, 2005, [cit. Fair Trading], s. 49. Se även Howells, Geraint, The Potential and 

Limits of Consumer Empowerment by Information, Journal of Law and Society, 2005, s. 350 f. 
55

 Jfr Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s.42 f. 
56

 Mål C-470/93 Mars.Se även mål C-210/96 Gut Springenheide. 
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samband mellan storleken på en reklamuppgift om ökningen av en produkts 

volym och den faktiska ökningen. Samtidigt konstaterades att den blotta risken 

för prishöjning (varvid ett vilseledande skulle kunna ske genom att 

konsumenten tror att priset är oförändrat) inte är ett tillräckligt skäl för att ett 

förbud mot produkten ska få ställas upp, något som skulle innebära ett 

handelshinder. I mål C-51/94 Kommissionen mot Tyskland hade i Tyskland 

införts ett krav på att hollandaisesås som innehöll en annan ingrediens än det 

traditionella tyska receptet måste inneha en särskild markering om detta på 

förpackningen. EU-domstolen konstaterade att en förnuftig och tillräknelig 

konsument kan skilja mellan olika tillverkningsmetoder genom den 

information som framgår av en sedvanlig innehållsförteckning, varför det tyska 

kravet på en särskild markering ansågs för ingripande. Slutsatser som kan dras 

utifrån dessa två mål är att EU-domstolens syn på begreppet konsument 

innebär en ganska hög förmåga att behandla information och att en viss 

eftertanke kan krävas, samtidigt som en fri inre marknad är något som även 

konsumenträtten kan få stå tillbaka för.
57

 

 

EU-domstolens övergripande mål är en enhetlig och konsekvent rätts-

tillämpning. Att göra bedömningar gällande reklamidentifiering och produkt-

placering som liknar de som görs inom andra delar av den vilseledande 

marknadsföringen kan därför anses befogat och särskilt givande för det fall att 

jämförelsen ger återkommande stöd för en grundläggande informationsrätt och 

en koppling till rättfärdigande av eventuella handelshinder. På samma sätt som 

MD har uttalat att en konsument får förmodas variera i sin noggrannhet 

beroende på ifall det handlar om ett rutinmässigt inköp eller inte
58

 torde en 

åtskillnad i bedömningen av informationskravet för reklam och produkt-

placering i rutinmässiga sammanhang eller nya kunna diskuteras. Denna 

bedömning får också stöd i de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt 

rörande marknadsföring i sociala medier som stadgar att reklam på Facebook 

särskilt tydligt måste informera om sitt syfte för det fall att den är placerad på 

en annan plats på hemsidan än den del som vanligtvis används för 

reklambudskap.   

                                                      
57

 Jfr Fair Trading, s. 62 ff. 
58

 MD 2010:8. 
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3.5 Undantag från informationsrätten 

Kommersiella budskap på stora reklamskyltar behöver sällan reklammarkeras 

eftersom fasta reklamskyltar just genom sin form och historia anses självklara 

som framförare av reklam, men som visats är likväl helhetsintrycket det 

avgörande och beroende på annonsens utformning kan det även vid utomhus-

reklam uppstå ett behov av annonsmarkering. 

 

Det finns också en marknadsföringsåtgärd som är undantagen från kravet på 

sändarangivelse, nämligen framställningar vars enda syfte är att skapa upp-

märksamhet inför kommande framställningar, så kallade teasers. Vattenfall har 

tidigare använt sig av ett budskap bestående av två svarta prickar mot en vit 

bakgrund, i syfte att fånga allmänhetens intresse och få dem att spekulera i vem 

avsändaren var och vilket budskap som ville kommuniceras. Först när den 

initiala intressefångaren följs upp med ett mer utförligt budskap anses den 

egentliga kommersiella effekten uppstå och kravet på sändarangivelse behöva 

uppfyllas.
59

  

 

Vid användningen av teasers är det dock en grannlaga uppgift att skilja på en 

framställning vars syfte är att skapa uppmärksamhet inför kommande fram-

ställningar och meddelanden som innehåller säljfrämjande budskap. I ett 

ärende från 2012
60

 har RON prövat informationskravet för det fall att en 

hemsida använder teasers för att locka användaren att klicka på en länk som 

leder hen in på en annan hemsida. I det aktuella ärendet bestod en banner av en 

bild på en man vid en dator och ett svart band med ordet "[m]obilt" följt av 

ordet "[a]nnons". Även ovanför det svarta bandet fanns ordet ”[a]nnons”. 

Rubriken under bilden löd "[s]upersnabb" och därunder stod det efter en pil 

”[s]å mycket bättre. De vann bredbandstestet för femte året – i rad”. 

Annonsören hade gjort bedömningen att bannern endast utgjorde en teaser för 

den hemsida användaren kom till genom att klicka på bannern och hade därför 

inte försett den med sändarangivelse. RON konstaterade inledningsvis att 

reklam ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att 

                                                      
59

 Gyllenstierna, Ellinor, Welander, Gunilla, Reklamjuridik, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

1998, s. 74. 
60

 Ärende 1111-233, beslutsdatum 2012-05-24. 
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påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det 

medium som används. Utan vidare förklaring konstaterade RON därefter att 

bannerns utformning innebar att den innehöll ett säljbudskap som skulle 

bedömas för sig och eftersom bannern inte uppfyllde kravet på sändarangivelse 

stred reklamen i detta avseende mot artikel 9 första stycket i ICC:s Regler för 

reklam och marknadskommunikation. 

 

Å ena sidan kan man instämma i RON:s bedömning och rättfärdiga beslutet 

med argument som att marknadsföringsbegreppet är skapat för att tolkas vitt, 

och att en tydlig annonsmarkering aldrig kan väga upp för en bristande 

sändarangivelse. Å andra sidan kan det vara värt att fundera över vad 

skillnaden egentligen är mellan denna banner-teaser och den godkända teaser 

Vattenfall använde. Ska ett säljbudskap, det vill säga en kommersiell effekt, 

anses uppstå om konsumenten visserligen förstår vilken bransch budskapet 

gäller men inte uppmanas att köpa en specifik produkt eller tjänst eller i vart 

fall från en angiven näringsidkare? Syftet med sändarangivelse är många 

gånger att konsumenten ska kunna värdera budskapets dignitet och 

trovärdighet utifrån dess avsändare, men för denna teaser är jag frestad att hålla 

med annonsören om att budskapet inte ännu är givet, eftersom först vid 

klickandet på bannern får konsumenten information om vilket företag som 

faktiskt var vinnare av bredbandstestet. Att syftet med bannern var att skapa 

uppmärksamhet inför den länkade sidan och inte innebar ett eget säljbudskap 

kan motiveras med det faktum att de konsumenter som ser bannern men inte 

väljer att följa den endast av slump skulle kunna komma att köpa bredband från 

den aktuella annonsören. RON:s argumentation är svår att följa på grund av 

beslutets kortfattade form, och att frånvaron av sändarangivelse innebär en risk 

i att teaserns avsändare kan tänkas framstå som oberoende och locka till klick 

på bannern är kanske en anledning värd att beaktas, men i vart fall inget RON 

nämner som ett skäl till beslutet.  
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4 MARKNADSFÖRINGENS ÖPPENHETSKRAV 
Enligt 9 § första stycket MFL ska all marknadsföring utformas och presenteras 

så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Syftet är förstås 

att ingen ska utsättas för marknadsföring i tron att det är något annat och 

genom detta krav garanteras mottagaren chansen att kritiskt granska budskapet 

och en möjlighet att undvika oönskad marknadsföring. Ett annat viktigt syfte 

med kravet på reklamidentifiering är, som nämnts inledningsvis, att redak-

tionella framställningar lätt ska kunna urskiljas och på så vis värnas mediernas 

trovärdighet och integritet. Genom att konsumenter skyddas från otillbörlig 

påverkan främjas också en väl fungerande konkurrens på marknaden. 

 

4.1 Reklamidentifiering 

Även om det genom själva utseendet på budskapet kan vara tydligt att det rör 

sig om reklam förekommer också mer eller mindre oklara framställningar då 

kravet på reklamidentifiering kräver att syftet bakom åtgärden förtydligas. 

Reklammarkering är den typiska formen av reklamidentifiering och sker 

genom att det med text anges att budskapet utgör just reklam. Men det finns 

även alternativ till den klassiska reklammarkeringen. Tidningsannonser kan 

med fördel avgränsas från omgivande material med en tydlig bård och på 

internet kan man ofta se att reklamen avgränsas från det resterande materialet 

på hemsidan genom blinkande specialeffekter eller klart avvikande färger och 

typsnitt. Det finns alltså en mängd möjligheter som alla syftar till att öppet visa 

budskapets kommersiella syfte.  

 

En särskilt allvarlig brist i reklamidentifiering vore som nämnts inledningsvis 

ifall en kommersiell annons riskerar att uppfattas som redaktionell text. Och 

faktum är att även om en annonsmarkering görs finns en risk att annonsens 

utformning i övrigt kan komma att motverka markeringens funktion, något MD 

konstaterade i en dom från 2006
61

. Metros ordinarie framsida var utbytt mot en 

helsidesannons för Xbox-spelet Halo2. Annonsen bestod av en bild på Globen 

med himlen i brand och en inklippt artikel med rubriken ”[j]orden blir aldrig 

mer sig lik”. KO menade att annonsen lätt kunde förväxlas med redaktionellt 
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 MD 2006:15. 
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material och därmed brast i kravet på reklamidentifiering. MD konstaterade 

inledningsvis att framsidan avsåg en näringsidkares verksamhet och syftade till 

att främja varornas avsättning, varför det hela måste betraktas som utpräglat 

kommersiellt och således inte skyddat av TF. MD fann därefter att annonsens 

allmänna intryck, vilket förstärktes av den inklippta artikeln, var att den till 

större delen tycktes utgöra redaktionellt material och detta intryck kunde inte 

motverkas i tillräcklig grad av Metros reklammarkering, ordet ”[a]nnonssida” i 

det övre högra hörnet.  

 

MD betonar i ovanstående rättsfall att kravet på reklamidentifiering i praktiken 

innebär att en konsument ska med ett minimum av ansträngning kunna välja 

bort meddelanden som hen inte vill ta del av. Det är inte tillräckligt att en 

konsument kan ana och så småningom förstå att det rör sig om marknadsföring, 

utan detta ska framgå redan vid en flyktig kontakt. Samtidigt gäller att om ett 

medium används som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, skall 

reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår. Vad som skiljer 

domstolens bedömning från tidigare nämnd EU-praxis om till exempel vilse-

ledande förpackningsstorlekar
62

 är att MD i fråga om reklamidentifiering 

lägger en avgörande vikt vid att det verkliga budskapet inte får dröja. 

 

EU-domstolen uttalade i Mars-avgörandet
63

 att en normalt upplyst konsument 

måste kunna förväntas förstå att texten ”+10 % ” på förpackningen inte nöd-

vändigtvis betyder att förpackningens ökade storlek överensstämmer med 

textens storlek, vilket i sin tur innebär att konsumenten först måste föreställa 

sig hur stort 10 % av den ursprungliga förpackningen faktiskt är innan slut-

satsen huruvida ökningen motsvaras av texten eller inte kan dras. 

 

Sett mot bakgrund av EU-domstolens mer krävande syn på konsumentens 

förmåga att hantera information kan det ifrågasättas om inte MD:s stränga syn 

på att kommersiella budskap omedelbart ska framgå vid risk för förväxling 

med redaktionellt material av RON har dragits för långt och istället kommit att 

tillämpas som ett generellt krav vid reklamidentifiering. Eftersom redan en 
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banner med ett påstående om att någon, utan att närmare ange vem, har varit 

bäst vid leverans av bredband anses vara säljfrämjande finns i nuläget ett 

väldigt litet utrymme för att på den svenska reklamidentifieringens område 

kunna anta att en normalt upplyst konsument ska förstås som något annat än en 

rent passiv mottagare.  

 

För den praktiske annonsören kan det också vara en ren förlustaffär att leva 

upp till RON:s stränga krav. Bara ordet ”annons” riskerar att uppfattas som 

något illavarslande och redan där kan läsaren ha bläddrat vidare. Och på 

internet är det en ännu större utmaning att behålla användarens intresse. En 

webbsida som känns ostrukturerad med mängder av olika typsnitt och färger 

eller upplevs som påfrestande genom ständigt blinkande marknadsförings-

budskap kan skrämma iväg en läsare oavsett vilken information som från 

början fick hen att klicka in på hemsidan. Och när de flesta internetsidor redan 

använder sig av specialeffekter och interaktiva detaljer även för annat än 

kommersiella budskap, vad innebär då kravet på att en användare med ett 

”minimum av ansträngning” ska kunna urskilja reklamen från det övriga 

innehållet? Risken finns att den marknadsaktör som tydligt reklamidentifierar 

uppfattas som mer irriterande än den som väljer att ge marknadsföringens 

karaktär en mindre framträdande roll. Och om kravet på reklamidentifiering 

gör att reklamen är det första som fångar ögat när vi går in på en hemsida, nog 

har öppenhetskravet då fått en annan innebörd än den som avsågs vid dess 

införande, nämligen att underlätta för den mottagare som vill välja bort 

meddelanden av kommersiell art. 

 

Enligt de nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt rörande marknads-

föring i sociala medier påverkar annonsens placering behovet av tydlighet. Det 

är sällan problematiskt med reklamidentifiering vad gäller reklampelare 

utomhus, eftersom reklamsyftet är givet. På hemsidor skulle däremot in-

förandet av en rekommenderad placering för annonser, exempelvis alltid längst 

högerkanten och avskärmat från resterande del av sidan genom en tydlig bård, 

kunna underlätta. En rekommenderad placering skulle göra en tydlig skillnad 

gentemot i dag då en annons kan ligga såväl insprängd i den löpande texten 

som i webbsidans omkringliggande utrymmen. En väletablerad internet-
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rekommendation skulle kunna innebära att behovet av specialeffekter, vilka 

annars riskerar att uppfattas som irriterande, minskar samtidigt som en 

användare lätt kan undvika att ta till sig oönskade kommersiella budskap.  

 

4.2 Sändarangivelse 

En urskiljbar del i kravet på reklamidentifiering är att även avsändaren av 

budskapet ska vara enkel att identifiera. 9 § 2 st. MFL stadgar att det ska 

tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen och syftet är att en 

mottagare ska kunna värdera budskapet utifrån sina åsikter och sin kunskap om 

avsändaren och vid behov även kunna nå denna. Kravet på sändarangivelse 

ökar således också chansen för den konsument som faller för falska 

produktlöften att kunna agera mot en näringsidkare som annars genom 

anonymitet hoppas kunna undslippa sitt rättsliga ansvar. 

 

Det finns egentligen två former av sändarangivelse. Den första och vanligaste 

är att budskapet markeras med avsändarens namn eller firma. Om avsändarens 

varumärke är välkänt och lättidentifierat är detta dock ett tillräckligt 

alternativ.
64

 MD har även konstaterat att en svag reklammarkering kan kom-

penseras genom att annonsen förses med en iögonfallande sändarangivelse,
65

 

men däremot kan som nämnts en bristande sändarangivelse inte läkas av en 

tydlig reklammarkering. 

 

Eftersom marknadsföring vanligtvis syftar till att locka kunder skulle annon-

sörerna med största sannolikhet uppfylla kravet på sändarangivelse oavsett 

lagtexten, och brister i sändarangivelse är därför främst förekommande i de fall 

där annonsören har något att vinna på att inte själv framstå som avsändare. I ett 

ärende hos KO från år 2004
66

 hade Unilever genom en annons i två stora 

dagstidningar marknadsfört sin produkt Becel pro.activ. Annonsen såg ut som 

en nyhetsnotis och hade som rubrik ”[i]nga höga halter av PAH i Becel 

                                                      
64

 Se dock MD 1994:10, där samannonsering skapade oklarhet gällande vem som var den 

egentliga avsändaren samtidigt som Procter & Gamble inte ansågs kunna använda varumärket 

Ariel Color som avsändare. 
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 Brink, Torsten, Stenlund, Anders, Ström, Lars-Erik, Svensson, Carl-Anders, Praktisk 

marknadsrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 217. 
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 Ärende FF 2004:1, KO mot Unilever Bestfoods AB. 
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pro.activ”. Texten, med uttryck som att ”Livsmedelsverket kan nu konstatera 

att den anmälan som låg bakom uppgifterna saknade grund”, var signerad 

”Livsmedelsverket”. Den enda information som fanns om Unilever var att det 

längst ner i annonsen angavs med liten stil: ”För mer information: Unilever 

Bestfoods konsumentinformation: tel/www.020-33 10 33.com se även 

Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se”. KO ansåg inte att denna information 

kunde uppväga det intryck som annonsen i övrigt gav av att vara ett 

meddelande från Livsmedelsverket, eftersom läsaren endast informerades om 

att ytterligare information fanns att hämta antingen på Unilevers eller på 

Livsmedelsverkets webbplats. Annonsen bedömdes således sakna tydlig 

sändarangivelse och KO valde att utfärda ett förbudsföreläggande. 

 

Marknadsdomstolen har dragit en gräns med innebörden att konsumenten ska 

vid ett hastigt påseende kunna avvisa meddelanden som hen inte vill ta del av, 

och domstolen har möjlighet att anpassa den meningens innebörd utifrån de 

förändringar som sker och kommer att ske i framförandet av kommersiella 

budskap. På samma sätt som annonsörerna har upptäckt att vi mottagare är den 

starkaste reklampelaren i dag är det även vi mottagare som tydligast kan 

markera när den marknadsföring vi utsätts för inte längre är acceptabel. Det 

kan också finnas anledning att fundera över innebörden av begreppet 

kommersiell effekt, eftersom gällande rätt ger utrymme för att undanta teaser-

annonsering från kravet på sändarangivelse. Exemplet med banner-teasern
67

 

visar att gränserna för teaserannonsering är oklara och ifall ett budskap ska 

anses självständigt säljfrämjande bör rimligen även krävas att budskapet 

ensamt ska kunna leda till att en konsument fattar ett beslut rörande en bestämd 

produkt eller tjänst, vilket inte var fallet i RON:s beslut. Kanske vore det 

istället mer rimligt att bedöma en banner-teaser på samma sätt som MD har 

ansett det naturligt att jämställa ett e-postmeddelandes rubrikrad eller ett SMS-

meddelandes avsändarrad med en traditionell reklamförsändelses ytterkuvert.
 68

 

Innebörden skulle bli att bannern, i likhet med direktreklamens ytterkuvert, 

tydligt måste informera om det kommersiella syftet, medan det är tillräckligt att 

innehållet, det vill säga den länkade sidan, visar avsändaren.  
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 Ärende 1111-233, beslutsdatum 2012-05-24. 
68

 MD 2004:25. 

http://www.slv.se/
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5 PRODUKTPLACERING 
Produktplacering har förekommit i olika spelfilmer ända sedan 1920-talet och 

ökar alltjämt i takt med att dagens mottagare visar sitt missnöje mot och väljer 

att undvika de renodlade reklambudskapen i en allt större utsträckning. 

Produktplacering utgör en mer diskret form av marknadsföring som enkelt 

förklarat handlar om att, på ett så naturligt sätt som möjligt, placera ett 

kommersiellt budskap i ett sammanhang vars syfte inte är marknadsföring. På 

så vis kan du som mottagare inte undvika marknadsföringen utan att även gå 

miste om den egentliga upplevelsen och eftersom en väl genomförd produkt-

placering inte är lika påträngande som en reklamfilm är chansen stor att du 

låter dig utsättas för produktplacering i en större utsträckning än vad du kanske 

tillåter mer uttalad reklam.  

 

Klassiska exempel på produktplacering är när tittaren tydligt kan se märket på 

den bil, klocka eller mobiltelefon som huvudrollen/hjälten i filmen använder. 

Produktplacering har dock spridit sig som ett marknadsföringsalternativ och 

förekommer i dag även i musik och musikvideos, i digitala spel och på bloggar. 

Åtgärden i sig kan vara mer eller mindre lyckad och det finns exempel på tv-

serier där produkten har blivit fullkomligt överexponerad och resulterat i en 

utskrattad marknadsföringsåtgärd. Samtidigt skulle många marknadsförare 

envist hävda att all reklam är bra reklam, eftersom även dålig publicitet leder 

till en ökad medvetenhet om en produkt eller ett företags förekomst.  

 

Att människor gärna identifierar sig med sina favoritkaraktärer eller 

musikidoler är inget nytt och det är förekomsten av dem tillsammans med 

produkter eller varumärken som marknadsförare ofta använder för att skapa en 

underliggande och i många fall omedveten dragning och köplust hos 

konsumenten.
69

 Om din favoritartist kör en viss bil i sin musikvideo eller har 

ett visst märke på sina skor är tendensen stor att du tillskriver produkten 

samma egenskaper som du tillskriver din idol. Ett bra exempel är Volvos val av 

fotbollsspelaren Zlatan som frontfigur i en reklamfilm i början av 2014. Volvo 

har länge setts som den trygga och säkra familjebilen, med risk att uppfattas 

                                                      
69

 Lindqvist, Thomas, Joersjö, Andreas, Produktplacering i TV - gällande reglering och förslag 

till nya bestämmelser, Ny Juridik, 1:2010. 
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som ”tråkig”, och genom att rida på Zlatans image som en tuff fotbollshjälte 

som vanligtvis kör snabba och fräcka supersportbilar, är säkerligen en för-

hoppning från Volvos sida att varumärket ska förknippas med mer än bara en 

trygg familjebil. I detta sammanhang kan nämnas att nyhetsprofiler inte tillåts 

göra kommersiell reklam eftersom risken anses för stor att tittarna då litar till 

produktens egenskaper utan närmare eftertanke.
70

 Nyhetsprofilen anses erkänt 

pålitlig och ”sanningssägande” i vanliga fall och nyheternas oberoende riskerar 

att ifrågasättas om deras profiler låter sig köpas för rent kommersiella syften.  

 

5.1 Har modern marknadsföring inneburit ett modernt öppen-

hetskrav? 

Produktplacering var länge förbjuden i Sverige, eftersom det ansågs strida mot 

kravet på reklamidentifiering och ansågs gynna kommersiella intressen på ett 

otillbörligt sätt,
71

 men läget förändrades när den nuvarande RTL infördes i 

augusti 2010. Lagen är en anpassning till EU:s bestämmelser och förhopp-

ningen är att den ska vara mer modern och teknikneutral. Skälet till att EU har 

infört särskilda bestämmelser om produktplacering är att regelverket kring 

produktplacering i biograffilmer och audiovisuella produktioner som görs för 

tv ser olika ut i de olika medlemsstaterna inom EU, vilket påverkar branschens 

konkurrenskraft på ett negativt sätt.
72

 2010 års lag har som utgångspunkt att 

produktplacering är förbjuden men programföretag som sänder från Sverige 

ges möjlighet att, under vissa förutsättningar, ta betalt för att låta företag 

exponera sina produkter i bolagets egenproducerade filmer, tv-serier, sport-

program och program med lätt underhållning. Bestämmelsen är uttömmande 

och produktplacering får således inte ske i exempelvis nyhetsprogram, 

dokumentärer, utbildningsprogram, barnprogram eller gudstjänster. Det är 

heller inte tillåtet med produktplacering av alkoholdrycker eller tobaksvaror.  

 

I förarbetena till 2010 års RTL förklaras den mer liberala inställningen till 

produktplacering av att tittare har vant sig vid att försöka undvika 

reklampauser genom zappande till andra kanaler och av att annonsörernas 
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 RTL 8 kap. 9 §. 
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 Reklamjuridikguiden, s. 130. 
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 Prop. 2009/10:115, s. 157. 
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intresse av att kunna nå fram genom produktplacering spås växa i takt med att 

digital-tv-boxar med inspelningsfunktion blir allt vanligare.
73

 

 

Produktplacering definieras i RTL 3 kap. 1 § p.10 som ”förekomsten i ett 

program av en vara, en tjänst eller ett varumärke, om detta sker i 

marknadsföringssyfte och mot betalning eller liknande ersättning till 

leverantören av medietjänsten, dock inte när varan eller tjänsten är av 

obetydligt värde och har tillhandahållits gratis”. Den vidare innebörden av 

begreppet ”liknande ersättning” överlämnas enligt förarbetena till 

rättstillämpningen,
74

 vilket kan tyckas vara ett något underligt val när den 

remissinstans som efterfrågade ett förtydligande eller exemplifiering av 

begreppet var Granskningsnämnden.
75

 RTL:s bestämmelse betyder att det i 

lagens mening är produktplacering om ett programföretag i sin egenproduktion 

tar emot en vara eller dylikt på detta sätt, men inte om en extern producent gör 

det i en samproduktion eller ifall programföretaget endast har köpt en 

visningsrätt. Om produkten tillhandahålls gratis och är av obetydligt värde, är 

det inte heller fråga om produktplacering. De åtgärder som faller utanför 

reglerna om produktplacering kan dock även fortsättningsvis angripas med 

RTL:s generella regel om otillbörligt gynnande i 5 kap. 5 §, vilket kommer att 

utvecklas nedan.  

 

5.2 Sveriges implementering av AV-direktivet 

AV-direktivet innehåller i artikel 11 de informationskrav som program som 

innehåller produktplacering ”åtminstone” ska uppfylla. Ett av kraven är att 

tittarna tydligt ska informeras om förekomsten av produktplacering i ett 

program. Program som innehåller produktplacering ska enligt direktivet 

identifieras på lämpligt sätt i början och i slutet av programmet, samt efter 

reklamavbrott. I skäl 90 till direktivet förklaras att ett godtagbart sätt att 

informera tittaren om produktplacering är att med hjälp av en neutral logotyp 

påpeka förekomsten. Den svenska RTL innehåller i 6 kap. 4 § direktivets krav 

på att information om förekomsten av produktplacering ska lämnas i början 
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 SOU 2005:062, s. 139. 
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 Prop. 2009/10:115, s. 159. 
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 A.a., s. 154. 
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och slutet av programmet, samt efter reklamavbrott. I paragrafens andra stycke 

står att läsa att informationen endast ska bestå av en neutral upplysning om 

förekomsten av produktplacering och om den vara eller tjänst som har placerats 

i programmet. Det sista kravet på produktspecifik information är alltså den 

svenska lagstiftarens egna tillägg. AV-direktivet är som tidigare nämnts ett 

minimidirektiv, vilket ger medlemsstaterna rätten att fastställa mer detaljerade 

eller striktare regler, men huruvida en lagregel i praktiken faktiskt innebär en 

striktare regel eller inte kan komma att bli en bedömningsfråga när EU-

domstolen får anledning att pröva ifall medlemsstaten uppfyller direktivets 

syfte och korrekt tillämpar företrädesprincipen. RTL:s utformning, med skall-

krav, förhindrar att medieleverantören kan finna andra informationsvägar som 

även de skulle kunna accepteras under direktivets krav på ”godtagbart sätt”, 

och synes således betydligt striktare än direktivet. Men kravet på 

informationens kvantitet; att produkten eller tjänsten, förutom förekomsten i 

programmet, även ska betonas med ytterligare information, skulle i praktiken 

kunna innebära en fördel för det produktplacerande företaget som genom lag-

stiftningen ges ytterligare belysning. I jämförelse med de program som 

kommer från ett annat EU-land, inom vilket lagstiftningens krav istället är en 

motsvarighet till direktivets krav på endast en ”neutral upplysning” är frågan 

hur väl det svenska kravet skulle rimma med direktivets syfte om en gemensam 

marknad och lojala konkurrensförhållanden.  

 

AV-direktivets regler om produktplacering innehåller i artikel 11 även en 

bestämmelse om att programmet inte får ”otillbörligen framhäva” den berörda 

produkten. Direktivets bestämmelse införlivades i Sverige genom att det i 

RTL:s regler om produktplacering, i 6 kap. 3 §, infogades en hänvisning till 

lagens generella regel i 5 kap. 5 § om otillbörligt gynnande av kommersiella 

intressen. Regeln i 5 kap. 5 § kompletterades även med innebörden att 

”programmet inte får … uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster 

eller innehålla andra säljfrämjande inslag, eller … framhäva en vara eller en 

tjänst på ett otillbörligt sätt”, genom vilket regeringens bedömning var att 

utrymmet skulle bli större för programbolagen att gå annonsörernas önskemål 
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till mötes.
76

 Eftersom produktplacering enligt lagtextens definition innebär en 

exponering i marknadsföringssyfte är det lätt att konstatera att begreppet har en 

inneboende problematik i och med att all marknadsföring innebär en mer eller 

mindre uttalad uppmaning till köp, det ligger så att säga i definitionen av 

marknadsföring.  

 

Sveriges TV-producenter och Sveriges Filmproducenter menade i ett remiss-

yttrande över den nya RTL att den praxis som finns från Granskningsnämnden 

i fråga om otillbörligt kommersiellt gynnande är väldigt sträng, och att för-

arbetena därför bör förtydliga att en ändring eftersträvas som en riktlinje för 

framtida praxis.
77

 Reglerna om produktplacering ska som nämnts innebära en 

liberalisering i förhållande till tidigare synsätt, och detta torde innebära att en 

produktplacerad produkt ska tillåtas få ett större utrymme i tv-rutan i jäm-

förelse med en produkt som visas i egenskap av exempelvis gratis rekvisita. En 

sådan bedömning skulle uppmuntra annonsörer och produktionsbolag att vara 

mer öppna med sina samarbeten och välja produktplacering framför smyg-

reklam, varför tittarna skulle ges en bättre möjlighet att vara medvetna om den 

kommersiella förekomsten. Huruvida den förväntade förändringen i praxis 

kommer att utvecklas eller inte återstår dock ännu att se. Risken finns förstås 

att tidigare praxis istället ses som berättigad och att bedömningen av 

otillbörligt gynnande sker enligt samma stränga kriterier oberoende av even-

tuell produktplacering. Och frågan är hur väl en sådan utveckling skulle 

uppfylla direktivets syfte, nämligen att öka den europeiska mediebranschens 

konkurrenskraft gentemot till exempel USA.
78

 

 

AV-direktivets artikel 11 p. 3 uttrycker i sista stycket en möjlighet för 

medlemsstater att i ”undantagsfall” göra avkall på kravet om att tittarna ska 

informeras om förekomsten av produktplacering, förutsatt att programmet 

varken har producerats eller beställts av leverantören av medietjänster själv 

eller av ett närstående företag till en sådan leverantör. I propositionen till den 
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 En ny radio och TV-lag (SOU 2008:116), yttrande 2009-03-16 från Sveriges TV-

producenter ek för Föreningen Sveriges Filmproducenter. 
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 Se gärna Widmark, Stefan, Holmén, Jenny, Nordenlöw, David, Produktplacering – snart 

kommer nya lagregler, Brandnews 6/2008, i vilken USA kallas för produktplaceringens 

”moderland”. 
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nya RTL har begränsningen till undantagsfall fallit bort
79

 och den svenska 

lagstiftaren har istället tolkat direktivets bestämmelse som att det är fritt fram 

för ett generellt undantag för samtliga inköpta program, en tolkning som EU-

domstolen måhända skulle ha något att invända mot och ett förhandsavgörande 

i frågan vore således intressant. 

 

Det kan antas att produktplaceringar leder till större budget för produktionen, 

vilket i sin tur leder till att ”bättre” skådisar kan anlitas och att bättre 

specialeffekter kan skapas, vilket förstås skulle gynna konsumenterna. Och 

produktplaceringseffekten, att vi som mottagare förknippar produkter med 

vissa kärnvärden, har alltid funnits, oavsett om produkten är där av 

dramaturgiska skäl eller av finansiella. Volvos bilar har sedan en lång tid 

tillbaka medvetet använts av regissörer för att illustrera den typiska familjen, 

och ”Sex and the City” vore knappast detsamma om inte de kvinnliga 

karaktärerna tilläts strosa omkring med och prata om märkesväskor, skor och 

kläder av hänsyn till den ofrivilliga påverkan det kan ha på mottagaren. 

 

Vad gäller informationsrätten som sådan är en intressant aspekt huruvida 

mottagarens bristande möjlighet att undvika marknadsföring i form av 

produktplacering innebär att informationsrätten bör se annorlunda ut i 

förhållande till det informationskrav som är utgångspunkten för reklam-

identifiering. Reklamidentifiering fyller en informationsrätt som innebär att 

mottagaren ska ha möjligheten att välja bort ett kommersiellt budskap medan 

information om produktplacering istället syftar till att medvetandegöra. I dag 

görs ingen skillnad mellan produktplaceringens olika former, men beroende på 

hur synen på informationsrätten tillämpas i praxis är det inte omöjligt att en 

förändring sker. Oklart är dock vilken produktplacering som egentligen har 

störst psykologisk effekt; den där produkten utgör en avgörande del i hand-

lingen och kanske får utrymme i dialogen eller den där produkten istället är 

mer diskret men också mer frekvent förekommande. Klart är i vart fall att AV-

direktivet förbjuder att kommersiella meddelanden använder subliminal 
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teknik
80

, och även om innebörden av begreppet subliminal teknik ännu är 

oprövad, skulle det i teorin kunna få till följd att en viss nivå av fokusering på 

den produktplacerade produkten faktiskt krävs för att det kommersiella 

budskapet inte bara ska nå den omedvetna delen av konsumenten. 
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 Artikel 9.1 b. 
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6 SPONSRING 
Begreppet sponsring används ofta felaktigt som en synonym till produkt-

placering och den stora skillnaden ligger i att produktplacering innebär en 

faktisk exponering av en produkt i avsättningsfrämjande syfte medan sponsring 

istället innebär ett bidrag till exempelvis ett tv-program, om detta bidrag ges av 

ett företag som inte är engagerat i tv-verksamhet och i syfte att främja 

företagets namn, varumärke, produkter eller liknande. Begreppet smygreklam 

är ett vitt begrepp och kan bäst beskrivas som en marknadsföringsåtgärd som 

riskerar, medvetet eller omedvetet, att vilseleda allmänheten i fråga om 

presentationens art. Ett tydligt exempel är den bloggare som skriver goda 

omdömen om en viss produkt på uppdrag av företaget bakom produkten, men 

som gör så utan att vara tydlig med det föreliggande uppdragsförhållandet. 

 

Sponsring definieras i RTL 3 kap. 1 § p. 14 som ”bidrag som någon som inte 

tillhandahåller eller producerar ljudradio, tv-sändning, beställ-tv eller sökbar 

text-tv ger för att finansiera dessa medietjänster eller program i syfte att 

främja bidragsgivarens namn, varumärke, anseende, verksamhet, produkt eller 

intresse”. Det rör sig alltså om finansiering med det indirekta syftet att främja 

sponsorns försäljning eller göra sponsorn mer känd, eftersom inte heller ett 

sponsrat program får innehålla direkta uppmaningar om att köpa sponsorns 

produkter eller tjänster. Ett så kallat sponsringsmeddelande ska enligt 7 kap. 4 

§ lämnas i början och i slutet av programmet eller vid ett av dessa tillfällen och 

ska enligt 7 § endast innehålla sponsorns namn, logotyp eller annat 

kännetecken. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag som till 

exempel musik som kan förknippas med sponsorn eller information om 

aktuella köperbjudanden. 

 

6.1 Kravet på öppenhet utmanas vid mötet med det kommer-

siella intresset 

Ett sponsringsmeddelande fyller dubbla syften. För det första upplyses tittaren 

om att programmet är sponsrat, men för det andra är det sponsrings-

meddelandet som tar hänsyn till sponsorns kommersiella intresse genom att det 

framgår att det utpekade företaget faktiskt har bidragit till programmet. Och 



48 
 

häri ligger en intressekonflikt. Sponsorn vill givetvis att så mycket information 

som möjligt ska framgå medan lagstiftaren är tydlig med att ett sponsrings-

meddelande inte får likna ett reklaminslag, och gränsen är ibland hårfin för vad 

som utgör ett godtagbart sponsringsmeddelande respektive ett otillåtet 

säljfrämjande meddelande. Kammarrätten i Stockholm har i två domar från år 

2012
81

 konstaterat att ett tillägg med orden ”expert på” i ett 

sponsringsmeddelande för M.A.P. Bilvård samt ordet ”specialist” i sponsrings-

meddelanden för AB Flinta Konstbetong och Länsförsäkringar inte bidrog till 

att identifiera programmen som sponsrade, utan att tilläggen istället var av 

otillåten säljfrämjande karaktär.  Programföretag har enligt förarbetena 

möjlighet att ange både namn, logotyp, och annan symbol, såsom en 

hänvisning till sponsorns produkter eller något annat kännetecken,
82

 men 

försiktighet är alltså berättigat när det gäller att beskriva företagets verksamhet 

med annat än firmanamnet. 

 

En annorlunda form av sponsoravtal har på senare år letat sig ut från tv-

sändningarna och in i samhället och näringslivet. Skolor i USA sponsras ofta 

av olika företag och i Sverige blir skolmaterial som betalas av företag, 

branschorganisationer och intresseorganisationer allt vanligare i gymnasiet och 

grundskolan.
 83

 Likaså kulturlivet har öppnat dörren för sponsring som en mer 

naturlig del och Globens sponsringsavtal med Ericsson ska ha varit värt 80 

miljoner kronor för en tioårsperiod.
 84

 För de fall att sponsringen leder till 

kommersiell reklam blir MFL aktuell och på så vis kan en bedömning enligt 

reglerna för reklamidentifiering bli aktuell. Den lösning som bäst främjar 

informationsrätten och konsumentintresset är dock kanske i många fall att i 

likhet med de amerikanska skolorna lära oss att leva med reklamens ständiga 

och ökade närvaro men att just därför även öka vår generella medvetenhet. Det 

finns onekligen stora utmaningar men även betydande fördelar i att låta 
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 Mål nr 3797-11 och 5728-11. 
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 Prop. 2009/10:115, s. 152 f. 
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 Se t.ex. Örebro och Norrköpings riktlinjer för sponsring i skolan; 
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sponsoravtal ta en given plats i till exempel skolbänken. Varken kommunala 

eller privata skolor får göra sig beroende av sponsring för att kunna bedriva 

utbildning, men att fler skolbarn kan få tillgång till datorer eller andra fördelar 

är sannolikt något många föräldrar skulle välja framför en skola fri från alla 

former av kommersiella budskap. 

 

6.2 Smygreklam 

En av de mest omdiskuterade varianterna av smygreklam är att en bloggare 

skriver positivt om en produkt eller ett varumärke utan att vara tydlig med att 

det rör sig om betald reklam. Att som konsument blogga om sina intressen och 

erfarenheter faller normalt inom ramen för yttrandefriheten, även om man 

namnger varumärken, men om en bloggare har fått en produkt eller annan 

ersättning i utbyte mot att skriva positivt om produkten, företaget eller dess 

tjänster rör det sig istället om marknadsföring och då gäller lagens krav på 

reklamidentifiering och sändarangivelse.  

 

Reklamombudsmannen har i ett ärende från 2010
85

 granskat ett inlägg på en 

privatpersons blogg, vilket hade rubriken ”[h]ur jag gick ned 16 kilo i vikt på 2 

månader genom att använda 2 kostnadsfria produkter”. Bloggaren hade 

beskrivit hur hon gick ned i vikt och hur läsarna kunde göra för att beställa 

produkterna som påstods ha hjälpt henne. RO kunde konstatera att bloggen 

utgjorde marknadsföring och att bristen i reklamidentifiering innebar att 

inlägget stred mot ICC:s grundregler. 

 

När unga tjejer eller killar ser sin blogg gå från att vara känd bland bara de 

närmsta vännerna till att följas av flera 100 000  personer och bloggaren börjar 

få erbjudanden om pengar eller produkter i utbyte mot att skriva positivt om ett 

företag finns inte alltid den fulla kunskapen eller ens vetskapen om MFL eller 

branschens interna riktlinjer. I dag riskerar bloggaren bland annat skattetillägg 

och annonsören böter men den svåra bevisbördan ligger på Konsumentverket.  

Och med vetskapen om att konsumenter lägger betydligt mer vikt vid sina 

idolers och sina vänners egna positiva erfarenheter av en produkt än det 

                                                      
85

 Ärende 1001-08, beslutsdatum 2010-06-23. 
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budskap som framförs i en ren reklam, hur bör risken att ett företag medvetet 

undviker att upplysa bloggaren om reglerna gällande reklamidentifiering till 

förmån för en ökad försäljning bäst hanteras? Sveriges Annonsörers kommitté 

för pr tog 2012 fram riktlinjer för hur företag ska bete sig i kontakten med 

bloggare och i riktlinjerna står att läsa att annonsörerna aldrig kan eller får 

styra vad bloggarna skriver om, eller betala för blogginlägg utan att 

överenskommelsen tydligt framgår i texten. Eftersom Sveriges Annonsörers 

medlemmar står för runt hälften av Sveriges reklaminvesteringar
86

 finns en 

förhoppning om att riktlinjerna ska göra skillnad, men problematiken med den 

svåra bevisbördan i kombination med en för annonsörerna frestande effektiv 

form av marknadsföring kvarstår. Faktum är att Konsumentverket har det 

senaste året fått in 26 anmälningar om smygreklam i bloggar, men eftersom 

utsikterna att kunna bevisa att bloggaren har bidragit till ett försäljningssyfte är 

små har inte en enda av anmälningarna lett till att verket startat ett ärende eller 

beslutat om en sanktion.
87

 Och kanske är bloggarna ett tydligt exempel på ett 

område där självregleringen är den åtgärd som kan ge bäst effekt, men att mer 

resurser behöver läggas på att utbilda och vägleda. 

  

                                                      
86

 http://www.annons.se/om-sveriges-annonsorer, hämtad 2014-06-30. 
87

 http://www.svt.se/nyheter/sverige/smygreklam-byter-socialt-medium, hämtad 2014-05-12. 
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7 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
För att marknaden ska fungera och styras utifrån tillgång och efterfrågan krävs 

bland annat att konsumenterna fattar rationella köpbeslut och inte vilseleds av 

otillbörlig marknadsföring. För detta syfte finns reglerna om reklam-

identifiering, som genom att säkerställa konsumenternas informationsrätt 

förhindrar vilseledanden och otillbörlig påverkan. Men även om MFL är 

tillämplig oavsett medium är filmer och tv-program ofta resultatet av en 

dramaturgisk tanke, med innebörden att det inte föreligger det ”rent 

kommersiella” syfte som krävs för att MFL ska bli tillämplig. Istället finns i 

RTL särskilda regler för radio- och tv som har lett till en tydlig uppdelning 

mellan program och marknadsföring, varför förvirring gällande kommersiella 

budskap sällan är ett problem i dessa medier. På internet är det däremot svårt 

att göra någon egentlig åtskillnad mellan ett företags allmänna information och 

kommersiella budskap, eftersom meddelandena ofta blandas på egna hemsidor 

där det huvudsakliga syftet vanligen är att marknadsföra näringsidkaren och 

dennes produkter. Precis som i traditionella medier är det viktigt att kräva en 

sträng åtskillnad mellan grundlagarnas rättigheter och kommersiella budskap, 

men det är desto svårare att säkra en mottagares informationsrätt när 

bevisbördan i många fall gör det svårt att visa på ett uppdragsförhållande.  

 

Att gränsen får förstås som hög för vad som ska anses skyddat av TF är en 

viktig del i att förhindra att kommersiella budskap blandas med redaktionell 

text och bör därför även fortsättningsvis vara ett av reklamidentifieringens allra 

viktigaste syften. Vad som däremot kan vara anledning till en förändring är att 

reklamidentifieringens vanligaste utmaning inte längre är den klassiska frågan 

av arten ”är detta en redaktionell text eller en kommersiell reklam?”. Istället är 

det den avancerade marknadsföringens uppkomst som ger anledning till en 

förnyad syn på konsumentens informationsintresse. Jag vill som konsument 

inte längre bara bli upplyst om att ett budskap är kommersiellt, utan jag vill i 

dag även bli upplyst i de fall ett företag har använt sig av mina digitala spår 

eller mina sociala nätverk för att fånga mitt intresse, eftersom anledningen till 

att dessa metoder får bättre effekt är att en mottagare generellt sett är mindre 

kritisk till ett budskap rörande saker hen själv eller vänner och bekanta gillar.  
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Annonsörer i dag är sällan rädda för att annonsmarkera, men är däremot 

angelägna om att komma mottagaren så nära inpå som möjligt utan att framstå 

som påträngande. Och svårigheten med reklamstatistik, att faktiskt veta hur 

stor effekt en marknadsföringsåtgärd har, är även det en bidragande faktor till 

att annonsörer ständigt söker nya kommunikationsvägar. I takt med att EU:s 

inre marknad blir alltmer gränsöverskridande blir det också allt svårare för ett 

kommersiellt budskap att inte försvinna i mängden. De gällande kraven på 

reklamidentifiering kan mycket väl tillgodose konsumentens informationsrätt, 

men bara så längre de domstolar och egenåtgärder som har att tillämpa 

bestämmelserna säkerställer att deras innebörd tolkas i enlighet med ett 

informationssyfte som är anpassat utifrån de förändringar som sker inom 

marknadskommunikationens område. Därför menar jag att informationen kan 

behöva utökas med exempelvis uppgifter om att annonseringen i före-

kommande fall är ett resultat av konsumentens digitala spår eller att reklam 

som förekommer i sociala medier särskilt kan behöva avskiljas från övrigt 

innehåll.  

 

Reglerna för reklamidentifiering ska förhindra att en mottagare utsätts för dold 

marknadsföring, men 2010 års RTL innebär en viktig förändring i det 

avseendet att produktplacering oundvikligen innebär just att reklamen tillåts ta 

en mer subtil form. Eftersom produktplacering är en följd av EU-rättslig 

reglering och har tillkommit som en reaktion på att mottagare i dag blir allt 

bättre på att undvika marknadsföring bör en lättnad i förhållande till regeln om 

otillbörligt kommersiellt gynnande vara att vänta inom praxis på området. Hur 

denna lättnad kommer att se ut återstår att se men klart är att för att produkt-

placeringsreglerna ska uppfylla AV-direktivets syfte om att gynna den euro-

peiska marknadens konkurrenskraft kommer den nuvarande oklarheten att 

behöva redas ut för att programföretagen ska förstå och kunna räkna på det 

ekonomiska värdet i den tillåtna produktplaceringen. Särskilt bör därför 

skillnaden mellan RTL:s generella regel om otillbörligt kommersiellt gynnande 

och AV-direktivets artikel 11 om att produktplacering inte tillåts att 

”otillbörligen framhäva” den berörda produkten förtydligas. I övrigt gäller att 

den svenska implementeringen, med innebörden att även produktspecifik 

information krävs för att medvetandegöra mottagaren i tillräcklig grad, går 
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längre än direktivets text och kan komma att prövas i förhållande till direktivets 

syfte.  

 

Endast programbolagen träffas av RTL:s regler om produktplacering och för de 

fall ersättningen förekommer i tidigare led än till programbolagen gäller som 

bekant den mer allmänna regeln om otillbörligt gynnande. Det kan dock vara 

svårt att avgöra ifall produktens exponering anses motiverad av ett 

informations- eller underhållningsintresse eftersom Granskningsnämndens 

bedömningar sällan innehåller mer än en enkel beskrivning av omständlig-

heterna och ett kort konstaterande huruvida gynnandet är otillbörligt eller inte. 

Dagens system, med självregleringens framträdande roll som utstakare av 

lagreglernas praktiska innebörd, tvingar således programbolagen att prova sig 

fram för det fall de faktiskt vill kunna använda sig av tillåten produktplacering 

som finansieringsform. Reglerna om produktplacering infördes för att öka 

programbolagens finansieringsmöjligheter men den positiva konkurrens-

effekten riskerar med nuvarande system att dröja längre än nödvändigt. Istället 

för att programbolagen ska behöva testa regleringens gränser bör lagstiftaren, 

domstolarna och marknadsrättens olika institut samverka för att tydliggöra 

innebörden av 2010 års ändring. I annat fall riskerar regleringen att endast bli 

ett förtydligande av den redan befintliga regeln om otillbörligt kommersiellt 

gynnande. 

 

Kanske är företagens trovärdighet så dyrbar att eventuell överexploatering i 

form av överdriven produktplacering kommer att leda till en form av själv-

sanering, men kanske är det också så att den produktplacering som påverkar 

konsumenterna i störst utsträckning är den subtila form som är så väl integrerad 

att inte ens den inledande upplysningen om produktplaceringens förekomst gör 

att konsumenten är medveten om den kommersiella effekten när produkten väl 

förekommer. Huruvida en åtgärd som faller under RTL:s produktplacerings-

regler faktiskt kommer att innebära en skillnad i bedömning gentemot den 

allmänna regeln om otillbörligt kommersiellt gynnande är likväl den mest 

intressanta och mest avgörande utvecklingen i fråga om produktplacering.  
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Sammanfattningsvis får det anses stå klart att dagens reklamidentifierings-

begrepp är ett begrepp vars innebörd måste utvecklas med hänsyn tagen till 

EU-domstolens allmänna syn på konsumenten som förnuftig och inte lätt 

vilseledd. Även om konsumentskyddet är viktigt är det enligt EU-domstolen 

avgörande att se en koppling mellan sannolikheten, inte risken, för att 

konsumenter vilseleds och ett rättfärdigande av eventuella handelshinder.  
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