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Sammanfattning 

Vid överträdelse av MFL kan man drabbas av olika sanktioner. Den vanligaste påföljden är ett 

vitesförbud d.v.s. man förbjuds att fortsätta marknadsföringen kopplat till att man får betala 

en summa pengar om man inte upphör med marknadsföringsåtgärden i fråga. En mer ovanlig 

påföljd är marknadsstörningsavgiften. Denna sanktion är kopplad till ett antal förbud i MFL 

och är mer direktverkande än vitesförbudet. Den går även att anpassa efter graden på 

överträdelsen samt näringsidkaren i fråga. Avgiften skall ligga mellan fem tusen kr och fem 

miljoner kr beroende på överträdelsens art. Den får inte heller överstiga mer än tio procent av 

näringsidkarens årsomsättning. Jag har valt att titta närmare på varför denna förefallande så 

smidiga sanktion används så sällan i praxis. MFL kan förefalla vara något tandlös då de flesta 

överträdelser endast följs av ett vitesförbud. Detta är inte på något sätt kännbart för 

näringsidkaren som överträtt lagen under förutsättning att marknadsföringen upphör. Med 

tanke på handläggningstiden för ett ärende att gå från anmälan till ett förbud kan t.ex. en 

otillåten kampanj väl inledas och avslutas innan förbudet utdömts och därav slippa någon 

märkbar påföljd. När den senaste lagen från 2008 trädde ikraft och det nya direktivet infördes 

i denna, ville många av remissinstanserna se en ökad tillämpning av avgiftssanktionen. Denna 

har dock uteblivit. Denna uppsats handlar om varför.  
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Abstract 

If the rules of the Swedish Marketing practices act are violated, there are different sanctions to 

apply. The ordinary sanction is to forbid the marketing with a fine, which means that the 

marketing company has to pay an amount of money if he doesn´t stop the prohibited act of 

marketing. Another sanction, which is much more unusual, is the disturbance fee. This 

sanction is connected to a line of violations in the act and is more direct-acting than the other 

sanction. The sanction is also suitable depending on the kind of violation and of what type of 

company guilty of the violation. The fee has to have the amount between five thousand and 

five million Swedish crowns due to the extent of the violation. I´ve chosen to investigate why 

this, that seems to be a smooth sanction, is hardly ever used in case law. The act itself seems 

to be a bit weak when most of the violations are followed by a prohibition and a fine. This is 

hardly something that effect the marketing company if he or she doesn´t further violate the 

act. Due to the time it takes to affirm a prohibition, a company can market a campaign 

violating the act and finish it, before the violation is confirmed and thereby get rid of any 

effect from a sanction or penalty. When the latest Swedish Marketing practices act was 

introduced, the consultant bodies were longing for to see more of the disturbance fee being 

used as a sanction on case law. This hasn´t happened yet. This essay is about the reasons why. 
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1.Introduktion 

1.1 Inledning 

Vid ett tillfälle då jag skulle hämta ut min servade dator på Mediamarkt i Lund möttes jag av 

en poster som fångade min uppmärksamhet. På denna poster jämfördes Elgigantens priser 

med Mediamarkts med ett kopierat kvitto från Elgiganten där priserna ställdes upp med 

tydliga röda cirklar runt priserna. Under kvittot och produktfotot fanns även texten ”allt annat 

känns puckat”. Min reflektion var att detta knappast kunde vara lagligt marknadsrättsligt. Vid 

närmare efterforskning i MFL konstaterade jag att en normal påföljd för en sådan förseelse är 

att bli dömd att förbjudas fortsätta med marknadsföringen förenat med vite. Man kan också 

dömas att betala en marknadsstörningsavgift. Denna avgift intresserade mig och jag blev ännu 

mer konfunderad när jag senare på föreläsningarna fick höra att det var ytterst sällan avgiften 

utdöms. Jag undrade varför en sanktion som var relativt nyinförd och tänkt att ha preventiv 

verkan sällan användes. Min spontana reaktion var att näringsidkarna gott kunde hosta upp 

pengarna om den nu bryter mot lagen, dock visade sig omständigheterna kring sanktionen 

marknadsstörningsavgift mer komplexa än så. Det är dessa förhållanden jag vill skildra i 

denna uppsats. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att belysa marknadsstörningsavgiften i MFL och varför den är en 

sällan använd sanktion. Jag vill med denna uppsats försöka förklara hur sanktionen tillkom 

och av vilken anledning. Man får intryck av att sanktionen var avsedd för att ha preventiv 

effekt vilket skulle göra MFL:s sanktionssystem mer effektivt. Detta gör det relevant att 

skildra vilka överväganden de olika instanserna gjorde i förarbetena gällande sanktionens 

införande 1995. Uppsatsen berör också sanktionens utveckling till nuvarande MFL från 2008 

och hur instanserna resonerade även vid detta tillfälle. Min frågeställning är följande: 

 

Varför är marknadsstörningsavgiften en så sällan använd sanktion och varför 

infördes den? 
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1.2 Metod 

Jag har använt mig av en juridisk metod då jag försöker utreda vad gällande rätt är inom 

området. Rättskälleläran är även en lämplig metod för uppsatsen men den juridiska är dock en 

mer korrekt beskrivning eftersom jag även tillför mina egna reflektioner och tankar för att 

besvara frågeställningen. En rättsvetenskaplig metod hade varit svår att tillämpa med tanke på 

bristen av empiriskt material. En intervju har visserligen gjorts med en jurist på 

marknadsdomstolen. Denna intervju handlade dock om praxis rörande nuvarande MFL 

eftersom inget fanns att finna i databaser eller doktrin. För att vidare kunna utreda 

problemformuleringen och frågeställningen kommer jag läsa och tolka rättskällor, förarbeten, 

gällande lag, praxis och den begränsade doktrin som finns inom området. I min avslutande 

analysdel kommer jag reflektera över och kommentera de slutsatser jag dragit genom arbetets 

gång. 

 

1.4  Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen inleds med en att MFL presenteras tillsammans med lite historik om 

marknadsstörningsavgiften. Instansordningen inom marknadsrätten presenteras och rekvisiten 

för marknadsstörningsavgift skildras i lagtext och genom förarbeten. I denna del vill jag 

introducera läsaren till marknadsrätten i stort och förklara grundläggande begrepp. 

Efterföljande kapitel bygger på presentation av praxis och vilka överväganden MD gör i sin 

bedömning gällande marknadsstörningsavgiften. Fyra rättsfall presenteras utförligt för att få 

grepp om det komplexa i bedömningen kring framför allt de subjektiva rekvisiten för att 

avgift skall kunna utdömas. För att kunna redogöra för de överväganden MD gör i sina 

domslut måste förarbetena skildras och vilka åsikter som presenterades inför 

marknadsstörningsavgiftens införande. Två propositioner presenteras var sitt kapitel där 

diskussioner rörande avgiften lyfts fram. Slutligen kommer uppsatsen avslutas med en analys- 

och diskussionsdel där alla trådar knyts samman och reflektioner om framtiden inom ämnet 

lyfts fram. 

Med tanke på den bristande praxis som finns inom ämnet kan endast fyra rättsfall presenteras. 

Marknadsstörningsavgiften har inte behandlats i MD vid fler tillfällen än dessa. I uppsatsen 

skildras varje rättsfall utförligt just av den anledningen att praxis är så begränsad och för att 

MD:s överväganden och omständigheterna i varje fall är vitala för uppsatsens omfång. 



9 
 

Stockholms TR har avgjort en del mål gällande marknadsstörningsavgift som jag lämnat åt 

sidan av den anledningen att MD är högre instans och för att uppsatsen skall ha en mer jämn 

utformning gällande prejudikat. En mer omfattande praxisanalys skulle bli något för stor inom 

ramen för denna uppsats. Doktrinen består av bl.a. två artiklar från tidsskriften ”Ny Juridik” 

som använts som vägledare i praxisanalysen. Vid resonemanget om marknadsekonomins 

påverkan på lagstiftningen har jag använt mig av en bok av Ulf Bernitz från 2005 som även 

om den författades innan nuvarande MFL togs ikraft är aktuell i resonemanget. 
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2.  Marknadsstörningsavgiften i MFL 

2.1 Introduktion till MFL 

Marknadsföring har funnits reglerad i svensk lag sedan 1970.
1
 Den första lagen inom detta 

område ”om otillbörlig marknadsföring” infördes 1 jan 1971 och har med tiden ersatts av tre 

uppdaterade lagar.
2
 MFL ”har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen 

i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är 

otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.”
3
 Den senaste marknadsföringslagen från 

2008 bygger till stor del på EU–direktiv om otillbörliga affärsmetoder.
4
 Den liknar dock sina 

föregångare i stort. Lagen har tre generalklausuler; Regleringen av god marknadsföringssed, 

aggressiv marknadsföring och vilseledande marknadsföring.
5
 Lagens sanktionssystem är 

uppbyggt så att man som näringsidkare vid överträdelser av bestämmelserna i MFL kan bli 

dömd till förbud, åläggande, föreläggande och marknadsstörningsavgift. Man kan också som 

näringsidkare dömas till skadestånd och utplånande . En näringsidkare som vidtagit en 

marknadsföringsåtgärd som strider mot MFL kan förbjudas fortsätta med denna enligt 23 § 

MFL. Vidare kan man som näringsidkare bli ålagd att lämna ut väsentlig information man 

underlåtit att lämna ut i ett tidigare skede i enlighet med 24§. Sanktionen 

marknadsstörningsavgift är den senast införda sanktionen inom marknadsrätten. Det är också 

den mest kännbara sanktionen och infördes i 1995 års lag som trädde ikraft den 1:e jan 1996. I 

nuvarande MFL finns, till skillnad från tidigare lagar, en bilaga med 31 förbud sanktionerade 

med marknadsföringsavgift till följd av EU-direktivet. Denna bilaga brukar benämnas ”svarta 

listan”.  

 

2.2 Marknadsstörningsavgiftens införande 

I 1975 års marknadsföringslag
6
 var särskilt allvarliga överträdelser, såsom vilseledande 

marknadsföring, straffsanktionerade med böter eller fängelse i högst ett år. Det konstaterades i 

marknadsföringsutredningen (SOU 1993:59) att straffbestämmelserna i 1975 års lag var av 

föga betydelse i rättstillämpningen. Kravet på uppsåt var en hindrande faktor rörande 

                                                           
1
 Lag 1970:412 om otillbörlig marknadsföring 

2
 Marknadsföringslag 1975:1418, Marknadsföringslag 1995:450, Marknadsföringslag 2008:486 

3
 Nuvarande MFL 1 § 

4
 Direktiv 2005/29/EG 

5
 Nuvarande MFL 5 §, 7-8§§ 

6
 SFS 1975:450 
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straffsanktionerna i denna äldre marknadsföringslag. Vidare kom utredningen fram till att 

nytänkande kring sanktionssystemet var behövligt och därav kom en ny direktverkande 

sanktion i fråga; marknadsstörningsavgiften. Marknadsstörningsavgiften reglerades i 

dåvarande MFL 22§
7
. Den nya sanktionen liknade den konkurrensrättsliga påföljden 

konkurrensskadeavgift på det sätt att det subjektiva rekvisitet skall vara uppfyllt i form av 

uppsåt eller oaktsamhet. En annan likhet var att konkurrensskadeavgiften inte heller utdömdes 

vid ringa fall. Detta mynnade ut i en ny marknadsföringslag
8
 som trädde ikraft i januari 1996. 

I nuvarande MFL 31 § regleras avgiftens storlek. En marknadsstörningsavgift får fastställas 

till lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kr. Avgiften får inte heller överstiga tio 

procent av näringsidkarens årsomsättning.
9
 

 

2.3 Rekvisit för marknadsstörningsavgift 

För att kunna fastställa vilka rekvisit som skall vara uppfyllda för att marknadsstörningsavgift 

skall kunna utdömas kan man först gå till lagtexten i nuvarande MFL, 29 §: 

 ”En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om 

näringsidkaren, eller någon som har handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av 

oaktsamhet brutit mot  

-7§, 

 -8§ och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12-17§§, 

 -18§,  

-20§, eller 

 – någon av bestämmelserna i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG”. 

Vidare i 32§ 2 st MFL kan man läsa; ”I ringa fall skall någon avgift inte dömas ut”. Med 

tanke på omfånget i lagtexten och för att kunna skildra rekvisiten för 

marknadsstörningsavgiftens utdömande får man gå vidare till vad som sagts i förarbeten inom 

ämnet. I regeringens proposition (1994/95:123) tas frågan för första gången upp rörande 

                                                           
7
 Nuvarande MFL 29§  

8
 Marknadsföringslag 1995:450 

9
 Nuvarande MFL 31§ 2 st 
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marknadsstörningsavgift och rekvisiten för denna sanktion. En av de största skillnaderna 

mellan sanktionsavgift och straffansvar är att en sanktionsavgift kan dömas ut utan att 

subjektiva omständigheter föreligger. Konkurrensskadeavgiften skiljer sig från andra 

sanktionsavgifter eftersom det här finns ett krav på att näringsidkaren brutit mot 

konkurrenslagstiftningen antingen uppsåtligt eller av oaktsamhet.
10

 

Det resonerades vidare om huruvida ett krav på uppsåt skulle passa även i 

marknadsföringsmål. Det framgick i utredningen att detta skulle innebära att näringsidkaren 

inte bara måste ha vidtagit marknadsföringsåtgärden eller underlåtit att lämna information om 

denna uppsåtligen. Vad som också måste krävas är att näringsidkaren haft för avsikt att 

genom marknadsföringen vilseleda konsumenterna, framkalla risk för förväxling av annans 

varor eller annan effekt som krävs för att man skall anses ha brutit mot 

marknadsföringslagens bestämmelser.
11

 Det framgick i propositionen att uppsåt i dessa fall 

skulle bli svårt att bevisa och att avgiften riskerade att bli en lika tveksam sanktion som 

straffansvaret i den tidigare marknadsföringslagen. Detta var även den största anledningen till 

att en ny effektivare sanktionsform skulle införas. Regeringen ansåg dock att det var lite 

hastigt att gå ifrån straffansvaret, som hade ett absolut krav på uppsåt, till en avgiftssanktion 

obunden av subjektiva rekvisit. En mellanväg valdes i form av att man även gjorde 

oaktsamma överträdelser avgiftsbelagda. På detta sätt blev bedömningsutrymmet större 

gällande att sanktionera överträdelser samtidigt som rättsäkerheten stärktes.
12

 

Vidare kommenterade regeringen att om det visade sig att kravet på uppsåt ledde till en alltför 

restriktiv tillämpning av avgiften skulle diskussion om strikt ansvar återigen tas upp. För att 

gå vidare i resonemanget kring rekvisiten för utdömande av avgiften får man gå till den 

objektiva sidan. Marknadsföringsutredningen föreslog att avgiften skulle dömas ut endast om 

en näringsidkare brutit mot reglerna sanktionerade med avgift ”på ett allvarligt sätt.” 

Anledningen till detta var att man ville framhäva ett tydligt avståndstagande från samhället 

rörande vissa marknadsföringsmetoder.
13

 Huruvida detta rekvisit kunde anses uppfyllt skulle 

enligt utredningen vara upp till överträdelsens art, omfattning och varaktighet. I propositionen 

poängterades att regeringen delade utredningens mening att avgiftssanktionen var öronmärkt 

för de fall då ett behov fanns för att skydda allmänna intressen för konsumenter och 

näringsidkare. I andra fall ansågs det tillräckligt att bli tillrättavisad genom förbud eller 

                                                           
10

 Prop 1994/95:123 s 103 
11

 Ibid 
12

 a.a. s 104 
13

 Ibid 
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åläggande av vite.
14

 Remissinstanserna hade dock några invändningar mot formuleringen ” på 

ett allvarligt sätt”, och menade att den var alltför oprecis. Regeringen ansåg att kritiken var 

befogad och detta krav syntes därför inte i lagtexten när lagen trädde ikraft i januari 1996. 

 

2.4 Instansordningen i MFL 

Inom det marknadsrättsliga området finns det ett antal myndigheter och domstolar som utövar 

tillsyn, kontrollerar marknaden samt handlägger ärenden. Konsumentverket (KOV) är en 

central myndighet för frågor rörande konsumenter. KOV ansvarar för att den statliga 

konsumentpolitiken genomförs.
15

Konsumentombudsmannen (KO) är generaldirektör och chef 

för KOV. KO handhar ärenden som både uppkommer på grund av anmälningar eller eget 

initiativ. 

Marknadsdomstolen (MD) är ofta sista instans för marknadsrättsliga ärenden. Ibland kan 

Stockholms TR utgöra första instans inom marknadsrätten. Talan om förbud eller åläggande 

väcks direkt till MD enligt 47 § MFL. I fråga om mål angående marknadsstörningsavgift får 

man som näringsidkare vända sig till Stockholms TR som första instans.
16

 Vid ett ev. 

överklagande går mål om marknadsstörningsavgift upp till MD som sista instans, där 

avgörandet således inte kan överklagas. Talan om marknadsstörningsavgift i Stockholms TR 

väcks av KO. Vid de fall som KO beslutar att inte föra talan om marknadsstörningsavgift får 

en näringsidkare eller en sammanslutning av sådana som berörts av marknadsföringsåtgärden 

i fråga väcka talan vid Stockholms TR.
17

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Ibid 
15

 Gerhard, Norinder s 17 
16

 MFL 48 § 
17

 Ibid 
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3. Rättspraxis inom området 

I detta kapitel kommer fyra rättsfall att lyftas fram i vilka marknadsstörningsavgiften berörs 

på olika sätt utifrån 1995 års MFL. Jag kommer framför allt att belysa vilka överväganden 

MD gör i sin bedömning rörande utdömande av avgiften. Med tanke på bristande praxis 

rörande marknadsstörningsavgift utifrån nuvarande MFL rör sig resonemanget framför allt 

kring marknadsföringslagen från 1995. De rättsfall som berörs är samtliga från MD. 

Stockholms TR har även ett antal avgöranden rörande marknadsstörningsavgift som jag dock 

valt att lämna åt sidan eftersom MD är högre instans och prejudicerande. 

 

3.1  MD 1998:7 

I detta rättsfall behandlas Fritidsresor AB och om företaget brutit mot 13 § som rör 

förmånserbjudanden.
18

 Huruvida överträdelsen innebär marknadsstörningsavgift diskuteras 

också enligt 22 §. 
19

 KO överklagade Stockholms Tingsrätts beslut från 1997
20

 i MD. 

 

KO:s talan 

Under januari 1996 marknadsförde Fritidsresor (senare benämnt FR) paketresor med 

rabatterbjudanden på bingolottokuponger under fyra veckors tid. Detta gjordes utan att tydligt 

framföra att erbjudandet var begränsat till vissa avgångar. Efter detta marknadsförde FR 

liknande erbjudanden i en reklamfilm sänd i TV under augusti 1997, även här utan att 

informera om att detta rörde särskilda avgångar. 

TR fann det utrett att FR brutit mot informationskravet i 13 § och att det objektiva rekvisitet 

för marknadsstörningsavgift var uppfyllt. KO ansåg dock att det inte framgick i TR:s dom om 

överträdelsen skett av oaktsamhet, dvs. om det subjektiva rekvisitet uppfyllts. Med tanke på 

att generalklausulen ”god marknadsföringssed” alltid skall efterlevas och att det ansågs utrett 

att FR brutit mot 13 § i sin marknadsföring i vart fall av oaktsamhet ansåg KO att även det 

subjektiva rekvisitet för avgiftssanktion var uppfyllt. De så kallade katalogreglerna i 1995 års 

MFL som angavs i 5-13 §§ var alltid belagda med marknadsföringsavgift vid överträdelse om 

                                                           
18

 12 § MFL 
19

 29§ MFL 
20

 Stockholms TR mål T8-630-96 
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den inte kunde anses som ringa. TR gjorde den bedömning att överträdelsen kunde anses som 

ringa och avgift dömdes därför inte ut. KO yrkade på att FR skulle åläggas betala 

marknadsstörningsavgift på 400 000 kr i TR. Vidare framförde KO att själva spridningen av 

materialet, som marknadsfördes på bingolottokuponger, måste anses ha träffat ett mycket stort 

antal konsumenter. Erbjudandet fanns på både fram- och baksida av kupongen och var därför 

synligt under hela tiden som spelplanen låg framför betraktaren. Med tanke på det begränsade 

reklamutrymmet på kupongen ansåg KO att reklamen inte kunde anses konkurrera med 

särskilt många andra annonser om konsumentens uppmärksamhet. Med stöd av detta menade 

KO på att sannolikheten för att bolagets reklam uppmärksammades skulle betraktas som 

mycket hög. Med tanke på spridningen av materialet kunde även målgruppen ses som 

konsumenter i allmänhet och kunde, enligt KO, inte rimligen antas känna till 

bokningsförfarandet sedan innan. Med tanke på att FR upprepat marknadsföringen efter att 

talan väckts från KO ansågs marknadsstörningsavgiften vara tillämplig till det yrkade 

beloppet. 

 

Fritidsresor 

FR försvarade sig med att 13§ tar sikte på vilken information som skall lämnas ut i 

marknadsföringen för att konsumenten skall kunna göra ett rationellt köpval. Detta skulle en 

konsument kunna göra med den information som tillhandahållits eftersom ”boka-tidigt-

rabatt” var ett välkänt begrepp och dess innebörd var välkant för köpare av paketresor. Att 

erbjudandet inte avsåg alla avgångar skulle även det vara lika välkänt. Att ytterligare 

information fanns att hämta innan ett eventuellt köpbeslut menade fritidresor att 

konsumenterna insåg vid både lottkampanjen så väl som vid TV-kampanjen. Vidare pekade 

FR på att TV-kampanjen endast visades under 10 sekunders tid och att denna endast var 

avsedd för att locka eventuella köpare till att söka mer information om erbjudandet. FR 

pekade också på förarbeten till MFL och framhävde att marknadsstörningsavgiften endast 

skall utdömas vid grövre förseelser och att detta inte kunde ses som en sådan. 
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MD:s domslut 

MD ansåg det vara utrett att FR brutit mot 13 § MFL genom att de inte lämnade tillräcklig 

information i sitt erbjudande. Enligt 22 § är marknadsstörningsavgift en tänkbar påföljd för att 

bryta mot 13 §. MD fäste ingen vikt vid FR:s motargument och fastställde att de brutit mot 

bestämmelserna i 13 §. Vidare resonerade MD om huruvida avgift skulle dömas ut. För att 

detta skall komma ifråga måste överträdelsen skett genom uppsåt eller av oaktsamhet. En 

överträdelse ansågs ha skett av oaktsamhet ”när en näringsidkare rimligtvis borde förutsett 

att handlandet skulle innebära att någon av bestämmelserna i 5-13§§ marknadsföringslagen 

överträds”
21

. Enligt motiven till MFL skall avgiften användas i de fall överträdelserna särskilt 

inverkar på skydd mot allmänna konsument- och näringsidkarintressen samtidigt som det 

andra i fall får vara tillräckligt med förbud och åläggande vid vite.
22

 MD klargjorde dock att 

alla fall då 5-13§§ överträds inte nödvändigtvis skall leda till marknadsstörningsavgift. Detta 

var en sanktion som inte användes i ringa fall. MD fastställde slutligen att FR:s 

marknadsföring i linje med vad som tidigare klargjorts rörande rekvisiten för utdömande av 

marknadsstörningsavgift inte kunde anses som bagatellartad eller försumbar. Således dömde 

MD ut marknadsstörningsavgift med en liten förändring av TR:s dom då storleken sänktes 

från 400 000 kr till 200 000 kr. 

 

3.2 MD 1998:20 

Nästa rättsfall som tas upp rörde en reklamfolder om kabel-TV som inte på tillräckligt tydligt 

sätt framstod som reklam. Stockholms TR hade tidigare förbjudit marknadsföringen mot vite. 

Kravet på reklamidentifiering reglerades i dåvarande 5 § MFL.
23

 KO yrkade, med ändring av 

TR:s dom i MD, att huvudyrkandet från TR
24

 skulle bifallas då denne yrkade att 

marknadsstörningsavgift skulle utdömas med 500 000 kr. Motparten i detta fall, Telia Info 

Media AB (Senare benämnt Telia), yrkade i sin tur att MD skulle undanröja förbudet som TR 

hade dömt ut och att KO skulle betala Telias rättegångskostnader. 

 

 

                                                           
21

 MD 1998:7 
22

 Prop 1994/95:123 s104 
23

 9 § MFL 
24

 Stockholms TR Mål T8-383-97 
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KO:s talan 

KO framhävde kravet på reklamidentifiering inom marknadsföring återfinns i 5 § MFL. Den 

broschyr som Telia skickade ut var inte tydlig nog för att tas som reklam. Logotypen fanns 

avbildad i ett mindre format på baksidan och broschyren i stort kunde tas som en typ av 

varningsbrev om kommande installation eller dylikt enligt KO:s resonemang. Varken utsidan 

eller det första man läste kunde anses vara kommersiell reklam i stort och särskild 

reklammarkering saknades. Läsaren var enligt KO tvungen att ha läst ytterligare och ingående 

för att bilda sig en egen uppfattning om innehållet vilket stred mot bestämmelserna i MFL. 

Vidare pekade KO på följande: 

Tingsrätten har funnit att den aktuella foldern brister i fråga om kravet på tydlig 

reklammarkering och strider mot 5 § marknadsföringslagen. För bedömningen av om 

marknadsstörningsavgift bör dömas ut måste prövas om näringsidkaren handlat uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. Av den överklagade domen framgår inte om tingsrätten ansett att 

överträdelsen skett av oaktsamhet. Beträffande det subjektiva rekvisitet för 

marknadsstörningsavgift har lagstiftaren uttalat att det för alla näringsidkare gäller ett 

grundläggande krav på att se till att de iakttar god marknadsföringssed och att stränga 

kriterier bör tillämpas vid culpabedömningen (prop. 1994/95:123). KO har gjort gällande att 

överträdelsen i vart fall måste skett av oaktsamhet.
25

 

Telia hade alltså enligt KO med stöd av nämnt resonemang agerat oaktsamt när reklamen 

utformats i strid mot den väl utformade principen om god marknadsföringssed. Därav var 

rekvisiten för marknadsstörningsavgift uppfyllda. I reaktion mot ovan nämnda referat tillförde 

KO att TR påförde ett ytterligare rekvisit om allvarlighet som inte hade lagstöd. Att det skulle 

föreligga ett hot mot konsument- och näringsidkarintressen ansåg KO inte vara ett gällande 

rekvisit och pekade dessutom på att propositionen som TR åberopade var bristfälligt 

refererad. KO anförde att resonemanget i propositionen gick vidare och att man senare kunde 

utläsa att ”de specifika regler, till vilka avgiftssanktionen skall vara kopplad kan sägas 

beskriva särskilt klandervärda förfaranden som Marknadsdomstolen genom åren har ansetts 

bör motverkas.” Vidare med hänvisning till samma proposition tryckte KO på att 

avgiftssanktionen tillkommit med anledningen att göra den nya marknadsföringslagen mer 

effektiv. Fördelarna med den nya sanktionsformen var också att den kunde bli betydligt mer 

kännbar för näringsidkaren i fråga och dessutom avskräckande för andra. 

                                                           
25

 MD 1998:20 s 2 
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TR har enligt KO lyft fram fyra punkter som gör att överträdelsen i fråga måste anses som 

ringa: att det kunde uppfattas vara reklam så fort broschyren öppnades, att distributionen 

avbrutits så fort KO kontaktade Telia och att det inte på något sätt anförts att någon 

näringsidkare lidit skada eller att någon konsument blivit vilseledd. Dessa bedömningar 

menade KO i mycket var felaktiga. KO vitsordade att det korrekta budskapet uppdagades då 

broschyren öppnades. Vad som skulle framhållas enligt KO var att broschyren kunde 

missuppfattas innehålla varningsinformation på grund av sin utformning. KO ansåg det också 

vara ostridigt att distributionen upphörde då Telia blev kontaktade. Ett sådant agerande kunde 

enligt KO förmildra avgiftens storlek men utgjorde inte grund för att se överträdelsen som 

ringa. Vad som skulle framhållas var också att runt 90 % av distributionen hann genomföras 

innan den stoppades.  Att någon konsument inte blev vilseledd var direkt felaktigt enligt KO. 

Telias marknadsföring hade uppmärksammats genom konsumentanmälningar och att dessa 

pekade på att konsumenterna trodde att det rörde sig om myndighets- eller 

säkerhetsinformation. Broschyren hade enligt KO gått ut till ca 628 000 hushåll. 

Slutligen lyfte KO fram, med stöd av förarbeten, att avgiften ersatt strafförfarandet som 

sanktionsform för att göra sanktionssystemet mer effektivt. Kravet på uppsåt inom 

marknadsföringsmål innebar att sökanden måste kunna bevisa att näringsidkaren haft för 

avsikt att vilseleda konsumenterna genom MFL enligt KO. Detta var i många fall svårt att 

bevisa och var också enligt KO en av anledningarna till att strikt ansvar inom MFL skulle 

diskuteras på nytt. Enligt KO fanns det inga omständigheter som kunde styrka att Telias 

överträdelse av MFL kunde anses som ringa. Med tanke på att broschyren delades ut 

oadresserad till hushåll anslutna till Telia kabel-TV och att detta kunde ses som en 

påträngande metod, ansåg KO att Telia på så sätt visat nonchalans för ett av marknadsrättens 

grundläggande krav. Vidare hänvisade KO till det rättsfall som tidigare nämnts, rörande 

Fritidsresor och bingolotterna, som ett exempel på när avgiften var lämplig sanktion. KO såg 

denna dom som vägledande både i fråga om culpabedömningen och vilka överträdelser som 

skall innebära marknadsstörningsavgift. 

 

Telia 

Telia ansåg att broschyren inte på något sätt kunde misstas för något annat än reklam. Som 

stöd för detta framlade Telia att utseendet, papperskvaliteten samt distributionsformen 

onekligen klargjorde för konsumenten att det var just reklam utskicket var. Bilden som fanns 
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på broschyren föreställande en väggtapet var enligt Telia så långt ifrån ett 

myndighetsmeddelande att mottagaren helt klart även här bort inse att det rörde som ett 

reklamutskick. Telia hävdade att TR gjort en tvivelaktig bedömning rörande detta. 

Vidare resonerade Telia om minimumkravet för ansträngning hos en konsuments 

uppfattningsförmåga gällande reklam och 5 § MFL. Enligt Telia skulle kravet för 

ansträngning hos en konsument ligga något högre än vad som anförts i TR, d.v.s. att en 

konsument måste kunna öppna en broschyr och därefter uppfatta att det är reklam som avses 

utan att detta bryter mot 5§ MFL.  

Gällande konsumentanmälningarna ansåg Telia att detta snarare var uttryck av irritation än 

vilseledande. Målet med Fritidsresor kommenterades av Telia på så sätt att målen skilde sig åt 

i allvarlighetsgrad och att praxis pekade på att MD aldrig tidigare hade funnit det utrett att 

broschyrer av det slag som avsågs brutit mot bestämmelserna om reklamidentifiering. Telia 

poängterade även att utfallet i målet rörande Fritidsresor var att avgiften fastställdes till 

200 000 kr för en enligt Telia mer allvarlig överträdelse. Därför var avgiftens yrkade storlek 

på 500 000 kr för högt. 

Telia anförde också att KO verkade vara av den uppfattningen att alla överträdelser av MFL 

skulle leda till att avgift som sanktion kom på fråga. Slutligen pekade Telia återigen på 

rekvisitet om allvarlighet enligt förarbeten och på att det av TR utdömda förbudet skulle 

undanröjas och att yrkandet på avgiftssanktion ogillas. 

 

MD:s domslut 

MD gick på TR:s linje och fastställde att broschyren stred mot 5 § och god 

marknadsföringssed enligt 4 §.
26

 Det Telia framförde ändrade inte bedömningen. Förbudet 

kvarstod med ett par ändringar i formalia. Rörande marknadsstörningsavgift gjorde MD 

samma bedömning som TR. Broschyren stred mot bestämmelserna om reklamidentifiering 

men var inte av den grad så att avgift skulle kunna påföras. Detta med anledning av att varken 

mottagarna eller någon annan näringsidkare lidit någon ekonomisk skada av överträdelsen. 

 

 

                                                           
26

  Nuvarande MFL 5 § 
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3.3 MD 2005:11 

I detta fall behandlades en rad frågor bl.a. om gränssnittet mellan tillämpningsorådet i MFL 

och tryck- och yttrandefrihet. Vad som också var uppe för diskussion var frågan om 

marknadsstörningsavgift var en lämplig påföljd för överträdelserna. Kooperativa Förbundet 

(KF) marknadsförde genom bl.a. en reklamfilm ekologiska produkter där bönder som inte 

odlade ekologiskt framställdes som kriminella och mindre begåvade samtidigt som 

konventionell odling framställdes som miljöskadlig. 

Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) överklagade TR:s dom och yrkade på ersättning av 

rättegångskostnader mm. I TR yrkade SpmO på en marknadsstörningsavgift på fem milj. kr, 

vilket är det högsta yrkade beloppet på avgiften någonsin samtidigt som det också är den 

högsta möjliga enligt 24 §.
27

 Frågan om marknadsstörningsavgift lämnades dock utan bifall i 

MD. MD fastställde att reklamfilmen inte var av det slag att man kunde ta misskrediteringen 

på allvar och att inget behov av skydd för konsumenter som träffats av marknadsföringen 

förelåg. 

 

3.4 MD 2005:22 

Detta rättsfall handlar om prenumerationer av förlagsprodukter, som marknadsfördes 

tillsammans med diverse förmånserbjudanden. Vid tidigare tillfälle i MD har bolaget i fråga, 

Reader´s Digest AB (RD), ålagts att vid kommande tillfällen inom samma marknadsföring på 

ett tydligt sätt framhäva att dessa förmåner endast kan erhållas tillsammans med ett 

prenumerationsavtal. Just i detta rättsfall var det den tidigare svarande parten som i MD 

stämde KO och yrkade på att MD skulle ogilla åläggandeyrkandet, förbudsyrkandet samt 

yrkandet på marknadsstörningsavgift. I andra hand yrkade de på att MD skulle sätta ned 

beloppen som fastställts rörande vite och marknadsstörningsavgift. 

 

RD:s talan 

RD anförde att den kampanj som marknadsfördes och prövades i målet var mindre än den 

som tidigare behandlats i MD 1996.
28

Enligt RD stred inte marknadsföringen mot MFL och 

                                                           
27

 Nuvarande MFL 31 § 
28

 MD 1996:28 
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påpekade även att de hade gjort ansträngningar för att ligga inom ramen för det tidigare 

förbudet från MD. Det fanns enligt RD väsentliga skillnader i de åtgärder som nu behandlades 

i MD jämfört med de tidigare. Dessa skillnader var bl.a. att en produktbroschyr tillagts om 

reklammaterialet och att ordet abonnemang förekom flitigt i texten. Dessutom hade uttrycken 

”gratis” och ”utan kostnad” strukits från materialet. RD hävdade att de ansträngt sig för att ge 

en tydlig bild av vinstchanserna och en lika tydlig sammanfattning av erbjudandet i 

produktbroschyren. Slutligen i sin talan pekade RD på att det yrkade avgiftsbeloppet, 

1 000 000 kr, var det högsta någonsin och att detta inte kunde vara rimligt enligt RD. 

 

KO 

KO vitsordade att RD hade vidtagit förändringar men att de dock ej var tillräckliga för att 

materialet skulle vara förenligt med MFL. 

 

MD:s Domslut 

MD gjorde i stort sett samma bedömning som TR, med ändring av att erbjudandet i sig inte 

kunde förefalla vara något annat än reklam. MD fastställde att RD brutit mot 5 och 6 §§ och 

därmed fanns förutsättningarna för att avgift skulle utdömas.
29

 Det stod klart att RD agerat 

oaktsamt med tanke på de tidigare överträdelserna av MFL. MD fastställde avgiftsbeloppet på 

1 000 000 kr och lämnade RD:s yrkande utan bifall. 

 

 

3.5  Diskussion och kommentarer 

Genom samtliga rättsfall ser man en klar linje rörande överträdelsernas allvarlighet. 

Grundrekvisitet för påförande av marknadsstörningsavgift tycks vara en kombination av 

allvarlighetskravet i 32 § MFL och hur pass stort hot överträdelsen är mot allmänna 

konsument- och näringsidkarintressen. Att beakta är också om svarande part överträtt MFL 

vid tidigare tillfällen och vilken skada åtgärden vållat. I det första rättsfallet fastställdes att 

                                                           
29

 Nuvarande 9,10 §§ MFL 
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Fritidsresors paketresor med bristande information särskilt hotade dessa intressen och avgift 

dömdes ut till 200 000 kr. KO hade i detta fall yrkat på 400 000. I nästa fall såg man en annan 

utgång. Här fastställdes emellertid att Telias folder stred mot god marknadsföringssed, men 

inte var av den grad av allvarlighet så att avgift kunde påföras.  

Förbud vid vite kvarstod dock enligt TR:s dom. Att poängtera är att i detta fall hade inte 

svarandes marknadsföring varit i MD förut. Enligt Johan Kahns artikel är vilseledande och 

bristande information vid förmånserbjudanden de vanligaste överträdelserna för att avgiften 

skall dömas ut.
30

Kahn pekar också på de låga kraven på subjektiv täckning som skildras i 

praxis. Överträdelsen kräver enligt tidigare uppsåt eller oaktsamhet för att det subjektiva 

rekvisitet skall vara uppfyllt. Enligt Kahn är MD:s bedömning av den subjektiva täckningen 

”närmast summarisk”.
31

 I förarbetena till 1995 års MFL uttrycks en oro för att det subjektiva 

kravet på uppsåt eller oaktsamhet leder till en alltför restriktiv tillämpning av 

avgiftssanktionen.
32

Dessa farhågor har med bakgrund i rättspraxis då avgiften dömts ut inte 

besannats enligt Kahn.
33

 

I målet rörande RD konstaterade MD att konsumenter drabbats av både ekonomisk skada och 

besvär på grund av oönskade prenumerationer. I Teliamålet fastställdes dock att broschyren i 

fråga inte kunde tas för något annat än reklam och att någon skada inte kunde föreligga med 

tanke på att konsumenterna endast behövde vika upp foldern för att inse detta. Man kan anse 

det utrett vilka objektiva rekvisit som krävs för påförande av avgiften. I flera av de rättsfall 

som redovisats har käranden yrkat på marknadsstörningsavgift i första hand och vitesförbud i 

andra hand. Det vanliga tycks vara att man yrkar på vitesförbud samtidigt som avgift för att 

förbygga överträdelser i framtiden.
34

Viktigt är att här tänka på 30 § MFL som inte tillåter att 

man inte får ålägga någon marknadsstörningsavgift ”för en överträdelse av ett förbud eller en 

underlåtelse att följa ett åläggande som har meddelats vid vite enligt denna lag”.  

Skälet för detta är att dubbla sanktioner skall undvikas. Om man som kärande i första skedet 

endast yrkar på endast marknadsstörningsavgift och svaranden begår samma överträdelse 

igen, är det troligt att avgift döms ut igen, den här gången troligtvis högre med tanke på den 

nonchalans och likgiltighet som därmed visas upp. Om det däremot är så att man vid första 

tillfället yrkat på vitesförbud och avgift samtidigt och detta bifalls kan inte talan föras om vite 
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 Kahn, 2006 s 47 
31

 Ibid 
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 Prop. 1994/95:123 s 104 
33

 Kahn, 2006 s 47 
34

 Kahn, 2006 s 48 



23 
 

eller avgift. Kärande borde föredra att endast yrka avgift med tanke på ev. framtida 

överträdelser då en marknadsstörningsavgift ligger högre i belopp jämfört med vitesförbud 

enligt förarbeten.
35

 Nuvarande MFL saknar praxis rörande marknadsstörningsavgift i MD.
36

 

Bernitz skrev 1997 att möjligheterna att ingripa med intermistiskt förbud och möjligheterna 

att döma ut marknadsstörningsavgift skulle medföra att marknadsföringslagens regler skulle 

”kunna få ett starkare och mer effektivt genomslag på marknaden”.
37

 Jag ringde vid ett 

tillfälle upp MD för att få klarhet i frågan om praxis sedan införandet av 2008 års lag. De 

sökningar jag gjorde efter praxis utifrån den nuvarande lagen var fruktlösa. Vid 

telefonkontakten förklarade först juristen att hon var tvungen att gå igenom MD:s databaser 

och sedan återkomma. Det visade sig att inte ett enda fall rörande marknadsstörningsavgiften 

tagits upp i MD sedan nya MFL införts.  

I sin artikel från 2006 skriver Henrik Bengtsson att marknadsstörningsavgiften inte är en 

fungerande sanktion. Detta med anledning att den preventiva effekten gått förlorad och att 

”den största risken utöver vitessanktionerat förbud, var snarast risken för dålig publicitet.”
38

 

Vidare menar Bengtsson i sin artikel med stöd av marknadsutredningens förslag i 2007 års 

proposition att den kommande lagen som infördes 2008 skulle medföra att 

marknadsstörningsavgiften skulle komma att användas i större utsträckning än tidigare.
39

 Mer 

om resonemanget kring denna proposition behandlas vidare i kap 5. 

Vad som kan fastställas med lätthet är att marknadsstörningsavgiften är en sällan använd 

sanktion. Det krävs att näringsidkaren uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder 

bestämmelserna i MFL så att konsumenter eller näringsidkare drabbas av skada för att 

sanktionen skall vara aktuell. Svårigheterna med att kunna bevisa det subjektiva rekvisitet i 

29§ och allvarlighetskravet enligt 32 § är bidragande orsaker till att avgiften sällan blir 

utdömd. MD får i de flesta fall med tanke på det bristande omfånget i lagtexten utläsa 

lagstiftarens syfte med sanktionen marknadsstörningsavgift genom förarbeten. Detta leder oss 

vidare in i nästa kapitel om förarbeten rörande marknadsstörningsavgiften i MFL. 
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4. Överväganden gjorda i förarbeten till 1995 års MFL  

Före 1995 års MFL fanns även böter och fängelse som ev. påföljder. I Regeringens 

proposition 1994/95:123 förklaras svårigheterna med det gamla systemet och fördelarna med 

det nya sanktionssystemet.  I detta kapitel kommer jag redogöra för hur sanktionen 

marknadsföringsavgift tillkom genom propositionen och vilka fördelar med det nya systemet 

som anfördes. Jag kommer även belysa hur förslaget mottogs av de s.k. remissinstanserna. 

 

4.1 Straffrättsliga sanktioner i 1975 års MFL 

I den gamla marknadsföringslagen från 1975 fanns tre preciserade förbud: vilseledande 

marknadsföring, rabattmärkeserbjudanden och kombinerade erbjudanden.
40

 Om man bröt mot 

dessa blev den straffrättsliga processen aktuell då man som näringsidkare kunde bli dömd till 

böter eller fängelse i högst ett år. Dessa bestämmelser medförde som direktverkande sanktion 

att de handlades av polis, åklagare och domstol. Om allmänt åtal kom i fråga fordrades dock 

medgivande av KO. De tidigare nämnda förbuden ledde till ca 25 fällande domar, då böter var 

den huvudsakliga påföljden slutligen. Anledningen till att näringsidkare friades av domstolen 

var ofta att uppsåt inte gått att styrka.
41

 

Marknadsdomstolen kunde också pröva förfaranden som stred mot bestämmelserna vilka 

ledde till straffrättsliga påföljder. Detta med stöd av generalklausulen om otillbörlig 

marknadsföring vilket i sin tur ledde till att dessa förfaranden ofta istället möttes med förbud 

och ålägganden.
42

 

 

4.2 Regeringens förslag  

I regeringens proposition från 1994 diskuteras marknadsstörningsavgift för första gången.  

Det talades om att en särskild avgift skulle införas vid ”uppsåtliga eller oaktsamma 

överträdelser av de s.k. katalogreglerna.”
43

 Denna avgift skulle ersätta det tidigare 

straffansvaret i MFL. Förslaget innebar att avgiften skulle fastställas till lägst fem tusen och 
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högst fem miljoner kronor.  Den fick inte heller överstiga tio procent av näringsidkarens 

omsättning. Det klargjordes också att avgiften inte skulle var aktuell i ringa fall. Bakgrunden 

till denna nya sanktionsform var att man ansåg det utrett att sanktionssystemet med straff och 

ålägganden vid vite visserligen var ett smidigt och snabbt system, dock med vissa svagheter. 

Det visade sig i praktiken att förbud och ålägganden vid vite av det slag som MFL gav 

möjlighet till var ”alltför trubbiga instrument”.
44

 Det tidigare sanktionssystemet innebar att 

en näringsidkare upprepade gånger måste handla i strid med generalklausulerna för att få en 

kännbar sanktion utdömd. Systemet var alltså uppbyggt så att det inte var förrän en 

näringsidkare bryter det vitesförbud som MD ålagt denne, som den ekonomiska konsekvensen 

att betala vite kan bli aktuell. Detta i sin tur betyder att man som näringsidkare kan genomföra 

en marknadsföringskampanj av ett visst slag, utan att genomföra en följande av liknande 

karaktär och därmed slippa påföljd. ”Detta förhållande kan utnyttjas av mindre nogräknade 

näringsidkare.”
45

 Med stöd av detta ansåg regeringen att en ny sanktionsform borde införas. 

Syftet var att det redan i ett inledande skede skulle kunna innebära en kännbar påföljd i vissa 

fall. Viktigt var också att man i lagtext enkelt skulle kunna utläsa vid vilka tillfällen en sådan 

påföljd kan vara aktuell. Ett övergripande skäl till denna förändring var att på ett tydligare sätt 

i lag ville visa vilka beteenden inom marknadsföringens område som inte var godtagbara. 

Regeringen jämför också i propositionen den nya avgiften i MFL med 

konkurrensskadeavgiften i KL vilket enligt tidigare är en liknande direktverkande sanktion.
46

 

Regeringens förslag överensstämde i huvudsak med utredningens i propositionen.  

Utredningen förordade dock att avgiften skulle förbehållas allvarligare överträdelser. 

Utredningen förordade också ett lägre maximibelopp till tre miljoner kronor och en kortare 

preskriptionstid på två år. Regeringen framställde vidare fördelarna med ett avgiftssystem 

jämfört med kriminalisering. En sanktionsavgift kunde t.ex. tillämpas på både fysiska och 

juridiska personer. Avgiftens storlek kunde bestämmas på det sätt att den blev kännbar för 

näringsidkaren i fråga och därmed också kunde vara avskräckande för andra. Avgiften kunde 

också bestämmas så den passade överträdelsen i sig och storleken på företaget som det 

berörde.  Vidare pekade regeringen på att förfaranden som rörde sanktionsavgifter kunde i 

samma ordning och instans tas upp som andra mål inom marknadsrätten.
47

 Regeringens 

förslag innebar alltså att den gamla kriminaliseringen ersatte av ett avgiftsansvar som sanktion 
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vid överträdelser av lagens förbud. Regeringen framhävde även likheter mellan 

konkurrensrätten och marknadsrätten. Konkurrensskadeavgiften hade här i ett liknande 

förfarande ersatt kriminaliseringen i den dåvarande konkurrenslagen. Med tanke på de olika 

lagarnas träffpunkter ansåg regeringen att det vore lämpligt med ett liknande sanktionssystem 

även i 1995 års marknadsföringslag. Slutligen förklarade regeringen i sina skäl till förslaget 

att eftersom avgiften i fråga skall drabba dem som stör marknadens funktion, skulle benämnas 

”marknadsstörningsavgift”. 

 

4.3 Remissinstansernas åsikter 

Majoriteten av remissinstanserna tillstyrkte regeringens förslag. Stockholms TR ifrågasatte 

om inte det skulle kunna gå att döma ut avgiften vid överträdelser mot generalklausulen. Detta 

för att ”fånga upp de svårbedömda gränsfallen.”
48

 Tingsrätten gick vidare i sitt resonemang 

och framförde att den modell som föreslagits där avgiften endast döms ut vid överträdelser 

mot de s.k. katalogreglerna, innebär att rättssäkerhetskravet överbetonas, särskilt som det 

finns möjlighet att avstå från att döma ut vid en mindre överträdelse. Kommerskollegium 

ifrågasatte om inte tre miljoner kronor som maximibelopp var för lågt. 

Konsumentvägledarnas förening ifrågasatte att avgiftens omfattning inte får överstiga tio 

procent av årsomsättningen för näringsidkaren i fråga. De menade att detta kunde innebära att 

mindre seriösa företag kunde komma att redovisa blygsamma årsomsättningar för att göra 

avgiften mindre kännbar. Finansinspektionen hävdade att avgiften borde införas också i 

civilrättslig konsumentskyddslagstiftning som har preciserade regler om marknadsföring, t.ex. 

konsumentkreditlagen. Riksrevisionsverket hade den uppfattningen att avgiftens storlek skulle 

baseras på den vinst som företaget gjort genom den otillåtna åtgärden och att 

preskriptionstiden på två år var för lång. Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ansåg att 

avgiften borde beräknas på samma sätt som konkurrensskadeavgiften av den anledningen att 

brott mot MFL inte skulle ses som mindre allvarliga än brott mot konkurrenslagen. 

Marknadsdomstolen menade att de särskilda regler som avgiften var knuten till i huvudsak var 

generalklausuler. MD hävdade vidare att avgiften kan ses bli tillämplig endast vid ett fåtal 

tillfällen, med tanke på kravet om överträdelsernas allvarlighet. 
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Andra instanser hade mest svårigheter med namnet på sanktionen och förslag så som 

”företagsbot”, ”sanktionsavgift” och ”marknadsbot” dök upp i resonemanget. 

Svenska Franchiseföreningen ifrågasatte lagtextens utformning; ”på ett allvarligt sätt” och 

menade att detta var för oprecist med tanke på att en företagsledare som är ovetandes om vad 

som inträffat också skulle kunna ådra sig avgift. En faktor som diskuterades vidare bland 

remissinstanserna var svårigheten med att se skillnad på rekvisiten för skadestånd och 

rekvisiten för marknadsstörningsavgift. Skadestånd krävde ”oaktsamhet” för att utdömas och 

avgiften krävde ”allvarlig oaktsamhet”. 

Man kan sammanfatta ovan med att utredningen samt remissinstanserna i stora drag var 

överens om den nya ”direktverkande” sanktionen marknadsstörningsavgift. De olika 

instanserna var helt enkelt överens om att de dåvarande ”trubbiga instrumenten” behövde 

slipas till. 
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5. Överväganden gjorda i förarbeten till 2008 års MFL 

För att följa utvecklingen inom det europeiska samarbetet och för att följa direktiv och råd 

från Europaparlamentet framlade regeringen en proposition om en ny marknadsföringslag 

2007. Den nya lagen överensstämmer i många led med den tidigare lagen från 1995. Lagen är 

den nuvarande marknadsföringslagen. För att följa utvecklingen från att införa 

sanktionsformen marknadsföringsavgift kommer jag fokusera på hur propositionen utvärderar 

och kritiserar avgiften och hur remissinstanserna framhäver hur den skall användas i 

fortsättningen. 

 

5.1 Regeringens förslag och reaktioner 

Regeringens förslag i propositionen från 2007 var att sanktionssystemet i marknadsförings-

lagen skulle i ”allt väsentligt” tas in i den nya lagen
49

.  Detta väckte en rad reaktioner av 

remissinstanserna och utredningen. 

Utredningens förslag 

Utredningens förslag överensstämde i stort med regeringens så när som på reglerna om 

marknadsstörningsavgift. Utredningen framhävde att avgiften skulle kunna vara en sanktion 

som tillämpas på bestämmelsen om krav på samtycke för obeställd reklam med hjälp av 

elektronisk post. Den skulle också vara en tillämplig sanktion vid överträdelser av 

garantibestämmelserna
50

. 

Remissinstansernas åsikter 

Konsumentverket var kritiskt till att bestämmelserna om marknadsstörningsavgift inte skulle 

skärpas. De menade att i föregående proposition från 1994 fanns uttalanden som medfört att 

den huvudsakliga sanktionen som använts vid överträdelser av marknadsföringslagen varit 

förbuds- och vitesförelägganden. Vidare klargör Konsumentverket att deras förslag innebar att 

avgiften skulle komma att användas mer frekvent än tidigare. Det var också Konsument-

verkets uppfattning att utdömning av avgiften använts mer restriktivt än vad som var 
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lagstiftarens avsikt. Av denna anledning skall också det preventiva syftet med 

marknadsföringsavgift i stort sett försvunnit.
51

 

Konsumentverket anförde avslutningsvis att det saknades anledning till att bestämmelserna 

om att avgift endast skulle dömas ut i ringa fall skulle behållas. De var av den uppfattningen 

att bagatellartade mål redan sållas bort vid bedömningen i sak. Överträdelser av de 

bestämmelser som återfanns i bilagan till direktivet skulle alltid medföra att avgift skulle 

utdömas.
52

Rörande avgiftens storlek skulle denna justeras om förmildrande omständigheter 

kunde visas. Avgiften skulle dock alltid dömas ut.  Konsumentvägledarnas förening anförde 

att vitesbeloppet skulle höjas för att ha avskräckande effekt. I övrigt noterade Hovrätten för 

nedre Norrland, Stockholms Tingsrätt och Sveriges reklamförbund att överväganden gällande 

möjligheten att sanktionera en överträdelse av bestämmelserna om reklamidentifiering med 

marknadsföringsavgift hade uteblivit.
53

 

 

 

5.2  Regeringens skäl till förslaget 

I sitt försvar mot kritiken rörande sanktionssystemet pekade regeringen på att vid 

genomförandet av direktivet ansågs den dåvarande marknadsföringslagen uppfylla de krav 

som ställdes. 
54

 Således kunde inte det nytillkomna direktivet om otillbörlig marknadsföring 

ställa några nya krav på lagens sanktionssystem. Detta kunde i sin helhet överföras till den 

nuvarande lagen. Dock medgav regeringen att vissa förtydliganden inom marknadsstörnings-

avgiftens tillämpningsområde och sanktionsmedlen skulle anpassas till samtliga nya 

bestämmelser som införts, t.ex. de uttryckliga förbud som fanns upptagna i bilagan till 

direktivet. Jag kommer återkomma till denna bilaga senare i detta kapitel. 

 

5.3 Marknadsstörningsavgift eller förbud förenat med vite? 

Den vanligaste sanktionsformen inom tillsynsverksamheten är att KO utfärdar förbuds- eller 

informationsförelägganden vid vite för näringsidkaren i fråga för godkännande i MD. Om 
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föreläggandet godkänns, är detta likställt med ett avgörande i MD.
55

 Förbudsföreläggandet 

tillkom som sanktionsmedel genom tillkomsten av lagen om otillbörlig marknadsföring från 

1970.
56

Denna lag ersattes av marknadsföringslagen 1975
57

 där det infördes en likställd 

möjlighet till föreläggande rörande underlåtenhet att lämna föreskriven information. 

Föreläggande fick inte användas som sanktion förutom i klara fall som var av mindre vikt om 

man ser till förarbetena.
58

 Att KO kan utdela förbuds- och informationsförelägganden som en 

enklare instans istället för att gå till MD har sparat domstolar och parter ansenlig tid. När 1995 

års marknadsföringslag tillkom förväntades förbud och vitesföreläggande vara de vanligaste 

påföljdsformerna. Marknadsstörningsavgiften infördes i denna lag som ett komplement vid 

överträdelser av katalogreglerna som en direktverkande sanktion. I föregående proposition 

uttalade regeringen att avgiften skulle utdömas i specifika fall då ett behov av att skydda 

allmänna konsument- och näringsidkarintressen förelåg.
59

I mindre allvarliga fall skulle det 

räcka med att näringsidkaren i fråga tillrättavisades och avskräcktes genom förbud och 

åläggande vid vite. Kravet på uppsåt medförde också att för att en avgift skall kunna utdömas 

krävs en viss grad av allvarlighet. Regeringen påtalade också ”ventilen” för att marknads-

störningsavgiften inte skulle utdömas i alla fall då man brutit mot katalogreglerna, d.v.s. att 

ringa överträdelser inte skulle beröras av avgiften.
60

 Vad som med lätthet kan fastställas är att 

marknadsstörningsavgiften är en sällan använd sanktion. Ytterst få fall togs upp i domstol 

sedan lagen trädde ikraft i jan 1996. En direkt anledning till detta var KO:s befogenhet att i ett 

inledande skede invända med förbud förenat med vite vid ca fyrtio tillfällen per år (här menas 

2002-2005).
61

 

 

5.4 Skärpning av sanktionssystemet - Svarta Listan 

Att sanktionssystemet behövde en uppstramning rådde det ingen tvekan om. Frågan var bara i 

vilken utsträckning detta skulle ske i samband med införandet av 2008 års lag. Regeringen 

uttalade att den nya lagen skulle innehålla fler uttryckliga förbud än den tidigare från 1995. 

Den bilaga som direktivet medförde skall gälla som lag och innehåller 31 förbud mot olika 
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åtgärder inom marknadsföring som under alla omständigheter är otillbörliga.
62

 

Marknadsstörningsavgiften skulle bli en möjlig sanktionsform vid överträdelse av dessa 

nytillkomna förbud. Bilagan till direktivet är den som oftast benämns ”svarta listan”. Denna 

bilaga med dess 31 punkter är att betrakta som lagtext i dagens marknadsföringslag. 

Vidare i sitt resonemang förklarar regeringen att överträdelse av katalogreglerna i 1995 års 

marknadsföringslag ger möjlighet till marknadsstörningsavgift som påföljd. Vidare påpekar 

regeringen att det är först i förfarandet då avgiftens storlek skall beräknas som frågan om 

allvarlighetsgraden på överträdelsen kommer i fråga. Tillämpningen av reglerna om 

marknadsföringsavgift skall enligt förarbeten vara vid särskilt klandervärda överträdelser som 

måste avskräckas för att skydda de konsument- och näringsidkarintressen som nämnts 

tidigare. Med tanke på detta bör övervägandet rörande sanktionsform vara nyanserat och inte 

alltför restriktivt.
63

 

En mer grundläggande betydelse är att som att marknadsstörningsavgiften av namnet att döma 

är avsedd för de överträdelser som ”stör” marknadens funktion. En sådan störning kan vara en 

överträdelse som ger upphov till att konsumenter och andra näringsidkare får mindre tilltro till 

en hel bransch. En annan omständighet av liknade slag kan vara om konsumenter och 

näringsidkare får mindre tilltro till ett visst försäljningssätt, d.v.s. att dessa inte skulle vara 

tillförlitliga.
64

 För att avsluta resonemanget kring marknadsstörningsavgiftens tillämpning i 

propositionen skildrade regeringen den kraftiga utvecklingen av marknaden i synnerhet 

genom Internet och e-handel. Konsumenterna får genom dessa faktorer ett större utbud och 

flera aktörer existerar på marknaden. E-handel kan i många fall uppfattas som ett osäkert 

förfarande av konsumenter. För att marknaden skall fungera på ett tillförlitligt sätt är det 

viktigt att den marknadsrättsliga regleringen tillämpas på ett sätt som gör att tilliten till e-

handel, telefonförsäljning, hemförsäljning och andra försäljningssätt inte brister eller 

undergrävs.
65

 Att avgiften kan variera från fem tusen till fem miljoner kronor eller maximalt 

tio procent av årsomsättningen menar regeringen också att det är en sanktionsform som ger 

stor precision i det enskilda fallet. Att det dessutom är en sanktionsform som är avsedd för att 

beivra redan begångna överträdelser, ges möjligheten att döma ut båda sanktionerna på en och 

samma gång om sådana omsändigheter föreligger. Konsumentverkets förslag om att regeln 
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rörande att avgiften inte blir aktuell i ringa fall skall tas bort möter regeringen med att det är 

lämpligt att en ”ventil” av det slaget fortfarande finns kvar för bagatellartade förfaranden. 

Marknadsstörningsavgiften är också tillämplig i de nya förbuden som tillförts i 2008 års lag. 

Även i dessa fall är avgiften tillämplig som sanktion och då blir ”ventilen” ännu mer aktuell i 

bagatellartade fall. Regeringen menar vidare att det som snarare kan bli aktuellt att diskutera 

är om kravet på uppsåt eller vårdslöshet skall stå kvar för att avgiften skall dömas ut. Tas 

detta bort innebär detta strikt ansvar vilket gör ”ventilen” ännu mer aktuell.  När 

marknadsföringslagen från 1995 infördes var detta enligt regeringen en alternativ lösning. 

Regeringen avslutade sitt resonemang kring skälen till det givna förslaget med att man liksom 

man gjorde inför 1995 års lag, vilket var att det var ”lämpligt att avvakta den  till det 

nuvarande rättspraxis som utvecklas med stöd av den nya lagen innan ett sådant övervägande 

blir aktuellt.”
66
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6. Analys och slutdiskussion 

Det står klart att anledningarna till att en ny sanktionsform skulle införas var att det gamla 

straffansvaret var en föråldrad sanktion och att man ville göra lagens sanktionssystem mer 

effektivt. Den nya sanktionen skulle vara ett klart avståndstagande från samhället rörande 

vissa typer av beteenden inom marknadsföring och att vissa typer av överträdelser skulle vara 

kännbara redan i en inledande fas. Sanktionen infördes i MFL när denna trädde ikraft 1 jan 

1996. Frågan är om sanktionen fyller de skor som var den ursprungliga tanken. Genom 

remissinstanserna och regeringens anföranden på den nya sanktionen kom man fram till att 

den skulle vara öronmärkt för grövre överträdelser, att uppsåt eller oaktsamhet skall föreligga 

för att sanktionen skulle kunna vara tillämplig. 

Enligt tidigare har endast två fall från MD lett till att avgiften utdöms. Den nuvarande lagen 

bygger till stor del på EU-direktivet om otillbörlig marknadsföring vilket motsvaras av ”svarta 

listan” i MFL vilket är en av de få punkter som skiljer den nuvarande lagen från den gamla. 

Trots remissinstansernas gemensamma uppfattning att avgiften borde vara en mer vanlig 

sanktion i framtiden behölls lagtexten i stort på regeringens inrådan och den enda kännbara 

skillnaden i den nya lagen rörande avgiften var att ”svarta listan” helt och hållet blev 

avgiftssanktionerad. I propositionen från 1997 diskuterades huruvida strikt ansvar skulle 

införas på avgiftssanktionerade överträdelser. Man kom fram till att ”ventilen” i 32§ var 

berättigad och att man skulle invänta praxis rörande den nytillkomna lagen för att få mer kött 

på benen inför en ev. ny diskussion om att införa strikt ansvar i MFL. Med tanke på att det 

inte existerar någon praxis rörande avgiftssanktionen utifrån nuvarande MFL än får man 

lämna frågan om avgiftssanktionens utveckling åt sidan så länge. 

Anledningen till att marknadsstörningsavgiften sällan blir utdömd är just svårigheterna kring 

det subjektiva rekvisitet som återfinns i 29§ kombinerade med den s.k. ventilen i 32 §. Dessa 

omständigheter leder till att förbud vid vite är och förblir den vanligaste påföljden för 

överträdelser av MFL. Vad som kan fortsätta diskuteras är om samhället är nöjt med den 

påföljden eller om man borde ta hårdare på överträdelser av MFL. Lagen som sådan är som 

bekant till för att främja konsumenters och näringsidkares intressen. Frågan är om den 

verkligen gör det. Om ett företag marknadsför på ett sätt som inte är förenligt med MFL blir 

med största sannolikhet konsekvensen; Sluta med det! Annars får ni betala! Frågetecknen är i 

detta fall många rörande varför MFL ser ut som den gör och hur den kommer att se ut i 

framtiden. En möjlig framtid för marknadsstörningsavgiften är enligt min mening att 
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diskussionen om strikt ansvar tas upp igen och att rekvisiten för att avgiften mjukas upp 

något. Det är med intresse även jag inväntar rättspraxis utifrån den nuvarande lagen rörande 

marknadsstörningsavgift för att kunna utläsa vilket håll marknadsrätten tar sig i den frågan. 
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7. Källförteckning 

Offentligt tryck 

SOU 1993:59 Förslag till ny Marknadsföringslag 

 

Prop 1992/93:110  om ändringar i marknadsföringslagen m.m. med anledning av EES-avtalet 

 

Prop 2007/08:115 om ny marknadsföringslag 

 

Prop 1994/95 :123 om ny marknadsföringslag 

 

Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) 
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