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Sammanfattning 
Är reklam mer vilseledande i ett medium än ett annat? Denna fråga försöker 
jag besvara i detta arbete. Det framgår tydligt av förarbeten, praxis och 
doktrin att reklam i skilda media bedöms på olika grunder. Jag försöker 
därför även förklara varför skilda media bör bedömas olika av marknads-
domstolen. 
 
Genom att skilda media kan exponera en mottagare för reklam under olika 
lång tid, bör tiden vägas in av domstolen som en parameter. Olika media har 
dessutom olika publiksammansättningar. Publiksammansättningen påverkar 
vem en genomsnittlig mottagare är och därmed vilka krav som kan ställas 
på en annonserande näringsidkare. Är publiken liten och specialiserad, kan 
lägre krav ställas på reklamen än om den är stor och sammansatt av personer 
som kan förväntas sakna specialkunskaper. Den genomsnittlige mottagaren 
är således en andra viktig parameter att hålla i åtanke för marknadsförare. 
 
Olika media är dessutom olika väl anpassade för att lämna information till 
konsumenter. Det kan därför vara svårare att neutralisera vilseledande 
reklam i vissa media än i andra. Det är i marknadsdomstolens mening ingen 
förmildrande omständighet att ett medium har vissa begränsningar, utan en 
näringsidkare måste informera lika mycket i ett medium som är illa anpassat 
till informationsspridning som ett ”normalt”. Den tredje och sista 
parametern som detta arbete behandlar är således vilket medium som passar 
för att lämna viss information i. 
 
En näringsidkare bör därför analysera vem som är den tänkte mottagaren. 
Om den är specialiserad, kan det vara bättre att annonsera i fackpress än i 
TV. Det är även av vikt var den tänkta annonseringen kommer att ta plats, 
eftersom det påverkar både vem den genomsnittlige mottagaren är, samt 
tiden som denne blir exponerad för reklamen. Näringsidkaren bör även ut-
forma sin reklam så att den lämnar all information en konsument behöver 
för att bedöma ett erbjudandes rätta värde. Informationen bör således 
presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt i det aktuella mediet.  
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1 Inledning  
”I ett masskonsumtionssamhälle, som tillika är ett masskommunikations-
samhälle, finns det många störningsmoment i kommunikationsprocessen. 
Därför tvingas man kanske att acceptera vissa grader av ”övergrepp” för 
att nödvändig kommunikation ska komma till stånd – antingen den är 
kommersiell eller ideell. Det väsentliga blir då att försöka markera var och 
hur gränslinjerna ska dras.”1

 
Ovanstående rader skrevs av Marianne Levin för över 26 år sedan, ändå 
framstår de som dagsaktuella. Sedan 1980 har dock mycket hänt. Sverige 
har gått med i EU. Antalet TV-kanaler har ökat explosionsartat. I samband 
med detta har en ny grundlag, YGL, kommit till. Viktigast av allt är kanske 
ändå att ett helt nytt medium, Internet, har introducerats och radikalt 
förändrat de existerande förutsättningarna för hur man kan nå potentiella 
kunder genom marknadsföring. Frågan om var och hur gränslinjerna skall 
dras får därmed ny aktualitet. En gränsdragning som lagstiftaren har valt att 
göra är genom MFL, vars 1 § stadgar att dess syfte är att ”… främja 
konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring 
av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot 
konsumenter och näringsidkare”.  
 
Det borde stå klart för var och en som läser tidningar eller ser på TV att det 
sker ett stort antal transaktioner med koppling till marknadsföring varje dag. 
Enligt IRM spenderades år 2005 cirka 55 miljarder kronor på marknads-
föring i Sverige.2 Enligt Dahlén kommer en genomsnittlig person dagligen i 
kontakt med cirka 2000 produkter och ett genomsnittligt köpbeslut tar 
endast 12 sekunder.3 Att en enskild konsument behöver skyddas i en sådan 
miljö är ingen överraskning. Det är dock, även ur en näringsidkares syn-
vinkel, av intresse att veta var gränsen för otillbörlig marknadsföring går. 
Det gäller dels eftersom näringsidkarna kollektivt kan antas vilja undvika att 
marknadsföringen blir otillbörlig. Konkurrens bör baseras på riktig pris-, 
kvalitets- och seviceinformation (prestationskonkurrens), inte flest 
superlativ i marknadsföringen (suggestionskonkurrens).4 Dels är det också 
ur en rent ekonomisk synvinkel av intresse för näringsidkare att hålla sig 
inom lagens råmärken och veta var dess gränser finns. De riskerar annars 
marknadsstörningsavgifter och andra sanktioner. Detta blev exempelvis 

                                                 
1 Levin, Suggestiv reklam – otillbörlig marknadsföring eller ett naturligt sätt att påverka 
konsumenten (cit. Suggestiv reklam), s. 24.  
2 Även produktionskostnaderna för marknadsföringen är inbegripen i denna siffra. Se 
http://www.irm-media.se/irm/(ecelwo2ceyarfq55oya3ni2s)/tabell_reklamstatistik.aspx per 
2006-10-26. 
3 Dahlén, Marknadsföring i nya media: marknadsföring i kubik (cir. Marknadsföring i nya 
media), s. 10. 
4 Se Krokfors, Reklam och rätt: en studie i lagstadganden och rättsnormer rörande reklam 
(cit. Reklam och rätt), s. 5 för en närmare förklaring av termerna. 
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mycket påtagligt för tidningen Se&Hör som nyligen blev ansvarig enligt 14 
§ MFL för de vilseledande annonser som publicerats i tidningen.5

1.1 Syfte samt frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida det existerar skillnader 
mellan olika media i fråga om vilseledande reklam enligt 6 § MFL samt vid 
neutralisering av sådana vilseledanden. Den huvudsakliga frågan är således 
om det är lättare att vilseleda konsumenter i vissa media? Om denna fråga 
besvaras jakande, uppstår i anslutning till detta frågan om vilka media som 
är lätta respektive svåra att vilseleda i.  Som ett led i denna utredning 
kommer jag även att undersöka vad vilseledande reklam är, var gränsen 
mellan yttrandefrihet och marknadsföringsrätten går samt hur vilseledande 
reklam kan neutraliseras. 
 
Förhoppningsvis är uppsatsen genom juridisk analys till hjälp för jurister, 
målet är dock att även personer verksamma inom marknadsföringsbranschen 
skall kunna ta till sig och utnyttja den kunskap som förmedlas. 

1.2 Metod 
Alain de Botton frågar sig retoriskt varifrån begåvade människor skall få 
sina idéer. Han är naturligtvis inte sen med att svara att ”de bör ägna sin tid 
åt att citera och kommentera de stora auktoriteter som häckar på 
kunskapsträdets högsta grenar”.6 Metoden i detta arbete följer till stor del 
denna modell. Inledningsvis kommer auktoriteter att citeras och 
kommenteras, varpå en avslutande slutsats följer med egna tankar i ämnet.  

1.2.1 Material 
De flesta rättsystem bygger på en hierarki inom vilken vissa källor har större 
tyngd än andra. För svensk del är för närvarande EG-rätten högst upp i 
denna hierarki. Därpå följer i fallande ordning de svenska grundlagarna, 
normala lagar, förordningar och sedan föreskrifter. Alla dessa rättskällor, 
från EU:s direktiv till myndigheternas föreskrifter, är av vikt när man 
redogör för gällande rätt. Även doktrin, praxis och andra källor som kan 
påverka det aktuella rättsläget måste vägas in till den del de är relevanta. I 
detta arbete har därför i första hand offentligt tryck som propositioner och 
offentliga utredningar använts. Dessa har kompletterats med doktrin. Denna 
har i så stor utsträckning som möjligt valts i nyare tappning. Ett problem 
inom marknadsföringsrätten tycks dock i skrivande stund vara att 
förhållandevis litet om ämnet skrivits. I de fall äldre litteratur har använts, 
gäller det normalt resonemang som fortfarande är giltiga. 
 

                                                 
5 Se MD 2006:21. 
6 De Botton, Filosofins tröst, s. 205. 
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MFL:s huvudsakliga syfte är att skydda konsumenter och näringsidkare från 
otillbörlig marknadsföring. MFL fungerar därför som ett verktyg för att 
styra över konsumentpolitiken. Tanken bakom lagen är att konsumenter 
skall kunna lita på de uttalanden som en näringsidkare gör. I de flesta fall 
rörande MFL har MD exklusiv behörighet. Det medför att man kan fokusera 
på de avgöranden som meddelats från MD. Dessa baserar sig huvudsakligen 
på MFL och har en prejudicerande effekt, trots att de inte i teorin, binder 
någon annan än den som ett förbud eller föreläggande meddelats. KOV 
utfärdar dock förbudsförelägganden baserat på bland annat MD:s praxis. 
MD har i en mängd avgöranden, utöver MFL, även hänvisat till ICC:s så 
kallade grundregler7, varför hänsyn har tagits även till dessa. 
 
De rättsfall som presenteras är nästan uteslutande från år 2000 och framåt. 
Detta beror inte på att MD har ändrat sin praxis. Snarare visar det i många 
fall motsatsen, att MD håller fast vid sin tidigare praxis. Annan litteratur har 
till stor del täckt in och kommenterat äldre praxis, varför det framstår som 
mer ändamålsenligt att presentera nyare praxis som stödjer, eller för den 
delen, ändrar tidigare praxis. 

1.2.2 Avgränsningar 
Näringslivet har i ett flertal fall försökt att självt reglera sin marknadsföring. 
Nämnder som MER och ERK tar emot och behandlar anmälningar från 
konsumenter och näringsidkare. Tidigare fyllde NOp en viktig roll i detta 
avseende.  Det ligger dock i sakens natur att ett brott mot MFL behandlas i 
MD. Den förhållandevis omfattande praxis som sådana nämnder har 
utvecklat bygger således främst på en frivillighet från branschens sida. 
Denna praxis kommer därför inte att behandlas i detta arbete. 
 
Fokus i arbetet ligger på svenska förhållanden. I vissa fall blir inter-
nationella frågor påtagliga, exempelvis vid marknadsföring via Internet. 
Detta kommer endast att behandlas på en grundläggande nivå. EG-rätt 
beaktas i den mån den är av relevans för svensk marknadsföring. Andra 
länders lagar är dock inte beaktade. 

1.2.3 Begrepp 
Det är inom juridiken centralt att begrepp används korrekt för att öka 
förutsebarheten och därigenom rättsäkerheten. I detta arbete kommer både 
begreppet marknadsföring och reklam att användas. Av definitionen i 3 § 
MFL följer att marknadsföring är ett vidare begrepp än reklam. Paragrafen 
stadgar nämligen att marknadsföring omfattar reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen, och tillgången till 
produkter. Där framgår också att produkter innefattar bland annat varor, 
tjänster och andra nyttigheter. 
 

                                                 
7 Nordell, Marknadsrätten  – en introduktion (cit. Marknadsrätten), s. 45–46. 
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Huvudsakligen kommer fokus att ligga vid begreppet reklam – främst 
vilseledande reklam. Reklam har definierats ett flertal gånger och på ett 
antal olika sätt. Definitionen beror till viss del på i vilket sammanhang 
begreppet skall användas. EU har definierat reklam som ”varje form av 
framställning i närings eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning 
för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster, däribland fast 
egendom, rättigheter och skyldigheter”.8 Denna definition stämmer dock i 
min mening bättre in på det svenska begreppet marknadsföring än reklam. I 
den ekonomiska litteraturen används ofta den något ålderstigna, men ännu 
gångbara, definitionen från American Market Association. Den anger att 
”med reklam avses varje av en identifierbar sändare betald form av 
presentation via massmedia i syfte att främja försäljningen av varor eller 
tjänster”.9 I svensk rätt finns det dock för närvarande ingen uttalad 
definition av reklam. I propositionen till RTL säger man att ”Med hänsyn till 
att reklambegreppet överensstämmer med allmänt språkbruk föreslås att det 
inte […] införs någon särskild definition”.10 I den äldre propositionen till 
lagen om namn och bild i reklam för lagstiftaren en diskussion om 
begreppet reklam. Inte heller däri finner man något entydigt svar på frågan 
vad reklam är. Det framgår dock att man bör tolka begreppet i dess vida 
betydelse och inte fixera det till vissa bestämda media. Det ansågs inte vara 
motiverat att inskränka begreppet till annonser som sprids i massmedia, utan 
även meddelanden som riktar sig till en eller ett par mottagare skulle 
omfattas.11 Huruvida den diskussionen är relevant för tolkningen av reklam-
begreppet i MFL:s perspektiv är en öppen fråga, men det framstår inte som 
motiverat att inskränka reklambegreppet med hänsyn till MFL:s systematik 
och syfte. Inte heller 2005 års marknadsföringsutredning har presenterat 
något nytt förslag, utan nöjer sig med att, precis som i tidigare lagstiftning, 
definiera marknadsföring som reklam och andra metoder för att öka 
omsättningen. Att på förevarande sätt använda ett odefinierat begrepp 
(reklam) för att definiera ett annat (marknadsföring) anser jag själv vara 
tveksamt, situationen förefaller dock inte ha skapat några problem i 
praktiken eftersom bestämmelsen om vilseledande reklam egentligen 
handlar om vilseledande marknadsföring. Man kan dock tänka sig att 
tillämpningsproblem kan uppstå i praktiken runt en annan paragraf, 
nämligen 8a § MFL, som är beroende av en definition av begreppet reklam. 
 
Man kan fråga sig vad som är marknadsföring men inte reklam. Enligt 
förarbetena så omfattar marknadsföring även passivt tillhandahållande av 
varor.12 Ett typexempel på marknadsföring som inte är reklam är således en 
butik som har varor på sina hyllor. Även muntliga säljargument är ett bra 
exempel. Detta utgör marknadsföring utan att för den sakens skull passa in i 
någon av de ovanstående definitionerna av reklam.13

                                                 
8 Prop. 1992/93:110, s. 4. Se även punkt 28 i EG-domstolens så kallade Toshiba-avgörande. 
9 Översättning av Albinsson, Tengelin och Wärneryd, Reklamens ekonomiska roll, s. 2. 
Även Krokfors refererar till denna definition. 
10 Prop. 1995/96:160, s. 110. 
11 Prop. 1978/79:2, s. 58–59. 
12 Prop. 1975/76:34 s. 124. 
13 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 89. 
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Begreppet konsument avser normalt sett privatpersoner, men enligt 
förarbetena till MFL så omfattas även näringsidkare. Centralt är dock att 
mottagaren skall förvärva en slutprodukt.14

1.3 Disposition 
För att ge en allmän förståelse för marknadsföringsrätten, kommer det i 
kapitel två att ges en kort överblick över marknadsföringslagstiftningen. 
Därefter är det önskvärt att markera gränsen mot tryck- och yttrandefriheten, 
eftersom marknadsföringsrätten kan betraktas som en inskränkning av dessa 
grundlagsskyddade rättigheter. Denna gränsdragning finns i kapitel tre. För 
att svara på de frågor som ställts ovan, under beskrivningen av arbetets 
syfte, kommer sedan gränsen mot den förbjudna vilseledande reklamen att 
sättas. Det är naturligtvis av stor praktisk betydelse att såväl jurister som 
praktiker verksamma i marknadsföringsbranschen vet vad som utgör ett 
vilseledande i lagens mening. Vilseledande reklam betraktas som ett 
problem som måste undvikas. Om en näringsidkare passerat över gränsen 
till vilseledande, kan denne genom att lämna viss information, eller ändra 
layouten, på ett adekvat sätt ta ett steg tillbaka och därmed undvika att få sin 
marknadsföring klassad som vilseledande. Genom att studera sådan 
neutralisering kommer även begreppet vilseledande reklam att bli mer 
nyanserat. Vilseledande reklam och dess neutralisering behandlas därför i 
kapitel fyra och fem. I teorin skulle man kunna avsluta diskussionen här, 
men det är av intresse att utreda om kraven som ställs på marknadsföring för 
att denna skall hålla sig inom lagens gränser förändras beroende på det 
medium som marknadsföringen presenteras i. Om så skulle vara fallet 
varierar följdaktigen svaren på fråga ett och två. Exempelvis kan man tänka 
sig att en annons i en dagstidning använder ett vilseledande påstående. 
Längre ner på sidan ger annonsören viss information som gör att 
konsumenten kan förstå påståendet på rätt sätt, den här informationen har då 
neutraliserat det vilseledande påståendet. Frågan är vad som skulle hända 
om samma reklam sändes i TV med den neutraliserande informationen 
synlig endast i liten text längst ner på TV-rutan under några sekunder? Detta 
kommer att utredas närmare i kapitel sex. Arbetet avslutas med en slutsats i 
kapitel sju. 
 
 

                                                 
14 Prop. 1994/95:123, s. 163.  
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2 Marknadsföringslagstiftning 
I Sverige regleras marknadsföring idag i ett flertal olika lagar och 
förordningar. Den centrala och uppbärande lagen är MFL. Marknadsföring 
regleras dock även i bland annat tobakslagen, alkohollagen och KKrL. 
Nordell menar att olika specialföreskrifter skapar ett system som riskerar att 
uppfattas som svåröverskådligt. Systemet kan dock vara pedagogiskt och 
överskådligt för de personer som är involverade i en viss bransch.15

2.1 Marknadsföringslagen 
Den första svenska marknadsföringslagen (lagen 1970:412 om otillbörlig 
marknadsföring) trädde i kraft 1 januari, 1971. MFL har sedan dess utökats 
och reviderats vid ett par tillfällen. Ett större förnyelsearbete skedde redan år 
1975 och en ny lag trädde därför i kraft i juli 1976. Den idag gällande lagen, 
SFS 1995:450, trädde i kraft den 1 januari, 1996. 2005 års marknadsförings-
utredning har lagt fram ett förslag till ny marknadsföringslag som väntas 
träda i kraft under år 2007. 

2.1.1 1971 och 1976 års MFL 
Från att tidigare ha överlåtit ansvaret för reglering av marknadsföring till 
näringslivet, tog staten på sig det genom 1971 års lag. I propositionen 
angavs att ”Syftet med den nya lagen är att, framför allt i konsumenternas 
intresse, skapa effektiva garantier för att reklam och marknadsföring inte 
bedrivs med otillbörliga metoder”.16 Reklam ansågs ha en så stor 
ekonomisk och social genomslagskraft att det var påkallat av ett gemensamt 
samhällsintresse att den följde vissa etiska normer. För att undvika vaga och 
otympliga stadganden, valde man att införa en generalklausul, med hjälp av 
vilken man skulle komma åt otillbörlig marknadsföring riktad mot 
konsumenter såväl som andra näringsidkare.17

 
Reklammarknaden under 1960-talet skiljde sig mycket från dagens 
marknad. I propositionen till 1971 års lag målar man upp situationen så här: 
”Enligt en undersökning år 1965 av reklaminvesteringarnas fördelning på 
olika media faller ungefär hälften av investeringarna på pressreklamen. 
Närmast därefter kommer direktreklamen med en andel på något över 20 % 
och butiksreklamen med omkring 11 %. Utgifterna för annonsering i 
pressen av märkesvaror uppgick år 1965 till omkring 550 milj. kr.”.18 Med 
andra ord användes nästan uteslutande tryckt reklam. Det förefaller 
självklart att detta har kommit att påverka lagens utformning till viss del. 
 

                                                 
15 Nordell, Marknadsrätten, s. 91. 
16 Prop. 1970:57 s. 1. 
17 Prop. 1970:57 s. 27–28. 
18 Prop. 1970:57, s. 150. 
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Genom 1976 års lag fick lagen ett nytt namn - marknadsföringslag. De 
huvudsakliga förändringarna var att producenter kunde föreläggas att 
redogöra för viss information om sin vara. Vidare stadgades normer för 
produktsäkerhet och varor som var otjänliga för sitt ändamål. Det kan även 
nämnas att KO i samband med denna lagändring slogs samman med KOV. 
Motivationen var att detta skulle ge bättre effektivitet och underlätta 
konsumentkontakter med den ansvariga myndigheten. Chefen för KOV blir 
därmed automatiskt utsedd till KO.19

2.1.2 1996 års MFL 
År 1996 blev det återigen dags att modernisera MFL. Eskäl var att anpassa 
lagen till de krav som ställdes från EG. Lagstiftaren valde då att behålla det 
övergripande systemet från 1976 års lag. Nyheterna i den nuvarande lagen 
blev därför främst att en marknadsstörningsavgift infördes och en mängd 
detaljerade förbudsbestämmelser angavs i den så kallade förbudskatalogen 
(5–13d §§).20

 
Den nuvarande lagen består av ett par generalklausuler av vilka den 
viktigaste är 4 § som i kombination med 14 § förbjuder otillbörlig 
marknadsföring. Förbudskatalogen innehåller en mängd förbjudna 
marknadsföringsåtgärder som lagstiftaren ser mycket allvarligt på. Dessa 
har preciserats av rättsäkerhetsskäl så att MD skall kunna utdöma en 
marknadsstörningsavgift.  
 
När marknadsstörningsavgiften infördes, blev det nödvändigt att skapa en 
förutsebarhet i överensstämmelse med legalitetsprincipen för att kunna 
utdöma avgiften. Avgiften kan utdömas direkt vid uppsåtligt eller culpöst 
beteende från näringsidkaren, om detta bryter mot någon av katalogreglerna. 
Avgiften skall bestämmas till ett belopp mellan fem tusen och fem miljoner 
kronor, den får dock inte överstiga mer än tio procent av näringsidkarens 
årsomsättning. Tidigare var den huvudsakliga sanktionen i MFL förbud vid 
vite, som kan utdömas oberoende av en näringsidkares culpa eller onda tro, 
dock först efter det att en domstol meddelat förbudet. Förbud vid vite är 
emellertid fortfarande en viktig sanktion i MFL.21

 
Nordell har utvecklat en figur i vilken han beskriver förbudskatalogen som 
ett inre område som inte får beträdas av en näringsidkare, eftersom den 
direktsanktionerade marknadsstörningsavgiften då kan utdömas. 
Generalklausulen i 4 § MFL beskrivs som ett yttre område som ej bör 
beträdas. Om detta ändå sker, kan näringsidkaren förbjudas att fortsätta med 
sin marknadsföringsåtgärd vid vite.22

 

                                                 
19 Prop. 1975/76:34 s. 1–2.  
20 Prop. 1994/95:123 s. 1 – 2. 
21 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 76–77. 
22 Nordell, Marknadsrätten, s. 15–16.  
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Inre området – katalogen. 
Direktsanktionerat med 
marknadsstörningsavgift. 

Yttre området – 4 § MFL. 
Förbud meddelas vid vite. 
Dom fordras. 

 
MFL tillämpas uteslutande på näringsidkare som i sin verksamhet 
marknadsför eller efterfrågar produkter (detta innefattar, som konstaterats i 
kapitel 1.2.3, även tjänster och andra nyttigheter). Både begreppet 
marknadsföring och näringsidkare tolkas i vid mening, även passivt salu-
förande av produkter faller in under lagens tillämpningsområde och det 
ställs inga direkta krav på vinstsyfte hos näringsidkaren. Verksamheter som 
inte är näringsverksamhet och som ägnar sig åt marknadsföring, faller 
således utanför lagen. Även näringsidkare som annonserar med annat syfte 
än att öka omsättningen faller i praktiken utanför lagen, se mer om detta 
under kapitel 3, särskilt under 3.3.23

 
MFL är inte begränsad till Sverige. Även utländska företag som riktar sin 
marknadsföring mot Sverige kan ställas till svars för denna. Det är således 
egalt var materialet producerats eller sänts ifrån, det centrala är var effekten 
tar plats. Det motsatta gäller om den huvudsakliga publiken inte är svensk. I 
så fall är MFL inte tillämplig. En förfelad part bör dock vara medveten om 
att ställa utländska företag till svars för den marknadsföring de företar från 
utlandet skulle innebära betydande svårigheter.24 I MD 2000:8 bekräftade 
MD att det saknade betydelse vid marknadsföring via Internet att servern 
som hemsidan lagrades på fanns i USA. Eftersom hemsidan var på svenska 
och hade svenska prisuppgifter samt en svensk kontaktadress, var MFL 
tillämplig. 

2.1.3 De lege ferenda 
2005 års marknadsföringsutredning lade nyligen fram betänkandet SOU 
2006:76. Anledningen till att utredningen tillsattes var att man från 
lagstiftarens sida ville utreda hur rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 
2005 om otillbörliga affärsmetoder bör implementeras i svensk rätt. 
Direktivet syftar till att säkerställa en fungerande inre marknad inom EU 
samt ett högt konsumentskydd. Trots att den nuvarande MFL anses bygga 
                                                 
23 Nordell, Marknadsrätten, s. 91–92. 
24 Prop. 1970:57, s. 93. 
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på samma grundmodell som direktivet så är de ändringar som fordras i MFL 
så omfattande att utredningen föreslår att en helt ny lag skall ersätta den 
idag gällande MFL. Utredningen menar dock att sektionen rörande 
vilseledande reklam till stor del stämmer överens med de idag gällande 
bestämmelserna. Bestämmelsen som korrelerar till 6 § MFL är direktivets 
artikel 7 (se bilaga B). Direktivet skall ha implementerats senast i december 
2007.25

2.2 Relaterad lagstiftning 
Som påpekats ovan är MFL inte den enda lagen som reglerar marknads-
föring. På Europeisk nivå finns bland annat direktivet om vilseledande och 
jämförande reklam (Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 
1984). Direktivet är ett så kallat minimidirektiv som Sverige är förpliktigat 
att följa. De krav som ställs i direktivet har införlivats i MFL. Marknads-
föring är av intresse för EU eftersom den, precis som annan konkurrens, kan 
missbrukas. EU försöker således motverka en snedvridning i den 
gemensamma inre marknaden genom att reglera reklam och marknads-
föring.26

 
För svensk del finns det ett par lagar, bland annat tobakslagen och 
alkohollagen, som istället för egna förbuds- och sanktionsbestämmelser 
hänvisar till generalklausulen om otillbörlig marknadsföring i MFL. I vissa 
andra fall har lagstiftaren dock ansett att allmän förvaltningsdomstol är 
bättre lämpade att handha fall på grund av deras huvudsakligen offentlig-
rättsliga karaktär, exempelvis produktsäkerhetslagen (PSL).27

 
KOV utfärdar med stöd av lag föreskrifter i KOVFS. Dessa är därför 
rättsligt bindande för de subjekt som omfattas av föreskrifterna. En 
eventuell överträdelse av en föreskrift kan beivras med stöd av den lag som 
föreskriften grundar sig på. Ett exempel utgör KOVFS 1993:4 Riktlinjer för 
marknadsföring av naturmedel som medgivits försäljningstillstånd.28 
Konsumentverket utfärdar även med stöd av lag och den praxis som uppstått 
i MD förbudsförlägganden vilka kommit att bilda myndighetspraxis. 
 
Tidigare i arbetet har ICC:s grundregler för reklam omnämnts. Dessa har 
förvisso ingen rättslig status, men har vid ett flertal tillfällen använts av MD 
som tolkningsunderlag.29 Lagstiftaren ansåg redan vid instiftandet av MFL 
att systemet skulle vinna i flexibilitet om de dömande organen tog hänsyn 
till näringslivets frivilliga självreglering. Det har varit möjligt tack vare 
generalklausulen i 4 § MFL.30 Exempel härpå är MD 2006:15 och MD 
1987:5. Grundreglerna har nyligen omarbetats i en åttonde upplaga som är 

                                                 
25 SOU 2006:76, s. 13–19. 
26 Prop. 1992/93:110, s. 3–4. 
27 Nordell, Marknadsrätten, s. 69. 
28 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 23–24. 
29 Nordell, SvJT 1999, s. 847. 
30 Jonson, SvJT 2001 s. 295. 
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mer omfattande än tidigare versioner eftersom den helt ersätter andra 
tidigare riktlinjer.31  

2.3 Marknadsdomstolen 
För att kunna döma i mål som relaterade till de nya marknadsföringslagarna 
och därmed verka prejudicerande, instiftades år 1970 genom MDL (SFS 
1970:417) en specialdomstol, MD. MD består normalt av en juridiskt skolad 
ordförande, ytterligare två jurister samt fyra ekonomiska experter. 
Lagstiftaren har valt denna speciella sammansättning eftersom man ansåg 
att det fordrades branschkännedom för att kunna ta ställning i frågor av 
marknadsrättslig karaktär.32

 
I mål angående marknadsstörningsavgift samt skadestånd är Stockholms TR 
första instans. I dessa mål är MD andra och sista instans. Endast om en dom 
uppenbarligen strider mot lagen kan HD meddela resning och behandla 
fallet. De mål som rör förbud eller åläggande behandlas av MD som första 
och enda instans, även här kan dock HD bevilja resning vid uppenbart lag-
stridiga domar. Talerätt i dessa mål har KO, berörda näringsidkare samt 
sammanslutningar av konsumenter, näringsidkare eller löntagare.33 Bernitz 
har, i min mening med rätta, kritiserat systemet med bara en eller två 
instanser för att vara negativt med hänsyn till rättsäkerheten.34

                                                 
31 Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice, s. 3. Det 
nya regelverket ersätter ICC:s Grundregler för reklam, Regler för direktmarknadsföring, 
Regler för säljfrämjande åtgärder, Internetregler och Regler för miljöreklam. 
32 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 8. 
33 Svensson m.fl, Praktisk marknadsrätt, s. 82–84.  
34 Bernitz, Svensk marknadsrätt, s. 10. 
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3 MFL och grundlagarna 
De svenska grundlagarna ger medborgarna ett antal fri- och rättigheter. Av 
dessa märks bland annat tryck- och yttrandefriheten. Dessa regleras i varsin 
grundlag, TF från 1948 samt YGL från 1991. Rättigheterna i dessa kan 
enligt RF 2:13 och 8:1 inskränkas endast genom lag och i vissa specifika 
syften. 
 
Redan i propositionen till 1970 års MFL konstaterades emellertid att 
yttranden som har ett kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden 
till föremål inte åtnjuter grundlagsskydd, eftersom varken TF eller YGL 
hade till syfte att skydda denna typ av yttringar. Ur praxis kan exempelvis 
HD:s uttalade i NJA 1999 s. 749 nämnas, i vilket HD uttalar att ”Reklam i 
tryckt skrift faller i och för sig under tryckfrihetsförordningen. Det torde 
emellertid råda allmän enighet om att ingripande mot reklamåtgärder kan 
ske utanför tryckfrihetsförordningens regler i fall då åtgärderna är av 
utpräglat kommersiell natur, dvs att de vidtagits i kommersiell verksamhet 
och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella förhållanden till 
föremål”.35

3.1 Tryckfrihet 
För att tillgodose tryckfriheten stadgar TF 1:1 första stycket att ”Med tryck-
frihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet 
eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att seder-
mera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att 
icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot 
tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upp-
lysning”. 
 
Tryckfriheten har länge, sedan mitten av 1700-talet, varit viktig i Sverige. 
Den syftar till att säkerställa ett fritt utbyte av åsikter, allsidig upplysning 
samt fritt konstnärligt skapande. TF skyddar dock endast tryckta skrifter 
som blivit utgivna. Exempelvis skyddas böcker, tidningar och bilder men 
även kopierade skrifter och stenciler skyddas under vissa förutsättningar. 
Skyddet innebär bland annat att myndigheter inte får censurera eller 
förhandsgranska material som skall tryckas. Bortsett från vissa brottsliga 
handlingar som kan begås genom tryckt skrift får inte heller något förbud 
mot tryckning meddelas.36

3.2 Yttrandefrihet 
YGL tillkom först långt senare än TF och syftar till att reglera yttrandefrihet 
i modernare media som TV och radio (audiovisuella media). År 2003 
                                                 
35 Angående departementschefens uttalande i propositionen, se prop. 1970:57 s. 65 ff. 
36 Strömberg, Tryckfrihetsrätt, s. 9–14. 
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ändrades YGL till att omfatta även webbsidor för de verksamheter som 
traditionellt sett åtnjutit tryckfrihet, exempelvis tidningar, radio och TV. 
Även andra verksamheter kan få skydd för sina webbsidor via YGL, men 
måste då som huvudregel ansöka om skydd hos Radio- och TV-verket.37 I 
rättsfallet MD 2005:11 konstaterade dock MD att trots att det inte fanns 
någon ansvarig utgivare för webbsidan, och man därför inte kunde åberopa 
yttrandefrihet, så saknades skäl att skilja mellan Internet och andra media 
från yttrandefrihetssynpunkt. I realiteten kan således reklam på Internet 
åtnjuta samma skydd som reklam i tidningar eller radio och TV. 
 
YGL är inte lika omfattande som TF som täcker in alla sorters tryckta 
skrifter under vissa förutsättningar. En annan skillnad mellan YGL och TF 
är att YGL, trots huvudregeln om förbud mot censur tillåter det, mot rörliga 
bilder som är avsedda att visas offentligt. Vidare behöver radio- och TV-
sändningar tillstånd, eftersom det analoga nätet inte klarar av en fri 
etablering. I övrigt påminner skyddet i YGL till stor del om det som med-
borgarna tillerkänns i TF.38

3.3 Inskränkningar 
MFL står i konflikt med tryck- och yttrandefriheten såtillvida att marknads-
föring normalt sett sker genom ett medium som är skyddat av endera TF 
eller YGL. De sanktioner som existerar inom MFL, till exempel marknads-
störningsavgift eller förbud mot fortsatt marknadsföring, kan innebära 
inskränkningar av de rättigheter som medborgarna tilldelats genom grund-
lagarna.39

 
Det finns undantag från rättigheten att uttrycka sig fritt i TF och YGL, ett 
undantag gäller marknadsföring av hälsovådliga produkter, däribland 
alkohol och tobak. Dessa är de enda undantag som i direkt grundlagstext 
möjliggör förbud av viss typ av marknadsföring. Det är dock cirka 35 år 
sedan MFL instiftades och i praxis har det förtydligats var gränserna går.  
 
Som konstaterats ovan finns det undantag som inte är reglerade i lag. Frågan 
om var gränsen för kommersiellt syfte med rent kommersiella förhållanden 
till föremål går har prövats i ett antal fall. I NJA 1975 s 589 var fråga om 
huruvida en löpsedel uppfyllde dessa rekvisit och därmed kunde angripas 
med stöd av MFL. HD konstaterade att trots att så kunde vara fallet från 
gång till gång så var intresset av att ha en fri åsiktsförmedling ett tungt 
vägande argument. Vidare konstaterades att löpsedlar typiskt sett också var 
ett led i nyhets- och åsiktsförmedlingen. MD:s tidigare fällande dom 
ogillades således av HD. Utgången blev den motsatta i NJA 2001 s. 328 i 
vilket en annons i Dagens Nyheter fälldes av MD, eftersom den marknads-
förde snus och därmed ansågs otillbörlig. Annonsören försvarade sig genom 
                                                 
37 Nordell, Marknadsrätten, s. 94 f. Se även SOU 2001:28 samt prop. 2001/02:74 angående 
yttrandefrihet på Internet. En ansökan om utgivningstillstånd kostar hösten år 2006 tvåtusen 
kronor. 
38 Strömberg och Axberger, Yttrandefrihetsrätt, kapitel 12. 
39 Gyllenstierna och Welander, Reklam juridik, s. 13. 
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att hävda att annonsen egentligen var redaktionell och tillkommit i 
informativt, inte kommersiellt, syfte. HD accepterade dock inte detta 
resonemang, utan menade att all reklam till viss del består av redaktionellt 
och informativt material men att helheten samt det bakomliggande syftet 
måste få en avgörande roll. Ett justitieråd var dock skiljaktigt och menade 
att i tveksamma fall med så kallade blandade meddelanden var man tvungen 
att ge företräde åt tryckfriheten. I förarbetena till MFL uppmärksammar 
remissinstanserna att gränsen mellan reklam och redaktionellt material 
kommit att bli alltmer flytande.40 Nordell påpekar att en situation som den 
ovanstående ställs på sin spets först vid så kallad smygreklam, som ju är 
reklam som blandats med redaktionellt material utan någon reklam-
identifikation.41

 
Även MD 2005:18 utgör ett bra exempel. Där slår MD uttryckligen fast 
mycket av den ovanstående praxisen. I fallet hade en plastikkirurg på sin 
hemsida varnat för ett medel som en annan plastikkirurg använde. Den 
senare av de två stämde därför den första med hänvisning till MFL. MD 
avslog dock dennes yrkanden med motiveringen att varningen på hemsidan 
saknade säljbudskap och utgjorde främst en opinionsbildande framställning, 
varför MFL ej var tillämplig. 
 

                                                 
40 Prop. 1970:57, s. 50.   
41 Nordell, SvJT 1999 s. 861. Se även det nyligen avgjorda MD 2006:15 angående huruvida 
en annons som påminner om redaktionellt material och är placerad på en tidnings förstasida 
kan angripas med stöd av MFL. 
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4 Vilseledande reklam 
I 8:e upplagan av ICC:s Grundregler stadgas i artikel 3 att konsumenters 
tillit inte skall missbrukas och att man inte heller skall exploatera deras 
bristande kunskaper. Artikel 5 stadgar vidare att marknadsföring skall vara 
sanningsenlig och inte vilseledande. Det specificeras även en mängd 
uppgifter som bör vara korrekta för att skydda konsumenter.42 För att 
uppfylla bland annat dessa skyddsbehov, har det funnits en bestämmelse om 
vilseledande marknadsföring i den svenska marknadsföringslagstiftningen 
ända sedan 1971 års lag om otillbörlig marknadsföring. Bestämmelsen var 
då förenad med ett straffansvar bestående av böter eller fängelse i högst ett 
år. Idag regleras vilseledande reklam i 6 § MFL som till stor del liknar vad 
som stadgas i artikel 5 i ICC:s Grundregler. Det bör även uppmärksammas 
att paragrafen utformades på ovanstående sätt för att korrelera till artikel 3 i 
direktivet om vilseledande och jämförande reklam. 6 § MFL lyder:  
 
”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda påståenden eller 
andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen 
eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. 
Detta gäller särskilt framställningar som avser 
1. produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper, 
2. produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa eller miljö, 
3. produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren, 
4. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, 
ställning på marknaden, kännetecken och andra rättigheter, 
5. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren.” 
 
Trots att paragrafen är placerad under rubriken vilseledande reklam, är 
rekvisitet för dess tillämplighet att en näringsidkare använder vilseledande 
påståenden eller framställningar i sin marknadsföring. Det har redan under 
kapitel 1.2.3 konstaterats att begreppet marknadsföring är mer omfångsrikt 
än begreppet reklam. Framställningar omfattar både ord, bilder och tecken. 
Exempelvis omfattas både muntliga och skriftliga framställningar i 
annonser, broschyrer och på förpackningar.43

 
Vid bedömningen av huruvida marknadsföring är vilseledande eller inte ser 
MD till den helhet som marknadsföringen utgör vid en flyktig kontakt. Som 
utgångspunkt använder sig MD normalt av en hypotetisk genom-
snittskonsument. Således behöver ingen person rent faktiskt ha blivit vilse-
ledd för att en fällande dom skall kunna meddelas. Det räcker med att det 
existerar en risk för att marknadsföringen kan vara vilseledande.44

 
Paragrafen om vilseledande reklam är placerad i den så kallade förbuds-
katalogen (behandlad ovan i kapitel 2.1.2.) och är därmed direkt-

                                                 
42 Se de oöversatta artiklarna i fulltext i bilaga A. 
43 Prop. 1994/95:123, s. 166. 
44 Gyllenstierna och Welander, Reklam juridik, s. 74–75. 
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sanktionerad med marknadsstörningsavgift. I vissa fall kan även skadestånd 
komma att utdömas om en näringsidkare gjort sig skyldig till vilseledande.45 
I propositionen framgår att vilseledande reklam är den utan jämförelse 
vanligaste formen av otillbörlig marknadsföring. Det var bland annat för att 
avskräcka näringsidkare från att vidta den typen av marknadsföring som 
marknadsstörningsavgiften infördes. Man ansåg att en direktsanktionerad 
avgift var mer avskräckande än ett förbud som sannolikt inte skulle kunna 
meddelas innan näringsidkarens reklamkampanj redan var över.46

 
En annan sanktion som rätten kan besluta om i fall av vilseledande reklam 
är utplåning enligt 31 § MFL. Den vilseledande marknadsföringen skall då 
ändras eller förstöras så att den inte längre är vilseledande.47

4.1 Omvänd bevisbörda 
Enligt 34 § MFL kan KO kräva upplysningar, varuprover och handlingar av 
en näringsidkare. Det är en gammal marknadsföringsrättslig princip att 
påståenden i marknadsföringen skall kunna styrkas vid tidpunkten för 
marknadsföringen. Detta innebär att en näringsidkare i fråga om veder-
häftigheten hos dennes marknadsföring har en omvänd bevisbörda. En 
motsvarande bestämmelse finns i artikel 8 i ICC:s Grundregler. 48

 
I MD 2003:22 hade Fazer använt uttrycket ”Bäst på fullkorn”. Detta 
ogillades av konkurrenter som stämde Fazer för bland annat det aktuella 
påståendet. MD uttalade att ”Uttrycket ’bäst på fullkorn’ är ett 
reservationslöst påstående som förmedlar ett intryck av att produkten håller 
högre kvalitet än andra liknande produkter. Fazer har i målet inte visat att 
det finns stöd för dessa påståenden. De får därför anses ovederhäftiga och 
därmed otillbörliga enligt 6 § andra stycket 1 MFL”. Utgången blev 
liknande i MD 2006:23 i vilket Synoptik hävdade att de hade ”Stans bästa 
pris 595:-”. Man förmådde från Synoptiks sida, trots relativt omfattande 
undersökningar, inte bevisa att så var fallet. MD bedömde därför 
påståendena som vilseledande. 
 
I rättsfallet MD 2000:20 hade Hästens Sängar marknadsfört sina sängar som 
”världens skönaste sängar”. Dux drog därför Hästens inför domstol. Dux 
förlorade först i tingsrätten, som anförde att påståendet inte var objektivt 
verifierbart och därför inte gick att styrka. Dessutom menade man att 
Hästens sängar uppfattades som sköna varför påståendet inte var 
vilseledande. Dux överklagade och vann sedan i MD. Domstolen anförde då 
att ”Den påtalade formuleringen ger, även om den har form av värdering, 
intrycket att Hästens sängar faktiskt har en utomordentligt hög 
komfortstandard och i detta avseende är överlägsna alla andra sängar. Av 
utredningen i målet framgår visserligen att Hästens sängar har en hög 
                                                 
45 Se 22–28 §§ MFL angående marknadsstörningsavgift och 29–30 §§ MFL angående 
skadestånd. Se även prop. 1994/95:123, s. 40. 
46 Prop. 1994/95:123, s. 49–50. 
47 Prop. 1994/95:123, s. 113–117. 
48 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 103. Se även prop. 1994/95:123, s. 153. 
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kvalitet. Detta förhållande ger dock inte fog för ett så generaliserande och 
reservationslöst påstående som det aktuella.”.  Hästens Sängar hade således 
misslyckats med att styrka sitt reservationslösa påstående. 
 
I MD 1975:25 bekräftade MD tidigare praxis om att en annonsör har ansvar 
inte bara för de påståenden han använder sig av, utan även för att de intyg 
han åberopar till sitt stöd. Det åligger alltså en annonsör att även styrka 
riktigheten av eventuella åberopade intyg med mera. Fallet rörde 
marknadsföring av bland annat bystmassage-emulsion, som enligt utsaga 
skulle förstora platta eller slappa bröst. Marknadsföringen förbjöds vid 
vite.49

 
I ett annat fall, MD 2006:24, hade en fastighetsförmedling under hösten 
2005 i direktreklam riktad till hushållen i Linköping använt påståenden om 
att de som säljer sina fastigheter genom det aktuella bolaget i genomsnitt 
tjänade 100.000 kronor mer än genom andra säljare. Till stöd för sitt 
påstående hänvisade bolaget till i sig korrekt statistik. Man misslyckades 
dock med att visa att statistiken skulle utläsas på det aktuella sättet, 
marknadsföringen bedömdes därför som vilseledande enligt 6 § MFL. Fallet 
illustrerar, utöver den omvända bevisbördan, även att korrekt information 
kan användas på ett vilseledande sätt. 
 
Att bevisa att en viss marknadsföring faktiskt tagit plats och dylika 
bevisfrågor åvilar dock i vanlig ordning käranden. Omvänd bevisbörda 
tillämpas således endast på frågan om marknadsföringens vederhäftighet.50 I 
exempelvis MD 2002:25 förmådde inte LivsHälsa AB styrka att en 
konkurrent spritt ut illasinnade rykten om dem, varför deras yrkande avslogs 
i den aktuella delen. 

4.2 Exempel på vilseledande reklam 
Den lista med fem punkter som exemplifierar uppgifter som bör vara veder-
häftiga och inte vilseledande i marknadsföringen som presenteras i 6 § MFL 
är inte uttömmande. Regeringen ansåg det vara av värde att exemplifiera de 
situationer när vilseledande ofta kunde komma i fråga. På så sätt skulle 
marknaden kunna förutse var extra noggrannhet fordrades och reklam-
kampanjer skulle kunna utformas på ett mer korrekt sätt.51

4.2.1 Produktegenskaper 
Den första punkten i listan av uppgifter som behöver vara vederhäftiga 
behandlar produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Detta kan 

                                                 
49 Jfr. med prop. 1970:57, s. 70 vari departementschefen talar om åberopanden av intyg i 
marknadsföring. 
50 Nordell, Marknadsrätten, s. 100. 
51 Prop. 1994/95:123, s. 50. 
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sammanfattas som produktegenskaper. Svensson m.fl. har uppmärksammat 
att en mycket stor del av de fall som MD behandlar rör just denna punkt.52

 
Strax före millennieskiftet marknadsförde Arla en yoghurt med champagne-
smak. Detta ledde till att champagnetillverkare stämde Arla. I MD 2002:20 
behandlades därför frågan om huruvida det var vilseledande av Arla att 
påstå att deras yoghurt hade champagneegenskaper. MD sade i domskälen 
att ”Vad gäller smak av champagne […] framgår av den muntliga 
bevisningen att de ingredienser som ingår inte kan ge sådan smak”. 
Domstolen fällde därför Arla för vilseledande reklam med hänvisning till 6 
§ andra stycket 1 p. MFL. 
 
I ett liknande fall, MD 2003:6, hade ett bolag vid marknadsföringen av cider 
angett att denna innehöll det ”finaste fruktvin”. Av utredningen i fallet 
framkom dock att endast 8 % av innehållet var fruktvin. Eftersom inget 
annat innehåll än fruktvinet deklarerades i den aktuella marknadsföringen, 
ansåg MD att påståendet var ägnat att vilseleda konsumenter och fällde 
bolaget på denna punkt. 
 
I MD 2003:24 hade MD anledning att ta ställning till vilseledande där 
svaranden hade utgett sin produkt för att hålla en kvalitet som den inte hade. 
Ett bolag hade vid sin marknadsföring av kylskåp påstått att dessa hade tre-
stjärniga frysfack, vilket är den högsta graderingen i den internationella 
standarden för kylskåp. Eftersom kylskåpen inte uppfyllde de krav som 
fordrades för att få använda den kvalitetsmärkning som de tre stjärnorna 
utgör så befanns marknadsföringen vara vilseledande och därmed 
otillbörlig. 

4.2.2 Ursprung och miljöpåverkan 
Vad gäller en produkts ursprung så omfattas både dess kommersiella och 
geografiska ursprung av den aktuella bestämmelsen i listans andra punkt. 
Det kommersiella ursprunget kan vara vilseledande om en producent 
försöker ge sken av att dennes produkt härstammar från en annan tillverkare. 
Normalt sett sker detta för att den förra vill snylta på den senares renommé. 
I det ovan nämnda Champagnesmak-avgörandet friades Arla från 
anklagelsen att deras yoghurt med champagnesmak kunde åstadkomma 
vilseledande om kommersiellt ursprung, eftersom det rörde sig om två 
väsensskilda produkter, yoghurt och champagne. Risken för förväxling var 
därmed inte reell.53

4.2.2.1 Vilseledande om kommersiellt ursprung 
I MD 2000:5 yrkade Telia InfoMedia Reklam AB att ett annat bolag skulle 
förbjudas att använda beteckningen ”Tele InfoMedia” vid marknadsföringen 
av sina tjänster. MD biföll Telias yrkande, eftersom det ansågs föreligga en 
                                                 
52 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 149. 
53 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 50–51 och s. 74. Angående renommé-
snyltning bör det uppmärksammas att denna normalt angrips med generalklausulen i 4 § 
MFL, se prop. 1994/95:123, s. 76. 
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risk att kunder felaktigt kunde få uppfattningen att de två bolagen hade en 
anknytning till varandra. 
 
Ett av de klassiska rättsfallen på området är MD 1983:18 i vilket Expressens 
ägare stämt utgivaren av tidningen Weekendpressen med anledning av den 
senares grafiska likhet med den förra. Bland annat hade de båda 
tidningarnas framsidor en näst intill identisk blå ram, dessutom stämde 
typsnitt, färger och vissa andra grafiska intryck överens. Domstolen ansåg 
att Weekendpressen hade utnyttjat vissa av Expressen använda kännetecken 
som var väl kända bland allmänheten. Likheten mellan tidningarna var så 
stor att domstolen beskrev förväxlingsrisken som uppenbar. 
Marknadsföringen av Weekendpressen var således menad att vilseleda 
konsumenter om tidningens kommersiella ursprung. Talan ogillades dock 
för andra sidor än förstasidan med hänsyn till tryckfriheten. 

4.2.2.2 Vilseledande om geografiskt ursprung 
I ett senare rättsfall, MD 2003:13, fick MD ta ställning till geografiskt 
vilseledande marknadsföring. Wasa knäckebröd hade marknadsfört ett av 
sina knäckebröd under beteckningen ”Mora”. MD uttalade i fallet att 
ursprung, såväl geografiskt som kommersiellt, fungerar som en garant för 
vissa egenskaper som vunnit gillande hos konsumenter. Det är därför av vikt 
att ursprunget inte är vilseledande. MD fann att ”den påtalade marknads-
föringen genom användandet av benämningen Mora i sig och/eller i 
förening med andra påståenden och framställningar är ägnad att ge 
konsumenten uppfattningen att varan har sitt ursprung i Mora eller Dalarna 
eller kommer från en tillverkare i Mora eller i Dalarna”. Bedömningen 
ändrades inte av att Wasabröd under en längre tid använt benämningen 
Mora i sin marknadsföring. 

4.2.2.3 Miljöpåverkan 
ICC hade tidigare en specifik uppsättning regler för miljöreklam. Dessa är 
nu inkorporerade i den 8:e upplagan av Grundreglerna. Att miljön 
uppmärksammas i paragrafen beror på att miljöargument på senare tid blivit 
allt vanligare och mer betydelsefulla.54 Ett exempel härpå utgör MD 
2004:12. Ford hade i sin marknadsföring på så kallade stortavlor använt 
uttryck som ”Bästa utsläppen någonsin”, ”Den första bilen som jag velat 
krama” och ”Bästa bilen som någonsin kört förbi”. Uttrycken uppfattades 
av MD som miljöargument, vilka Ford inte förmådde styrka, varför de 
klassades som vilseledande. MD uttalade att ”Det är av stor vikt att 
användning av miljöargument vid marknadsföring […] är seriös och väl 
underbyggd eftersom konsumenter i allmänhet har svårt att bedöma 
riktigheten av sådan information”. 
 
Svensson m.fl. uppmärksammar, precis som MD i det ovanstående fallet, att 
en grundläggande problematik med miljöargument är att de är mycket svåra 
att styrka. Det är därför, på grund av den omvända bevisbördan, viktigt att 

                                                 
54 Prop. 1994/95:123, s. 166. 
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marknadsföring med miljöargument inte är reservationslös. Detta illustreras 
väl av Fords ovanstående påståenden och efterföljande dom.55

4.2.3 Pris 
Listans tredje punkt betonar vikten av att varans pris, grunderna för pris-
sättningen samt betalningsvillkor inte är vilseledande. Artikel 5 i ICC:s 
Grundregler betonar även den vikten av att konsumenten inte vilseleds i 
fråga om det pris som köpet betingar. Frågan har ansetts så viktig att en 
egen lag, Prisinformationslagen (PIL), har införts för att säkerställa att 
konsumenterna får en korrekt information. Lagen, som implementerar EGs 
prisinformationsdirektiv, är utformad som en ramlag och den myndighet 
regeringen bestämmer får utfärda närmare föreskrifter om prissättning. I de 
fall lagen överträds skall MD pröva det med stöd av MFL. 56

 
MD prövar även fall angående prissättning utan att stödja sig på PIL. Ett 
exempel härpå utgör MD 2000:7 i vilket ett företag marknadsfört en 
multimedia-PC via Internet med påståenden som ”Komplett PC för 0:-” och 
”Gratis PC:n är här!”. Efter att ha klickat på marknadsförarens länk 
slussades konsumenten till marknadsförarens hemsida där det framgick att 
konsumenten ”fick” PC’n under förutsättning att han blev medlem i en 
förening med en månadsavgift á 150 kronor under tre års tid. Konsumenten 
skulle även behöva betala 2 990 kronor för ett välkomstpaket, som även det 
marknadsfördes med prisuppgiften ”0:-”. KO konstaterade i sin talan att den 
totala kostnaden uppgick till ett minimum av 8 549 kronor och att en 
konsument kunde uppfatta detta först efter att ha klickat på ett flertal länkar. 
MD fann, precis som i tidigare praxis, att det var vilseledande att uppge att 
något var gratis om en motprestation fordrades. Företaget förbjöds därför 
vid vite att använda marknadsföring av det aktuella slaget. Utgången i målet 
stämmer väl överens med Grundreglernas artikel 7.  
 
I MD 2005:1 marknadsförde Telenor sitt kontantkort Djuice med en matris 
som innehöll vissa konkurrenters priser. Telenor hade dock utelämnat 
Comviq från prisjämförelsen. Detta ansågs vilseledande, eftersom Comviq 
var billigare än Djuice.  Telenor hade även använt sig av påståendet 
”Billigast var Djuice”, som var ett citat från Aftonbladet. Citatet i fråga var 
dock inaktuellt och sedan det publicerats i Aftonbladet hade Comviq 
lanserat sin tjänst som var billigare än Telenors. MD fann därför att det var 
vilseledande att använda sig av citatet som refererade till priset med 
motiveringen att ”Den som i sin marknadsföring använder citat har ansvar 
för att uppgifterna som däri anges är riktiga och aktuella vid tiden för 
marknadsföringen”. 
 

                                                 
55 Svensson m.fl., Praktiska marknadsrätt, s. 156–159. 
56 Se prop. 2003/04:38, s. 1. 
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I MD 2004:11 fälldes en optiker på en rad punkter. MD poängterade att 
reklam normalt läses flyktigt av allmänheten och att det måste vägas in vid 
bedömningen av huruvida en annons är vilseledande eller inte. Bland de 
vilseledande påståenden som företaget använt fanns bland andra 
”synundersökning halva priset”. Detta befanns vara vilseledande av 
domstolen, eftersom inget fullpris angavs och en konsument därför inte 
kunde veta vad värdet av detta erbjudande var. I samma fall befanns ironiskt 
nog uttalandet ”Helt enkelt en optiker med ärliga priser” vara tillåtet.  

4.2.4 Näringsidkarens kvalifikationer, ställning 
på marknaden samt rättigheter m.m. 

Precis som de andra punkterna i listan så fordrar den fjärde punkten att 
information i marknadsföring är vederhäftig och omvänd bevisbörda 
tillämpas. Det innebär att påståenden som ”världsledande”, ”störst” och 
dylikt om en näringsidkares marknadsställning måste kunna styrkas av 
näringsidkaren i fråga. Ett fall där MD hade anledning att ta ställning till 
liknande påståenden är MD 2004:27. Bauhaus hade marknadsfört sig med 
påståenden som ”Sveriges och Europas största byggvaruhuskedja”, 
”Bauhaus har det största urvalet och de bästa priserna” och en lågpris-
garanti med påståendet ”12 % billigare än konkurrenterna”. MD 
konstaterade att de flesta påståenden var reservationslösa och kunde tolkas 
på ett flertal sätt. Bauhaus förmådde inte styrka vederhäftigheten i något 
hänseende och fälldes därför för vilseledande.57

 
I MD 2005:8 var Scan Foods AB svarande. Scan hade använt bland annat 
uttrycket ”Julskinka av världens bästa griskött”. MD konstaterade att detta 
var ett mycket långtgående påstående och att det i enlighet med tidigare 
praxis ålåg Scan Foods att styrka dess riktighet. Att Scan Foods 
misslyckades med detta är föga överraskande och MD uttalade att ”Eftersom 
påståendet är så generellt är det tveksamt om det över huvud taget är 
möjligt att styrka”. 
 
Från år 2006 märks rättsfallet MD 2006:10. I fallet hade ett företag som 
ägnade sig åt försäljning och installation av paraboler och antenner 
marknadsfört sig med hjälp av CANT-föreningens kännetecken. CANT var 
en branschförening som meddelade auktorisation till företag med rätt 
kompetens. Företaget i fråga hade tidigare varit CANT-auktoriserat, men 
hade vid två tillfällen fått auktorisationen indragen. Företaget hade detta till 
trots ändå fortsatt att marknadsföra sig på ett sätt som gav sken av att det 
                                                 
57 Se även MD 2004:28 för ett liknande fall. 
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innehade den aktuella auktorisationen. MD fann att företaget uppmärk-
sammats på att det inte längre ägde rätt att använda CANT:s kännetecken 
samt att så skett ändå. Marknadsföringen var därför vilseledande. 
 
Bestämmelsen gäller även andra näringsidkares ställning på marknaden. I 
det ovan nämnda fallet hade Scan Foods även använt sig av påståendet ”Välj 
importerat griskött så kan du få medicin på köpet. Det kan inte vi bjuda på, 
eftersom vårt kött är helt fritt från antibiotika”. MD fann att påståendet 
innebar att importerat kött innehöll antibiotika till skillnad från Scan Foods 
som skulle vara fritt från ”medicin”. Scan Foods kunde inte styrka att så var 
fallet och dömdes därför för vilseledande och misskreditering. 
 
Det är även otillåtet att agera vilseledande med hänvisning till rättigheter 
som man besitter eller påstår sig besitta. MD har genom sin praxis beslutat 
att inte ta ställning till eventuella immateriella rättigheter. Målsättningen är 
att reglera efterbildningsskyddet i den immateriella lagstiftningen, varför en 
fullständig reglering i MFL skulle komma att bli överflödig. MFL tillåter 
således efterbildningar så länge dessa inte är ägnade att vilseleda.58 I MD 
2002:25 slog MD fast sin praxis från tidigare fall. I fallet hade HDT Inter-
national tillsänt LivsHälsa AB så kallade varningsbrev i vilka man påstod 
sig äga de immateriella rättigheterna till en av ingredienserna i det av 
LivsHälsa marknadsförda ”Drakens Gröna Te”. Varningsbreven innehöll 
såväl uppmaningar att sluta sälja det aktuella teet som hot om rättsliga 
åtgärder om så inte skede. HDT International hade dessutom tillsänt 
LivsHälsas kunder brev med uppmaningar att sluta köpa dennas produkter. 
MD uttalade att ”Av tidigare avgöranden […] framgår vidare att Marknads-
domstolen intagit den ståndpunkten att den marknadsrättsliga bedömningen 
sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud 
enligt MFL inte kan meddelas på den grunden att ett förfarande utgör t.ex. 
varumärkes- eller patenträttsintrång. […] Domstolen tar således inte 
ställning i tvister av sådana slag eller till den i sådana tvister före-
kommande användningen av varningsbrev i sig utan prövar endast frågan 
om den påtalade marknadsföringsåtgärder är otillbörlig enligt MFL”. I det 
aktuella fallet ansågs varningsbreven utgöra marknadsföring. Denna var i 
sig för onyanserad och långtgående och fälldes därför av MD.59

4.2.5 Belöningar och utmärkelser 
Listans femte och sista punkt stadgar att en näringsidkare inte får agera 
vilseledande i sin marknadsföring genom åberopande av belöningar och 
utmärkelser. Ett exempel utgör MD 2006:17 i vilket Friggs AB hade 
marknadsfört en produkt bestående av bland annat rosenrot med påståendet 
”Succén som utsetts till Årets produkt i hälsofackhandeln två år i rad finns 
nu i din vanliga matbutik”. En konkurrent stämde Friggs för det aktuella 
påståendet, eftersom det var deras produkt som innehöll samma ingrediens, 
rosenrot, som vunnit utmärkelsen två år i rad. Domstolen fann att eftersom 
                                                 
58 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 214. 
59 Se även MD 1988:6, MD 1994:25, MD 1999:28 och MD 2006:2 för liknande fall. I MD 
2004:14 blev utgången den motsatta. 
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marknadsföringen gav sken av att Friggs produkt vunnit utmärkelsen så var 
den vilseledande och fälldes därför.60  

                                                 
60 Fallet i fråga innehåller även ett intressant resonemang om när en rättegång i MD kan 
betraktas som onödig. Det resonemanget faller dock utanför ramen för det här arbetet. 
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5 Neutralisering 
I kapitlet ovan har begreppet vilseledande reklam presenterats mer ingående. 
En näringsidkare kan dock i vissa fall undvika att dennes marknadsföring 
klassificeras som vilseledande genom att lämna viss information som är 
nödvändig för att konsumenten skall kunna bedöma erbjudandets verkliga 
värde. Vilseledandet beror, som visats ovan, normalt sett på att information 
som konsumenten behöver för att tolka budskapet rätt saknas. Metoden som 
används för att åtgärda detta kallas neutralisering.61

 
Neutralisering kan delas in i två kategorier som dock tjänar samma syfte. 
Den första är sådan neutralisering som annonsören själv företar för att 
undvika att dennes marknadsföring blir vilseledande. Den kan 
fortsättningsvis benämnas egen neutralisering. Den andra är sådan 
neutralisering som är föreskriven av lagstiftaren. Ett exempel utgörs av 4 § 
andra stycket MFL som kan användas för att ålägga näringsidkare att uppge 
vissa uppgifter i sin marknadsföring. Denna kallas normalt för 
informationsplikten, men kan för att kontrastera till egen neutraliseringen 
benämnas föreskriven neutralisering. 

5.1 Egen neutralisering 
Egen neutralisering är föga problematisk. I grund och botten innebär det att 
en näringsidkare kontrollerar sin marknadsföring så att denna inte innehåller 
någon information som kan vara vilseledande. Om vilseledande information 
ändå skulle finnas i marknadsföringen så kan denna neutraliseras genom att 
näringsidkaren lämnar nödvändig information på ett sådant sätt som är 
behövligt för att marknadsföringens helhetsintryck vid en flyktig kontakt 
inte skall ge ett vilseledande intryck. Exempelvis hade Telenor i det ovan 
nämnda fallet om Djuice sannolikt kunnat neutralisera sin marknadsföring 
genom att tydligt upplysa konsumenter om att matrisen med prisjämförelser 
inte innehöll prisuppgifter från alla konkurrenter. 
 
Ett fall av lyckad egen neutralisering utgör MD 1991:34. Normalt skall 
prisuppgifter i marknadsföring som riktar sig mot privatpersoner anges 
inklusive moms. OnOff hade vid tillfället annonserat ut kontorselektronik 
utan att ange priser inklusive moms. Till saken hör att kontorsapparaterna 
såldes i samma butik som hemelektronik vars försäljning var riktad mot 
privatpersoner. I fallet hade dock OnOff hängt upp skyltar i taket på sin 
butik som informerade konsumenter om att de rörde sig in i en del av 
butiken som riktade sig till företag. Denna del av butiken kallades OnOffice 
och utöver skyltarna så hade även personalen annan utstyrsel än dem som 
arbetade med hemelektronik. Domstolen fann att det var uppenbart att 
försäljningen i denna del av butiken riktade sig mot näringsidkare och att 
det inte spelade någon roll att även privatpersoner kunde handla där. 

                                                 
61 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 114. 
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Utgången i fallet hade med stor sannolikhet blivit annorlunda om ingen 
avdelning hade skett inne i butiken, skyltar saknats och personalen haft 
samma kläder.   

5.2 Föreskriven neutralisering 
4 § andra stycket MFL reglerar den generella och positivt föreskrivna 
neutraliseringen (informationsplikten). Stycket lyder ”Vid marknads-
föringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt”. Det är idag osäkert hur långt detta 
påbud sträcker sig.62 Av texten har det i alla fall ansetts framgå att det finns 
såväl en kvantitativ som en kvalitativ begränsning på näringsidkarens 
förpliktelse att lämna viss information.63 En näringsidkare som inte har 
lämnat den aktuella informationen, kan åläggas att lämna sådan information 
med stöd av 15 och 16 §§ MFL.  
 
Den 2 april 1997 kom KO och bland andra Vodafone överens om viss 
information som skulle lämnas till konsumenter vid marknadsföring av 
mobiltelefonabonnemang. Bland annat skulle bindningstid, inträdes- eller 
engångsavgift samt fasta löpande avgifter för abonnemanget som 
exempelvis månadsavgift tydligt anges vid skriftlig marknadsföring. 
Vodafone hade senare i en annons använt påståenden om fria samtals-
minuter samt erbjudit mobiltelefoner till förmånliga priser vid tecknande av 
ett abonnemang. Vodafone hade lämnat viss neutraliserande information, 
denna var dock enligt KO i väsentligt mindre typsnitt än resten av annonsen 
och därmed inte tillräcklig för att neutralisera det vilseledande intryck som 
annonsen i övrigt gav. MD fick därför i MD 2004:24 ta ställning till 
situationen. MD konstaterade att villkoren var skrivna ”längst ned i 
annonsen i så liten stilgrad att de är närmast oläsliga. Enligt Marknads-
domstolens mening tar en konsument vid en flyktig läsning av den i målet 
aktuella annonsen inte del av den aktuella informationen och konsumenten 
kan därmed inte bedöma erbjudandets 
faktiska värde”. MD anger vidare i dom-
skälen att det faktum att en konsument kan 
ta del av villkoren hos en säljare eller på 
Internet inte ändrar den aktuella annonsens 
vilseledande karaktär (detta bekräftas även 
av domstolen i MD 2004:16 som fick en 
mycket liknande utgång). MD förbjöd 
därför Vodafone vid vite om 400.000 
kronor att erbjuda billiga mobiltelefoner 
utan att ange månadsavgifter, 
inträdesavgifter och andra löpande 
kostnader. Man förbjöd även Vodafone att 
använda påståenden om fria samtalsminuter 

                                                 
62 Svensson m.fl., praktisk marknadsrätt, s. 125. 
63 SOU 2006:76, s. 216. 
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utan att ange eventuella begränsningar för när och till vilket nät dessa kunde 
användas. 
 
Sannolikt kommer texten i 4 § andra stycket MFL i framtiden att bli 
placerad i en egen paragraf, eftersom det fordras för Sveriges anpassning till 
Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 
affärsmetoder. Utredningen föreslår även att ordet ”särskild” ändras till 
”väsentlig”.64

5.2.1 Reklamidentifiering 
Även bestämmelsen i 5 § MFL om reklamidentifiering och sändarangivelse 
utgör en sorts föreskriven neutralisering. Reklamidentifiering innebär i 
korthet att kommersiella meddelanden skall kännas igen som sådana och 
inte kunna misstas för att vara redaktionellt material. Paragrafen bygger 
ursprungligen på ett pressetiskt ställningstagande. Utöver det lagstadgade 
kravet på identifiering så behandlar också artikel 9 i ICC:s grundregler 
reklamidentifiering.65

 
I MD 2006:15 fälldes Metro för att ha medverkat till otillbörlig 
marknadsföring, eftersom man publicerat en annons som inte uppfyllde 
kraven på reklamidentifiering. Hela Metros förstasida upptogs av en bild av 
Globen mot bakgrund av en brinnande himmel. En text som gav en 
uppfattning av att vara redaktionell fanns också på sidan. Längst ner på 
sidan fanns en inrutad bild som enligt domstolen gav intryck av att vara en 
fristående annons. Det faktum att en markering med texten ”annonssida” 
hade infogats i sidans övre högra hörn var inte tillräckligt för att neutralisera 
helhetsintrycket, att en katastrof hade inträffat, som stred mot 5 § MFL och 
därmed var otillbörlig marknadsföring. Fallet har tydliga paralleller med det 
så kallade Skoladan fallet, MD 1987:5. 
 
I MD 2002:13 fälldes AMF Pension för att ha sänt en TV-reklam under 
cirka fem minuter, en så kallad infomercial. Filmen i fråga sändes mellan 
två ordinarie program och fyllde själv upp ett helt så kallat reklamblock. 
MD framhåller att en tittare som ser hela inslaget och de reklamsignaturer 
som sänds före och efter inslaget sannolikt förstår att det rör sig om en 
reklamfilm. Generellt sett kan man dock inte förutsätta att alla tittare ser 
hela filmen i detta sammanhang. Det faktum att filmen utspelar sig i en 
studiomiljö förstärker enligt MD intrycket av att det rör sig om redaktionellt 
material. AMF:s logotyp visades periodvis under filmen men MD framhöll 
att denna ”visas […] inte i sådan omfattning och på sådant sätt att detta 
neutraliserar det intryck av ett redaktionellt program som filmen kan ge”. 

                                                 
64 SOU 2006:76, s. 213–222. 
65 Prop. 1994/95:123, s. 46–47. 
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5.2.2 Sändarangivelse 
Sändarangivelse innebär att det skall framgå av reklamen vem som är 
upphov till den. I propositionen till MFL anges att mottagaren av 
reklambudskapet genast skall kunna identifiera vem avsändaren är. Detta 
sker normalt genom att annonsören anger sin adress eller firma. Endast i 
undantagsfall har det ansetts vara tillåtet att enbart ange ett varumärke som 
avsändare. Det förutsätter dock att varumärket är välkänt. I de fall det är 
svårt för konsumenten att hitta näringsidkaren enbart genom firmaangivelse, 
skall som huvudregel en adress anges.66 I och med Internets tillkomst kan 
man anta att det är tillräckligt att en näringsidkare anger en webbadress med 
hjälp av vilken en konsument kan komma i kontakt med denne.67

 
I MD 2004:25 hade 3 Call AB skickat ut både SMS och e-post till 
privatpersoner. Som avsändare till SMS:en angavs endast ”Avsändare 
72399”. I rubrikraden på e-postmeddelandena syntes endast texten ”Jag 
heter Sara och vill chatta med dig”. I själva meddelandena uppmanades 
sedan personerna att skicka SMS med visst innehåll till ett telefonnummer. 
Detta debiterades senare konsumenterna. MD förbjöd 3 Call att fortsätta 
med den aktuella marknadsföringen. Bland annat anförde man att en 
konsument skall ha möjlighet att avgöra om han eller hon vill ta del av 
meddelandet med ett minimum av ansträngning. Enligt gällande praxis 
innebär detta att det i fråga om direktreklam redan av ett ytterkuvert skall gå 
att identifiera reklam. Denna princip överförde MD till e-post och SMS så 
till vida att det av avsändare eller i rubrikraden skall framgå att det rör sig 
om reklam. Det bör påpekas att den aktuella marknadsföringen tog plats 
innan förbudet mot obeställd reklam via e-post och SMS trätt i kraft. 

                                                 
66 Prop. 1994/95 s. 47–48. 
67 Se Nordell, Marknadsrätten, s. 54. 
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6 Mediets påverkan 
Idag sker marknadsföring i ett stort antal olika media. Det finns 
morgonpress, kvällspress, populärpress, fackpress och veckopress. Gratis 
tidningar och pamfletter delas ut på gatorna. I TV:n har vi normal TV-
reklam och Text-TV-reklam. På Internet finns det pop-ups, tracking-
cookies, spam och vanlig tillåten e-post reklam. Utomhus finns det 
stortavlor vid vägar och busshållplatser. Man kan strukturera in dessa media 
i tre huvudkategorier; tryckta media, Radio- och TV-media samt Internet. 
Allt eftersom marknadsföringen blir digital i nya media, suddas dock 
gränserna ut mer och mer och marknadsföringen blir interaktiv.  
 
Av den totala kostnaden för marknadskommunikation i Sverige 2005 lade 
annonsörerna cirka 9 % på TV-, radio- och bio-reklam. Cirka 3 % 
spenderades på reklam via Internet medan reklamen i dagspressen, 
tidskrifter samt gratistidningarna kostade cirka 25 % av årskostnaden.68 Alla 
ovanstående media skiljer sig från varandra såtillvida att en mottagare 
befinner sig i olika situationer när han tar emot reklam genom dem. Tiden 
som en mottagare exponeras skiljer sig därmed också, likaså 
koncentrationen som mottagaren skänker reklamen. Målgruppen för olika 
media skiljer sig också. Frågan uppstår huruvida en näringsidkares 
marknadsföring tenderar att vara mer vilseledande i ett medium än ett 
annat? Är det lättare eller svårare att neutralisera ett vilseledande i olika 
media? Två av de mer intressanta rättsfallen som bör användas för att 
besvara dessa frågor är de ovan nämnda MD 2004:16 och MD 2004:24. 
Båda fallen rör Vodafones kampanj för att sälja mobiltelefoner med 
tillhörande abonnemang. Det ena fallet rörde en annons i en tidning och det 
andra två reklamfilmer som framfördes i TV.  
 
Ovan har begreppet vilseledande reklam presenterats i form av ett problem. 
Neutralisering har sedan lagts fram som en lösning. Förhoppningsvis har 
läsaren vid det här laget en viss kännedom om hur dessa två begrepp 
förhåller sig till varandra. Man kan dra paralleller till den hegelianska 
dialektiken, där den ofärdiga och vilseledande annonsen vore 
motsvarigheten till en tes, neutraliseringen en antites och den färdiga 
annonsen en syntes. Förhållandet är således inte statiskt, exempelvis så är ett 
vilseledande i radio av nödvändighet annorlunda utformat än ett som tryckts 
i en tidning. Förhållandet beror även på hur pass vilseledande det 
ursprungliga påståendet är, i vissa fall kanske det inte ens går att 
neutralisera.  
 
MFL är i sig neutral för vilket medium som används, det enda rekvisit som 
behöver uppfyllas är att en näringsidkare marknadsför eller efterfrågar en 
vara. Att det faktiskt existerar skillnader mellan olika media går dock att 
belägga genom att lägga samman uttalanden från såväl lagstiftare som 
                                                 
68 http://www.irm-media.se/irm/(ecelwo2ceyarfq55oya3ni2s)/stora_reklamkakan.aspx per 
den 2006-11-29. 
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praxis och doktrin. Redan i Reklamutredningen från 1970-talet 
konstaterades att reklammedel har olika karaktär och att man därför inte 
utan vidare kan acceptera en reklam i ett medium bara för att den är 
acceptabel i ett annat. Som exempel nämner man att en reklam som är 
acceptabel i pressen kan vara oacceptabel i TV på grund av det senare 
mediets stränga krav.69  
 
I propositionen till den nuvarande MFL skriver regeringen att ”Vid 
bedömningen av överträdelsens varaktighet, omfattning och spridning kan 
det exempelvis finnas anledning att fästa särskild vikt vid att det använda 
mediet har en stor genomslagskraft, som vid TV-reklam”.70 I den äldre 
propositionen om radio- och TV-frågor anför departementschefen att ”Jag 
utgår nämligen från att marknadsdomstolen, när den skall bedöma om viss 
reklam åtgärd strider mot generalklausulen, fäster avseende vid det intryck 
framställningen gör samt tillmäter det betydelse att televisionen har stor 
påverkanskraft, att sändningarna vänder sig till en allmän publik […] 
Lagen bör ge möjlighet till bedömningar som är anpassade till TV-mediets 
särart”.71 I min mening visar uttalandet tydligt att olika media påkallar olika 
bedömningar av MD. 
 
Ytterligare ett faktum som stärker uppfattningen om att olika media betingar 
olika bedömningar är att ICC:s grundregler i sin 8:e upplaga omfattar en 
mängd olika regler som tar ställning till marknadsföring via olika media. 
Bland annat ägnas direktmarknadsföring ett kapitel och elektroniska media 
samt telemarketing behandlas i ett annat. I förordet till Grundreglerna säger 
man att ”Because of the different characteristics of the various media, e.g. 
press, television, radio and other broadcast media, outdoor advertising, 
films, direct mail, fax, e-mail, electronic media, telephone, etc., a 
communication which is acceptable for one medium may not necessarily be 
acceptable for another. Communications should therefore be judged by 
their likely impact on the reasonable consumer, having regard to the 
characteristics of the targeted group and the medium used”.72

6.1 Mottagarens betydelse 
MD använder normalt en genomsnittlig konsument73 i sina hypotetiska test. 
I MD 2001:26 uttalar MD att ”Vid bedömningen av 
marknadsföringsåtgärder som riktar sig till enskilda konsumenter i 
allmänhet är utgångspunkten en tänkt genomsnittskonsument med normal 
fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap men utan närmare insikter om 
den vara som saluförs. Härtill kommer att en betydande del av 
mottagarkretsen skall löpa risk att vilseledas”. Denna genomsnittliga 
konsument kommer i regel att befinna sig i en typisk situation när den tar 
                                                 
69 SOU 1973:10, s. 72 
70 Prop. 1994/95:123, s. 177. 
71 Prop. 1990/91:149, s. 123. 
72 Förordet till ICC:s Grundregler, 8:e upplagan. 
73 Motsvarigheten till ICC:s reasonable customer. EG-domstolen talar om en genomsnittlig 
individ. Mottagare är således en god samlingsterm som kommer att användas nedan. 
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del av reklambudskapet. Om exempelvis en annonsör satt upp så kallade 
stortavlor vid en motorväg, kommer den genomsnittlige konsumenten 
endast att se en mycket stor skylt under en mycket kort tid under vilken den 
även förväntas vara koncentrerad på annat än att läsa reklam. Om en 
konsument däremot tar del av en annons i en tidskrift, kan denne, 
åtminstone teoretiskt, ta del av annonsen i lugn och ro så länge den 
intresserar mottagaren. Dessa omständigheter måste MD naturligtvis ta 
hänsyn till vid en helhetsbedömning av marknadsföringen.  
 
I Levins monografi Suggestiv reklam finns en kortare redovisning för hur 
olika media påverkar en mottagare. Enligt denna så är pressreklam en 
selektiv och intellektuell process för mottagaren. Denne läser normalt sett 
för att informera sig, men endast i de ämnen som denne är intresserad av. 
Utomhusreklam når mottagare som är upptagna med andra aktiviteter (se 
exemplet ovan). Mediet lämpar sig därför inte för kvalificerad information 
enligt Levin. Filmreklam blir ofta av sin natur suggestiv beroende på sin 
koncentration till främst bilder. Inte heller detta medium passar därför för 
kvalificerad reklam. Trycksaker fungerar som informationsbärare vid 
försäljningsplatser eller distributionskanaler. De fungerar därför bra som 
hjälpmedel för konsumenter som vill informera sig om en viss vara. 
Direktreklam kan mottagaren ta del av när denne så önskar (eller välja att 
bortse ifrån). Förpacknings- och butiksreklam anser Levin ha fördelen att 
den är tillgänglig vid slutskedet i köpet och nackdelen att köpbeslutet 
kanske redan är fattat.74  
 
Levins uppställning visar på att olika media har olika mottagare som 
befinner sig i olika stadier av beslutsprocessen. Detta bör vägas in av MD. 
Domstolen har dock vid ett flertal tillfällen slagit fast att reklam skall vara 
vederhäftig i sig själv, det hjälper således inte att neutraliserande 
information tillhandahålls på någon annan plats. Av det följer att viss 
information av nödvändighet kan pressas till publicering även i de media 
som inte är lämpade för den, allt beroende på reklamens utformning. Vidare 
skall reklam som sagt vara vederhäftig. Det bör vid den bedömningen vara 
ointressant huruvida en mottagare faktiskt har noterat reklamen eller inte. 
Exempelvis kan man tänka sig att annonsören i det ovanstående exemplet 
med stortavla har en vilseledande reklam. Denna bör fällas av MD även om 
en genomsnittlig konsument inte läser skylten på grund av svåra 
trafikförhållanden.  

6.1.1 Fackkunskaper 
Inte bara den situation den genomsnittlige mottagaren befinner sig i är av 
betydelse. Även dennes kunskaper är av betydelse. EG-domstolens dom i 
det så kallade Toshiba-avgörandet är illustrerande. Fallet rörde förvisso 
tolkningen av artikel 3a.1 g i direktiv 84/450/EEG om vilseledande och 
jämförande reklam. Domstolen laborerar dock i likhet med fallen med 
vilseledande reklam med en genomsnittlig mottagare. I fallet hade en tvist 

                                                 
74 Levin, Suggestiv reklam, s. 3–4. 
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uppstått mellan Toshiba och Katun. Tvisten bestod i att Katun 
marknadsförde reservdelar som passade Toshibas kopiatorer. Toshiba vände 
sig främst emot att Katun använde Toshibas original-varunummer i 
marknadsföringen. Katun försvarade sig med att hävda att de endast vände 
sig till fackmän som förstod att reservdelarna inte härrörde från Toshiba. 
Det rörde sig därför inte om renommésnyltning. EG-domstolen uttalade med 
anledning av detta att den nationella domstolen i den bedömningen ”will 
have to take into account the perception of an average individual who is 
reasonably well informed and reasonably observant and circumspect. 
Account should be taken of the type of persons at whom the advertising is 
directed. In the present case, those persons appear to be specialist traders 
who are much less likely than final consumers to associate the reputation of 
the equipment manufacturer's products with those of the competing 
supplier”.75 Det är rimligt att anta att domstolen skulle göra en liknande 
bedömning i fråga om vilseledande reklam enligt 6 § MFL (eller i 
förekommande fall enligt artikel 3 i direktiv 84/450/EEG). 
 
För svensk del kan man nämna det äldre så kallade Linden-Alimak-
avgörandet, MD 1980:1. Terrafigo stämde Linden-Alimak eftersom den 
senare gjort vissa påståenden om att deras dräner var bättre än Terrafigos. 
KO hade tidigare avböjt att driva ärendet med motiveringen att det ur 
konsumentsynpunkt var av ringa betydelse att fallet prövades eftersom 
marknadsföringen riktade sig främst till näringsidkare. Terrafigo drog därför 
på egen hand Linden-Alimak inför rätta och yrkade förbud vid vite för 
fortsatt marknadsföring av det aktuella slaget. Terrafigo försökte i sin talan 
bemöta det resonemang som KO hade fört i sitt avslag genom att hävda att 
”Inom en så ytterligt tekniskt sofistikerad bransch som denna kan det 
emellertid inte bortses från att även synnerligen kvalificerade köpare blir 
vilseledda av ovederhäftig marknadsföring”. Linden-Alimak kontrade med 
att hävda att de som fattar beslut om olika dräner sannolikt är civilingenjörer 
med geoteknisk bakgrund och att marknadsföringen endast syftade till att 
väcka ett intresse, inte verka som beslutsunderlag. MD gjorde med 
anledning av detta ett principuttalande i vilket man anförde ”Att 
marknadsföring skall vara vederhäftig är ju i själva verket den allmänna 
princip varpå marknadsföringslagen bygger och gäller följaktligen 
beträffande såväl jämförande reklam som all annan marknadsföring. På 
den som vidtagit marknadsföringsåtgärden ankommer det att styrka att 
denna verkligen uppfyller vederhäftighetskravet. Kravet bör i viss mån 
kunna ställas olika högt beroende på vem reklamen riktas till. I förevarande 
fall rör det sig om en kvalificerad mottagarkrets, nämligen i allmänhet 
företag, organisationer och myndigheter med tillgång till geoteknisk 
sakkunskap. […] Vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är att 
anse som vederhäftig eller inte har man att fästa stort avseende vid vilket 
intryck den gör på den speciella mottagarkretsen. Som nyss nämnts riktar 
sig nu ifrågavarande marknadsföring till en alldeles särskild mottagarkrets 
med tillgång till sakkunskap på det området som avses med 
marknadsföringen. I så måtto skulle fordringarna på marknadsföringens 

                                                 
75 Punkt 52 i Toshiba-avgörandet (C-112/99). 
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vederhäftighet kunna sättas något lägre i ett fall som det förevarande”. MD 
konstaterar dock att även kvalificerade mottagare kan ställa rimliga krav på 
vederhäftighet, något som slagits fast redan i MD 1977:8. Linden-Alimaks 
reklam ansågs innehålla mycket teknisk information som var svår att 
begripa och kontrollera även för en kvalificerad mottagare. 
Marknadsföringen förbjöds därför vid vite i vissa delar. 

6.1.2 Utsatta grupper 
Av propositionen till MFL framgår att vissa grupper, så som barn, 
ungdomar och andra utsatta grupper, kan ha särskilt svårt att bedöma och 
värdera marknadsföringens värde. Detsamma gäller för sjuka människor 
som kan förväntas sätta stor tilltro till läkemedelsreklam.76 Situationen är 
med andra ord den motsatta mot de fall där mottagaren innehar 
expertkunskaper. Domstolen skall därför ta hänsyn till detta när den 
fastställer en eventuell påföljd för otillbörlig marknadsföring.77  
 
Enligt artikel 18 i ICC:s Grundregler skall en annonsör ta särskild hänsyn 
till unga människors bristande kunskaper och erfarenhet. Det har MD tagit 
fasta på i vissa fall, trots att det saknas direkt lagstöd. I MD 1999:26 
använde MD sig av generalklausulen i 4 § MFL. DM-nämnden hade uttalat 
sig om reklam till barn under 16 år och MD anförde att ”DM-nämndens 
praxis att direktreklam till barn under 16 år strider mot god 
marknadsföringsetik har, utöver ICCs Grundregler för reklam och Regler 
för säljfrämjande åtgärder, grundats på det förhållandet att personer under 
denna ålder saknar s k rättshandlingsförmåga - t ex rätten att ingå avtal. 
Detta förhållande leder enligt DM- nämndens mening till att direkta 
uppmaningar - t ex i form av beställningskuponger - och sannolikt också 
många indirekta uppmaningar att ingå avtal inte kan accepteras i reklam 
till personer under 16 år. Från etiska utgångspunkter finns det enligt 
nämndens mening också anledning att se kritiskt på inslag i reklam som 
leder eller kan befaras leda till att barn, som reklamen riktas mot, utsätter 
sina föräldrar för påstötningar att köpa vissa produkter som föräldrarna 
finner oacceptabla”. I fallet befanns det således otillbörligt att rikta reklam 
till barn under 16 år. Det sagda påverkar med andra ord en dom från MD. 
Det är således rimligt att anta att reklam som riktar sig främst mot barn 
befinns vara vilseledande i högre grad än om reklamen riktats mot vuxna 
människor.  Detta har betydelse, eftersom vissa media riktar sig till barn i 
högre grad än andra. 

6.2 Mediets betydelse vid vilseledande 
Det har ovan slagits fast att bedömningen kan skilja sig mellan olika media. 
För att undvika att marknadsföringen klassas som vilseledande i onödan 
eller för att bättre kunna neutralisera ett vilseledande, är det således viktigt 

                                                 
76 Prop. 1970:57, s. 69. 
77 Prop. 1994/95:123, s. 177. 
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för marknadsföraren att välja ett medium som väl korresponderar med det 
budskap som den aktuella marknadsföringen kommer att ha.  

6.2.1 Tryckta skrifter 
Det förefaller inte finnas några specifika lagregler om just tryckt 
marknadsföring. Gissningsvis beror det på att tryckt marknadsföring, under 
1970-talet när marknadsföringsrätten växte fram, var den huvudsakliga 
annonsformen och att det därför inte behövde uppmärksammas att skilda 
media har olika genomslagskraft. Exempelvis var inte Tv-reklam tillåten 
under denna period. Tryckt reklam har därför fortsatt som någon typ av 
”normal” från vilken andra media avviker och därmed förses med 
specialföreskrifter.    
 
Förhållandet blir tydligt i MD 2004:24. Vodafone hade gjort reklam för två 
mobiltelefoner till ett lågt pris i en annons (fallet har behandlats närmare 
ovan under kapitel 5.2). Parterna reflekterar till ingen del över det medium 
som budskapet framförs i. Man konstaterar i domen endast att reklamens 
helhet bedöms enskilt och att eventuell information som finns att tillgå hos 
försäljare eller på Internet inte förändrar den bedömning som domstolen 
gjort. Fallet utgör således den ”normal” som MD 2004:16 avviker ifrån, där 
KO för ett utförligt resonemang om TV-mediets genomslagskraft. 
 
I MD 1975:21 hade KO dragit Pripps AB inför MD. KO ansåg att Pripps 
reklam för öl var otillbörlig eftersom den var för stor. MD avslog dock KO:s 
yrkanden och anförde att ”Vad angår storleken av en annons kan 
marknadsdomstolen visserligen inte bortse från att ett stort format givetvis 
måste anses ha betydelse såsom i hög grad ägnat att dra uppmärksamhet till 
annonsen; också beträffande påverkanseffekten skulle möjligen det stora 
formatet kunna tänkas ha viss betydelse. […] Marknadsdomstolen finner att 
annonsens storlek lika litet som den frekvens varmed annonsen införs eller 
upplagestorleken hos den tidning vari införande sker bör i och för sig 
tillmätas avgörande betydelse i spörsmålet huruvida en annons skall 
betraktas som otillbörlig eller inte”.  I min mening rimmar beslutet illa med 
en generalklausuls syfte, nämligen att alla relevanta fakta skall kunna 
bedömas. Dessutom förefaller beslutet gå stick i stäv med teorin om en 
genomsnittlig mottagare. Huruvida en genomsnittlig mottagare uppfattar en 
reklam eller inte och hur han tolkar den, bör till viss del bero på faktorer 
som annonsens storlek och frekvens. Frågan om upplagan däremot är ju 
snarast en fråga om hur allvarligt ett vilseledande är, en stor mängd 
mottagare bör rimligtvis anses vara allvarligare än ett litet. Beslutet är dock 
gammalt och frågan är om MD skulle upprätthålla det idag. Jag tycker även 
att domen kan kritiseras eftersom Reklamutredningen hade anfört att man 
vid bedömning av TV-reklam måste ta hänsyn till den stora och breda 
publiken.78 Samma resonemang borde vara giltigt i fråga om upplagor för 
tidningar.  

                                                 
78 SOU 1973:10, s. 72. 
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6.2.2 Radio och TV 
Reklam i TV skall uppfylla de grundregler som påbjuds i MFL. Bernitz 
menar dock att TV-reklam har en särskild genomslagskraft, eftersom den 
består av starka suggestiva budskap samt når mottagaren i dennes hem. 
Detta föranleder att en annan bedömning kan behövas när det är fråga om 
TV-reklam och inte ”normal” tryckt reklam.79 I MD 1993:2 anför KO att 
”Stränga krav bör ställas på reklam i TV. Sådan reklam har stark 
påverkanskraft genom kombinationen av rörliga bilder, ljud och text. 
Mediet ger möjligheter att sända suggestiva reklambudskap eller överföra 
stämningslägen som starkt påverkar tittaren utan att marknadsföringen 
behöver innehålla konkreta uttalanden eller påståenden”. Ytterligare ett 
argument som framförts för en hårdare bedömning av TV-reklam är att den 
generellt sett når en mycket stor och blandad publik. Man måste därför 
beakta att stora konsumentgrupper har dålig varukännedom. 
Reklamutredningen anför att kraven på reklamen i fråga om utförlighet och 
förståelighet kan sättas lägre om mottagarkretsen består av personer med 
fackkunskaper. Eftersom det anses att fackmän bättre klarar av att avgöra 
om ett påstående om en produkt är vilseledande. Reklamutredningen anser 
dock inte att det räcker med att se till publikens sammansättning, utan menar 
att även dess reaktioner måste beaktas av MD. Utredningen konstaterar även 
att ”Den möjlighet som televisionen erbjuder till kombination av bild och 
ljud kan leda till att en framställning som visserligen inte är vilseledande 
kommer att framstå som försåtlig och ägnad att försvåra för konsumenten 
att bedöma erbjudandets värde”.80

 
Det finns dock argument som talar för en mildare bedömning av TV-reklam 
än annan reklam. Bernitz framhåller att TV-reklamens korta sändningstid 
omöjliggör en djupare informationsplikt. Dess allmänt hållna karaktär borde 
dessutom föranleda färre vilseledanden. Exempelvis förekommer sällan 
vilseledanden om kommersiellt ursprung i TV-reklam, eftersom det främst 
är marknadsledare som introducerar en ny vara som köper reklamtid i TV. 
Bernitz menar vidare att TV-reklamen sällan tar upp priser, egenskaper, 
användbarhet eller garantier. Dessa uttalanden är dock snarast en allmän 
bedömning av TV-reklamens innehåll och inte ett uttalande om hur TV-
reklamen bör behandlas i domstol. På grund av mediets särskilda 
genomslagskraft betonar Bernitz vikten av sändarangivelse och 
reklamidentifikation.81 Till viss del åligger det dock, till följd av 
radiorättsliga regler, främst säljaren av annonstiden att klart markera att det 
rör sig om ett reklaminslag, även om annonsören själv måste följa de 
aktuella reglerna i MFL. 
 
Reklamutredningen såg, trots det anförda, ingen anledning till att införa 
specifika marknadsrättsliga regler för TV-reklam. Eftersom en strikt 
reglering riskerade att bli otymplig och svår att tillämpa, ansågs 
generalklausulen genom MD:s försyn kunna åstadkomma ett godtagbart 
                                                 
79 Bernitz, Marknadsrättslig kontroll av reklam-TV, s. 28–29. 
80 SOU 1973:10, s. 72. Jämför med MD 1977:8 samt MD 1980:1. 
81 Bernitz, Marknadsrättslig kontroll av reklam-TV, s. 28–29. 
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resultat. Utredningen antog, i min mening felaktigt, att praxis snabbt skulle 
utvecklas på området. Utredningen konstaterade också att det i specifika fall 
kunde behövas regleringar, men att dessa då skulle fattas av riksdagen, 
Radio- och TV-lagen får anses utgöra en sådan reglering.82  

6.2.2.1 Radio- och TV-lagen 
Den 1 december 1996 trädde RTL i kraft. Genom lagen sammanfördes sju 
stycken tidigare lagar som reglerade radiorätten till en enda. Genom lagen 
infördes även en avgift som till mycket stor del påminner om 
marknadsstörningsavgiften.83

 
3 kapitel 2 § punkt 9 RTL stadgar att ett sändningtillstånd för radio eller TV 
får innefatta en skyldighet att ta hänsyn till ljudradions och televisionens 
särskilda genomslagskraft. Departementschefen förklarar i propositionen att 
”Med uttrycket ’ljudradions och televisionens särskilda genomslagskraft’ 
avses att medierna vänder sig till hemmen och en stor allmän publik, där 
alla åldrar är företrädda, samt att programmen kan påverka lyssnare och 
tittare starkt”. Det kan även vara värt att nämna att i tidigare avtal mellan 
staten och programföretagen har samma bestämmelse istället varit uttryckt 
som att programföretagen skall ta hänsyn till radions och televisionens 
”centrala ställning i samhället”.84  
 
I kapitel 7 RTL regleras reklam i radio och TV. Det ansågs av lagstiftaren 
passande att införa de marknadsföringsregler som var specifika för ljudradio 
och TV-sändningar i en specifik lag. Lösningen passar väl ihop med 
systemet som uppkommit med alkohol- och tobakslagarna. På detta sätt 
klargjordes även gränserna för vilken typ av åtgärder som skall prövas med 
stöd av marknadsrätten och vilka som skall prövas med stöd av radiorätten. 
Innehållet i reklamen regleras normalt av marknadsrätten, reglerna för hur 
och när reklam får sändas faller dock in i radiorätten.85

 
En annan regel i RTL stadgar att ett reklamblock måste vara längre än en 
minut långt. Regeringen anger som skäl för detta att det skulle vara svårt för 
tittare och lyssnare att uppfatta att det rör sig om reklam i andra fall. Regeln, 
som närmast är radiorättslig, har en tydlig koppling till 
reklamidentifikationen, vars syfte är att motverka att reklamen blir 
vilseledande i fråga om dess ursprung. En tittare som inte inser att det är en 
kommersiell reklam som denna tar del av, kommer a priori att tro att det är 
ett redaktionellt program. Att regeln inte intagits i MFL beror sannolikt på 
att MFL till sin natur försöker omfatta alla media och den aktuella regeln i 
RTL går inte att applicera på exempelvis tidningar eller stortavlor.86

                                                 
82 SOU 1973:10, s. 73 och 80. 
83 Prop. 1995/96:160, s. 1. 
84 Prop. 1990/91:149, s. 141–142. 
85 Prop. 1995/96:160, s. 107–109. 
86 Prop. 1995/96:160, s. 114–115. 

 37



6.2.2.2 TV-reklam riktad till barn 
I fråga om reklam riktad till barn för regeringen ett resonemang runt regelns 
tillämplighet i olika media. 7 kapitlet 4 § RTL stadgar att reklam i TV inte 
får riktas till barn under tolv år. Inte heller får personer som spelar en 
framträdande roll i program som riktar sig till barn under tolv år medverka i 
TV-reklam. Regeringen konstaterade i propositionen att TV-reklam riktad 
till barn fällts av GRTV vid ett flertal tillfällen. Av detta drar de slutsatsen 
att annonsörerna anser reklam riktad till barn vara effektiv och därmed 
lönsamma. KO ansåg i ett remissyttrande att paragrafen därmed även borde 
omfatta radiomediet. Regeringen anförde som svar på detta att ”det inte 
finns skäl att utsträcka barnreklamförbudet till att även omfatta ljudradion. 
Sådan reklam är inte särskilt vanlig i radion, möjligtvis beroende på att 
barnprogram nästan uteslutande förekommer i den reklamfria public 
serviceradion. Även om barnprogram och barnreklam skulle bli vanligt 
förekommande i när- och lokalradion bör det beaktas att radion har en 
mindre genomslagskraft än TV-mediet. Vissa restriktioner finns också redan 
i dag. Sådan radioreklam kan nämligen anses som otillbörlig enligt 
marknadsföringslagen. Skulle reklam bli tillåten i public serviceradion har 
regeringen också möjlighet att ställa som villkor att någon barnreklam inte 
skall få förekomma”.87 Ytterligare en gång anger således regeringen att det 
finns skillnader mellan olika media beroende på dess genomslagskraft. Man 
anger dock inte varför något visst medium skulle ha en större 
genomslagskraft än ett annat. Sannolikt beror det på den starka suggestiva 
kraft som finns inneboende i själva TV-mediet. Viss ledning kan man få 
från en äldre proposition i vilken departementschefen säger att ”Enligt min 
mening bör emellertid ett medium med så stor genomslagskraft som 
televisionen inte alls få användas för reklam som särskilt vänder sig mot 
yngre barn”. Departementschefen motiverar detta med att yngre barn 
normalt inte kan skilja mellan reklaminslag och vanliga TV-program. Barn 
ser dessutom mycket på TV och saknar den skepsis mot reklamen som en 
vuxen människa har. Dessutom uppskattas barnprogram i TV mycket av 
barn. Departementschefen ansåg det inte vara lämpligt att en annonsör 
skulle kunna utnyttja det.88

6.2.2.3 Praxis 
I MD 2004:16 hade Vodafone i två TV-annonser gjort reklam för 
mobiltelefoner med tillhörande abonnemang. Till skillnad från MD 2004:24 
för man i rättsfallet en diskussion om huruvida valet av medium skall 
påverka bedömningen och i så fall hur. KO reagerade på att den 
informationstext som sändes var synlig endast under en mycket kort tid, tre 
sekunder, och dessutom var skriven i ett oläsligt typsnitt. Den text som 
visades var enligt Vodafone:  
 
”Rekommenderat ca pris. Erbjudandet gäller vid tecknande av 18 månaders 
Vodafone 60 eller Vodafone 120 abonnemang. Prisexempel Vodafone 60: 
Anslutningsavgift 250 kr. Månadsavgift under bindningstid 260 kr, därefter 
                                                 
87 Prop. 1995/96:160, s. 116. 
88 Prop. 1990/91:149, s. 121–122. 
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60 kr. Startavgift på 50 öre tillkommer per samtal. 60 fria samtalsminuter, 
vardagar 19-07 och helger ingår. Gäller ordinarie nationella samtal inom 
eget nät och till det fasta nätet. Därefter 40 öre/minut. Fria samtalsminuter 
kan ej överföras till månaden efter. Övrig tid ordinarie nationella samtal 
vardagar 3:90/min. Samtal till andra nationella mobilnät vardagar 19-07 
och helger 2 kr/min, övrig tid vardagar 4:50/minut. SMS 1:50 kr. Startavgift 
på 50 öre tillkommer per samtal”.  
 
KO argumenterade för att texten i sig inte var läsbar och även om den varit 
det så skulle konsumenter inte hinna ta till sig texten under tre sekunder. 
Vidare konstaterar KO att det saknas en vägledande dom om hur villkor och 
begränsningar skall utformas i TV-reklam. KO ansåg att en konsument vid 
exponeringen av en TV-reklam inte själv kunde avgöra hur lång denna 
skulle vara. Man skulle därför kunna ställa höga krav på tydligheten i TV-
reklam. Nivån borde vara sådan att konsumenten ”rimligen kan ta del av all 
information”.  
 
Vodafone försvarade sig genom att hävda att TV-mediet endast tillät mycket 
korta annonser och att det med hänsyn till detta varken var i 
konsumenternas intresse eller ekonomiskt försvarbart att följa KO:s krav. 
Det är lätt att dra paralleller från Vodafones resonemang till MD:s domskäl i 
det ovan nämnda MD 1981:4. I min mening stärkte dock Vodafone snarast 
KO:s talan när man anförde att ”Det är […] inte möjligt att ställa lika 
stränga krav på informationsmängd och tydlighet när det gäller information 
i TV-reklam som när det gäller tryckt reklam. Kravet på tydlighet bör 
istället i förevarande fall bedömas utifrån TV såsom medium och de 
särskilda förutsättningar som gäller för marknadsföringsåtgärder i detta 
medium. TV-reklam är ett flyktigt reklammedel för konsumenten i den 
meningen att information som ges i text dels kan vara svårläst med 
avseende på typsnitt, stilgrad och färgsättning, dels kan vara svår att hinna 
läsa igenom och uppfatta på den korta tid som står till buds. Till skillnad 
från tryckt text är det ju i TV-reklam inte möjligt för konsumenten att gå 
tillbaka till texten och kontrollera att man har förstått dess innebörd och 
kontrollera eventuella detaljer i informationen”. Vodafone anförde även att 
man ansåg att texten gav en genomsnittlig konsument en känsla av att 
erbjudandet var begränsat av vissa villkor och därigenom fungerade som en 
uppmaning att söka mer information kring erbjudandet. Vodafone för 
således ett resonemang som till stor del liknar det som Levin för angående 
TV-reklam i Suggestiv reklam. Levin anför att ”Formen är föga lämpad för 
sakinformation, utan filmreklam bygger i stort på suggestionseffekter”.89

 
MD inleder sina domskäl med att konstatera att KO inte klagade på den 
information som Vodafone lämnade i sin annons, utan endast på dess 
tydlighet. Domstolen konstaterade även att budskapet i annonserna 
överhuvudtaget inte gick att läsa. Domstolen anförde vidare att den inte 
delade Vodafones åsikt om att TV-reklamens flyktiga natur föranledde 
mindre stränga krav. Domstolen sade att ”TV-mediets genomslagskraft och 

                                                 
89 Levin, Suggestiv reklam, s. 73.  
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den ytterst begränsade möjligheten för mottagaren (konsumenten) att 
studera reklambudskapet ytterligare en gång på annat sätt än att eventuellt 
återse samma budskap vid ett senare tillfälle medför […] att minst samma 
krav på tydlighet måste ställas på TV-reklam som på marknadsföring av 
annat slag”. Att Vodafone marknadsförde sina produkter även i andra media 
som konsumenter kunde ta del av förändrade inte bedömningen och 
Vodafone förbjöds vid vite av 400.000 att erbjuda mobiltelefoner till särskilt 
låga pris utan att lämna tydlig information om avgifter, villkor och 
begränsningar. 
 
I det äldre rättsfallet MD 1993:2 riktade KO skarp kritik mot World Trade 
International Institute (WTII) på grund av deras TV-reklam. I den aktuella 
reklamen använde man en kniv för att skära i trä, läder och stål. WTII 
påstod genom dessa bilder och genom långtgående uttalanden att knivarna i 
”Miracle blade”-serien aldrig blev slöa. Man lämnade till och med en 
muntlig garanti som skulle vara under en livstid. Trots att KO förde ett 
resonemang om TV-mediets speciella genomslagskraft så valde MD att inte 
gå in närmare på detta.  KO anförde, utöver vad som redovisats ovan i 
kapitel 6.2.2, att ”För TV-reklam allmänt gäller även att konsumenten 
saknar möjlighet att studera reklambudskapet mer noggrant, vilket skiljer 
detta reklammedium från skriftlig marknadsföring”. MD:s respons på detta 
var dock endast att konstatera att reklam skall vara vederhäftig och att det 
åligger annonsören att styrka att den är det. Man fortsatte med att säga att 
TV-reklam skall bedömas enligt dessa grunder. 
 
MD 2000:15 rörde reklam via radio. Utfors AB stämdes av Tele 2 som 
menade att ett 30 sekunder långt radioinslag var vilseledande. I 
reklaminslaget hävdade Utfors att de var hälften så dyra som andra 
operatörer, bland annat nämns Tele 2. Tele 2 anförde därför i sitt yrkande att 
”Det förhållandet att Utfors för sin jämförande marknadsföring valt ett 
medium som måhända innehåller begränsningar för att göra en saklig 
jämförelse kan inte frita Utfors från ansvar för marknadsföringen”. Varken 
Utfors eller MD tog dock ställning till detta uttalande. MD hänvisar även i 
detta fall endast till huvudregeln om att marknadsföring skall vara 
vederhäftig och går sedan vidare i sin bedömning utan att ta hänsyn till valet 
av medium i sin motivering.  

6.2.3 Internet 
Internet är ett relativt nytt medium. Det saknas därför praxis av den 
omfattning som skulle vara önskvärd för det aktuella arbetet. Sannolikt har 
inte heller marknadsföringen via Internet utvecklats till sin fulla potential 
ännu. Ett tecken på det är att webbplatsen YouTube.com nyligen köptes av 
Google för 1,65 miljarder dollar, eftersom den bedömdes vara en strategisk 
investering i framtidens marknadsföring på Internet.90  
 
                                                 
90 
http://www.corren.se/archive/2006/10/9/iw9z2w1cfmap0d0.xml?category1=1100270897-
0& per 2006-11-15. 
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Det saknas egentlig grund till att anta att en framställning på Internet skulle 
behandlas annorlunda än en som presenteras i någon av de ovanstående 
formerna. En film som visas på en dator bör bedömas efter samma grunder 
som en film som visas på TV. Detsamma gäller för ljudupptagningar som 
kan jämföras med radio och texter som kan jämföras med tryckt skrift. 
Redan tidigare i arbetet har det konstaterats att MD inte ser någon anledning 
till att särbehandla Internet som medium (då förvisso i fråga om skydd 
enligt YGL). Det bör även uppmärksammas att ICC:s grundregler i sin 8:e 
upplaga innehåller regler som är specifika för elektronisk marknadsföring. 
Dessa regler är tydligare och mer anpassade till marknadsföring via Internet, 
men gäller därmed inte istället för de normala grundreglerna, utan utöver 
dessa. Reglerna är dock relativt generella med motiveringen att den tekniska 
utvecklingen skulle göra mer precisa regler otympliga och verkningslösa.91 
Inställningen från ICC:s sida är i min mening sund, den tekniska 
utveckligen går mot fler och fler hybrider. TV är med hjälp av digital teknik 
mer interaktiv än förut och man kan förvänta sig att TV-apparater och 
datorer kommer att likna varandra mer och mer i framtiden. 
 
Utmärkande för Internet idag är dock att det till skillnad från andra media är 
multimedialt och interaktivt. Således klarar Internet av att ge en användare 
en stor mängd information genom en kombination av media. Man skulle 
exempelvis kunna tänka sig att den information som en film eller 
ljudupptagning presenterar skulle vara vilseledande, medan en text förklarar 
att filmen eller ljudupptagningen är falsk. Därmed torde texten neutralisera 
vilseledandet.  
 
En annan intressant fråga som uppstår på Internet är hur reklamidentifiering 
och sändarangivelse bör bedömas. Eftersom en näringsidkare exempelvis 
kan länka in annat material på sin hemsida än det som tillhör 
näringsidkaren, kan det vara svårt för en konsument att avgöra vad som 
utgör redaktionellt material och vad som utgör ett reklambudskap. Även 
länkar från andra hemsidor till en näringsidkarens hemsida borde ses som 
marknadsföring och som sådan förses med reklamidentifiering samt 
sändarangivelse. Vid marknadsföring via Internet är det också av intresse att 
en konsument kan hitta mer information om varan och erbjudandet på 
näringsidkarens hemsida. MD har dock i ett antal fall, bland annat MD 
2004:24 konstaterat att reklam skall vara vederhäftig i sig själv och att det 
inte neutraliserar en vilseledande reklam att det finns kompletterande 
information på näringsidkarens hemsida. Med den vetskapen är det svårt att 
se att en konsument skall behöva leta särskilt länge på en näringsidkares 
hemsida för att få en bild av erbjudandet utan att det betraktas som 
otillbörligt. I fall som dessa är det sedan länge fastslagen praxis att MD ser 
till den helhet som en flyktig kontakt ger.  
 
Resonemanget stöds av rättsfallet MD 2004:5 i vilket företaget TBS skickat 
fakturor till personer som besökt vissa hemsidor och därmed fått sina 
modem omkopplade till TBS modempool. TBS hade vid denna omkoppling 

                                                 
91 Kapitlet ”Scope of chapter D” i ICC:s grunderegler, 8:e upplagan. 

 41



endast presenterat en liten del av avtalet mellan en besökare och TBS. 
Avtalet hade dessutom varit svårläsligt och i vissa fall hade det inte synts 
alls. MD konstaterar med anledning av distansavtalslagen att ”information 
skall ges klart, dvs. på ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte har 
några svårigheter att ta del av den. Informationen skall vara lätt att hitta, 
t.ex. på näringsidkarens hemsida vid marknadsföring på Internet. 
Informationen skall också ges begripligt, vilket innebär att den skall ges på 
ett sådant sätt att konsumenten normalt sett inte heller har svårigheter att 
förstå den”. I fallet hade TBS inte angett några kontaktuppgifter och avtalet 
mellan TBS och konsumenten kunde i de fall det gick att läsa främst läsas 
efter det att ett avtal ingåtts. TBS marknadsföring förbjöds därför vid vite 
trots att bolaget försatts i konkurs. 
 
I enlighet med det resonemang Reklamutredningen för angående 
fackkunskaper och TV-reklam, kan man dra slutsatsen att även en 
webbsidas innehåll och målgrupp är av betydelse. Om mottagarkretsen är 
avgränsad till främst kunniga fackmän, bör man genom en analogi från 
Reklamutredningens resonemang om TV-publiken kunna sluta sig till att 
kraven på vederhäftighet i reklamen är mindre flexibla om webbsidan riktar 
sig till en mer blandad publik. Personer med fackkunskaper förväntas 
exempelvis kunna följa resonemang på en mer avancerad nivå än andra 
personer.92 Intressant ur denna synvinkel är det ofta kritiserade fenomenet 
där en så kallad cookie placeras i en mottagares dator för att övervaka 
dennes Internet-vanor, på så sätt kan en annonsör skräddarsy 
marknadsföringen efter den specifika mottagaren. Detta innebär dock inte 
per automatik att en mottagare är specialist i lagens mening och därmed 
skall behöva ge upp sina krav på vederhäftighet, tydlighet med mera. 
Annonsörens syfte med förfarandet är ju snarast att utnyttja sin kunskap om 
mottagaren för att hitta dennes ”svaga punkter”.93  
 
MD 2005:11 utgör ett exempel på hur MD förhåller sig till marknadsföring 
via Internet. I fallet hade Änglamark gjort ett spel tillgängligt på sin 
hemsida. Spelet i fråga gav konsumenterna information om Änglamarks 
produkter och framställde bönder som inte odlade KRAV-märkta produkter 
på ett nedvärderande sätt. De konsumenter som innehade ett av KF:s 
MedMera-kort kunde registrera sig på hemsidan och vinna bonuspoäng 
genom att spela spelet. Spelet ansågs därför ha ett kommersiellt budskap 
och kunde prövas med stöd av MFL. Det fönster som spelet öppnades i 
täckte inte hela skärmen och en spelare kunde inte ändra storlek på det. 
Delar av Änglamarks hemsida med bland annat Änglamarks logotyp var 
således ständigt synlig för spelaren. MD tog vid sin bedömning inte bara 
hänsyn till spelets innehåll, utan även den information som fanns synlig i 
övrigt på hemsidan. 
 
Ett annat relevant fall har redan behandlats ovan under kapitel 5.2.2. I MD 
2004:25 är det tydligt att MD, genom en analogi, överför förpliktelser på 
näringsidkaren från praxis angående tryckt direktmarknadsföring till 
                                                 
92 Se SOU 1973:10, s. 72.  
93 Se mer om resonemanget om fackmän som reklammottagare ovan under kapitel 6.1.1. 
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marknadsföring via SMS och e-post. Domstolen anförde att ”Den i målet 
aktuella marknadsföringen skiljer sig i vissa avseenden från den som 
tidigare varit fråga för bedömning i Marknadsdomstolen eftersom 
ifrågavarande marknadsföring skickats med e-post respektive SMS istället 
för med vanlig post. Det faller sig dock naturligt att jämställa en 
försändelses ytterkuvert med en rubrikrad till ett e postmeddelande eller en 
avsändarrad vid ett SMS-meddelande”. 

6.3 Mediets betydelse för neutraliseringen 
I förarbetena till 1976 års MFL konstaterar regeringen att möjligheten att 
lämna information beror på vilket reklammedium som används, 
reklamobjektet och den aktuella informationens karaktär.94 Angående 
informationsplikten skriver Svensson m.fl. att man måste ”hålla i minnet att 
olika media i varierande grad förmår att fånga konsumenternas 
uppmärksamhet, att vissa media erbjuder bättre och andra sämre 
möjligheter för konsumenterna att utnyttja den information som meddelas, 
att viss typ av information passar bättre i vissa media än i andra osv. […] 
Domstolarnas beslut kan således gå ut på att information skall lämnas i 
visst medium, på visst sätt och med viss grad av tydlighet”.95

 
Ett gott exempel utgörs av MD 1981:4, i vilket en spistillverkare sålde 
spisar under både namnet Electrolux och Elektro Helios. Till saken hör att 
spisarna var näst intill identiska men såldes i olika prissegment. Förfarandet 
är inte helt ovanligt när en tillverkare vill maximera sin vinst på en given 
marknad. KO ansåg att konsumenterna var berättigade till att få veta att de 
kunde få en näst intill identisk spis billigare om de kunde tänka sig det 
billigare av de två varumärkena. MD fann i första hand att information om 
att spisarna var identiska skulle kunna vara vilseledande i sig eftersom 
spisarna faktiskt inte var helt identiska. I andra hand, och i det här 
sammanhanget desto viktigare, gjorde MD vad som kan liknas vid en cost-
benefitanalys. Domstolen konstaterade att om näringsidkaren tvingas 
spendera för stora utgifter på information till konsumenter, kan det få 
menliga effekter för denne. Näringsidkaren skulle då kunna tvingas att höja 
priserna på spisarna till men för konsumenterna. Man var alltså tvungen att 
väga de positiva effekter som ett informationsåläggande kunde få mot de 
negativa. I det aktuella fallet fann MD att det fanns en balans mellan 
konsumenternas intresse av att bli informerade och tillverkarens intresse av 
att få sälja till olika marknadssegment. Lösningen innebar att Electrolux 
skulle informera konsumenterna genom broschyrer som uppgav vilka 
liknande spisar som fanns att tillgå. Broschyrerna skulle finnas tillgängliga 
hos återförsäljare i egenskap av marknadsföringsmaterial. Genom det 
domslutet avfärdade MD KO:s mer långtgående yrkande om att 
informationen skulle lämnas via anslag i butikerna samt muntligen och 
genom märkning på själva spisarna. Man måste alltså väga konsumenternas 

                                                 
94 Prop. 1975/76:34, s. 46. 
95 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 319–320. 
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intresse av information mot de kostnader och den effektivitet som ett visst 
medium medger eller ger upphov till. 
 
Ovan har reklamidentifiering och sändarangivelse betraktats som en del av 
den föreskrivna neutraliseringen. Genom att det tydligt framgår att det är 
fråga om reklam så kan konsumenten vara mer observant på att det finns ett 
säljbudskap bakom marknadsföringen. Artikel 9 i ICC:s Grundregler 
föreskriver att reklam skall vara lätt att identifiera, oberoende av form eller 
medium som används. Precis som 5 § MFL är således stadgandet formellt 
sett oberoende av medium. Det förefaller dock logiskt att anta att 
reklamidentifieringen samt sändarangivelsen i enlighet med ovanstående 
resonemang kan variera beroende på vilket medium som används.  
 
I propositionen till MFL menar regeringen i fråga om adressangivelse att 
”En ny marknadsföringslag bör liksom den nu gällande lagen ta sikte på 
marknadsföringsåtgärder i alla medier. Att ange adress och telefonnummer 
i reklam i televisionen eller i radio framstår inte som särskilt meningsfullt 
eftersom sådana uppgifter är svåra att uppfatta och minnas för 
konsumenterna, i synnerhet som de inte kan ’gå tillbaka’ till annonsen och 
skriva ned uppgiften”. Problem förefaller främst uppstå vid audiovisuell 
reklam eller annan kortvarig marknadsföring. Eftersom tryckt 
marknadsföring är fixerad så kan konsumenten se reklamen under hela den 
tid denne exponeras för den aktuella neutraliseringen. I fråga om 
audiovisuell reklam är det alltså inte fallet. Det framgår dock av både 
propositionen och MD 2002:13 att kraven på sändarangivelse och 
reklamidentifiering inte fallit bort i audiovisuell reklam.96 I rättsfallet fälldes 
AMF, eftersom man misslyckats med att märka reklamen med 
reklamidentifiering och sändarangivelse på ett adekvat sätt. Internet bör 
genom sin interaktivitet och sin förmåga att lämna stora mängder 
information inte ha några stora problem med att lämna all den information 
som behövs i detta perspektiv. En sak som man bör ha i åtanke i den 
situationen är att kravet på tydlighet måste vara strängt när det rör sig om 
stora mängder information, i vilken det kan vara svårt att hitta rätt.   

                                                 
96 Prop. 1994/95:123, s. 48. 

 44



7 Slutsats 
Inledningsvis ställdes frågan om det är lättare att vilseleda i ett medium än 
ett annat. Av det ovanstående arbetet borde det ha framgått att svaret är 
jakande. Det som framstår som mest slående är dock MD:s ovilja att uttala 
sig principiellt runt olika medias betydelse och genomslagskraft. Situationen 
är särskilt olycklig eftersom man från lagstiftarens sida avstått från tydligare 
regler med hänvisning till att MD:s praxis sannolikt skulle komma att 
förtydliga situationen. Det är dock tydligt att olika media påkallar olika 
bedömningar. Huruvida MD tydligt redogör för deras grunder eller ej när de 
väger in ett mediums betydelse är snarast en fråga om rättsäkerhet och 
förutsebarhet.  
 
Det uttalande som domstolen gör i fallet med Vodafones TV-reklam 
förefaller vara en typisk MD-dom. Domstolen undviker frågan om mediets 
påverkan genom att säga att reklam skall vara vederhäftig i sig. Man 
hänvisar även till hur en genomsnittlig konsument uppfattar reklamen. 
Endast genom generella och svårtolkade uttalanden resonerar man om hur 
en genomsnittlig konsument påverkas av det aktuella mediet. Det enda som 
tyder på att domstolen tagit med mediets betydelse i beräkningen är 
uttalandet om att ”TV-mediets genomslagskraft och den ytterst begränsade 
möjligheten för mottagaren (konsumenten) att studera reklambudskapet 
ytterligare en gång på annat sätt än att eventuellt återse samma budskap vid 
ett senare tillfälle medför […] att minst samma krav på tydlighet måste 
ställas på TV-reklam som på marknadsföring av annat slag”. Av uttalandet 
kan man utläsa två saker. För det första att MD tillmäter den tid en 
konsument exponeras för en reklam betydelse. För det andra att kraven på 
TV-reklam är minst lika stora som de på annan reklam. Detta innebär dock 
inte att man kan använda MD:s dom för att utläsa precis vilka krav som 
ställs på TV-reklam. Uttalandet vederlägger inte ens föreställningen om att 
TV-mediet inte lämpar sig att lämna kvalificerad information. Den enda 
tolkning jag anser vara rimlig, är att domstolen menar att om en annonsör 
lämnar information i en annons, så skall den vara förståelig för en 
genomsnittlig mottagare.   
 
Levin med flera har rätt när de hävdar att vissa media inte lämpar sig väl för 
att lämna kvalificerad information. Det befriar dock inte annonsörerna från 
alla skyldigheter. Istället anser jag att det är upp till annonsörerna att tillse 
att deras reklam är anpassad till det medium de bestämmer sig för att 
annonsera i. Man kan se drag av detta resonemang i det så kallade Linden-
Alimak-avgörandet. Linden-Alimak ansåg att deras reklam endast skulle 
väcka ett intresse, inte fungera som beslutsunderlag. MD ansåg dock att 
Linden-Alimaks informationsbroschyr innehöll för mycket teknisk 
information och därmed riskerade att verka vilseledande. Även i det redan 
omtalade Vodafone-avgörandet kan man resonera i dessa banor. Vodafones 
vilseledande bestod i att man marknadsförde billiga telefoner, men man 
angav samtidigt en stor mängd oläslig information som var nödvändig för 
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att kunna avgöra erbjudandets värde. Vodafone borde rimligtvis ha tagit 
TV-mediets bristande förmåga att lämna information i beräknande när de 
utformade sin reklam.  
 
Syftet med denna uppsats har dock inte endast varit att konstatera att 
annonsörer måste anpassa sin reklam till olika media. Förhoppningen har 
även varit att utreda hur en annonsör måste anpassa sin reklam till ett 
specifikt medium. Till viss del står det klart att det inte finns några enkla, 
generella svar på den frågan. Det beror till stor del på MD:s ovilja att uttala 
sådana generella regler. I och med att flera olika media dessutom blir mer 
och mer interaktiva är det önskvärt att ha en stor flexibilitet i lagreglerna 
och deras tolkning. Denna flexibilitet bör dock vägas på guldvåg mot 
behovet av rättsäkerhet, särskilt i fråga om vilseledande reklam som är 
direktsanktionerad. Det finns dock ett par tendenser som är värda att 
uppmärksamma. 
 
Generellt sett är MFL neutral i fråga om olika media och de krav som ställs 
på dessa. Som vi har sett strävar även MD efter att upprätthålla denna 
neutralitet. Av MD:s domar kan man dock utläsa att vissa faktorer är av vikt 
när domstolen fattar sina beslut. Tiden som en mottagare exponeras för 
reklamen är en faktor. Vem den genomsnittlige mottagaren är utgör en 
annan. Hur mycket information som är lämpligt att lämna i ett visst medium 
är en tredje faktor. Alla dessa tre faktorer påverkas av vilket medium som 
använts för marknadsföringen. 
 
MD bedömer reklam baserat på hur en genomsnittlig mottagare uppfattar 
den vid en flyktig kontakt. Det innebär att höga krav ställs på såväl tryckt 
reklam som audiovisuell reklam i fråga om tydlighet. Exempelvis så fälldes 
Vodafone i MD 2004:24 för att deras tryckta reklam inte var tillräckligt 
tydlig vid en flyktig kontakt. Detta stämmer inte särskilt väl överens med 
det beslut MD tog i det tidigare Vodafone-fallet MD 2004:16 i vilket 
domstolen menade att mottagarens begränsade möjligheter att gå tillbaka 
och granska TV-reklamen en gång till var av vikt. En rimlig tolkning av 
situationen är att en mottagare inte skall förväntas granska alla annonser 
kritiskt, men om ett intresse väcks så kan mottagaren i fråga om fixerad 
reklam kontrollera innehållet så länge det är av intresse för honom. Det är 
intressant att notera att lagstiftaren på radiorättslig väg försäkrat sig om att 
audiovisuell reklam skall vara minst en minut lång. Tiden som en mottagare 
exponeras för en annons är alltså av en viss betydelse. Annonsörens val av 
reklammedium påverkar naturligtvis den tid en genomsnittlig mottagare 
exponeras för reklamen. 
 
EG-domstolen har i fråga om mottagaren i det så kallade Toshiba-
avgörandet uttalat att nationella domstolar måste ta hänsyn till den 
kunskapsnivå som den förväntade mottagarkretsen har. Precis som ICC och 
MD laborerar man således med en genomsnittlig mottagare. Om en 
genomsnittlig mottagare besitter fackkunskaper kan kravet på vederhäftighet 
sättas något lägre än i andra fall, främst kan dock personer med 
fackkunskaper förväntas följa mer avancerade resonemang i reklamen än en 
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person som saknar fackkunskaper. Det motsatta gäller således för utsatta 
grupper så som barn, unga och sjuka. Dessa grupper anses sakna den skepsis 
och erfarenhet som en vuxen person besitter. I fråga om sjuka personer rör 
det sig snarast om att dessa riskerar att sätta en överdriven tilltro till 
marknadsföring angående mediciner och dylikt. Även i fråga om den 
genomsnittlige mottagaren är det således av intresse vilket medium som 
används då exempelvis en facktidskrift om tryckpressar normalt kommer att 
rikta sig till personer med fackkunskaper. En TV- eller radiosändning 
däremot kommer att rikta sig till en stor och blandad publik där man måste 
utgå från att konsumenterna saknar några särskilda kunskaper. 
 
Vissa medium lämpar sig inte för att lämna information i. Det kan bero på 
att mediet inte är passande för viss typ av information eller att reklamtid i 
mediet är för dyr för att ödsla på, i situationen ”oviktig”, information. I MD 
1981:4 gjorde MD en cost-benefitanalys i vilken man menade att 
konsumenternas intresse av information måste vägas mot den kostnad som 
slutgiltigt kommer att uppstå för konsumenten. I det ovan behandlade MD 
2004:16 försökte Vodafone  neutralisera sin vilseledande TV-reklam genom 
en lång, svårläst text som endast visades i tre sekunder på TV-skärmen. 
Hade Vodafone från början valt en mer neutral, kanske mer suggestiv, 
annons hade problemet sannolikt inte uppstått. Paradoxalt nog befanns det i 
Linden-Alimak-fallet ligga Linden-Alimak till last att de lämnat för mycket 
information i sina reklambroschyrer. 
 
Sammanfattningsvis kan man således säga att MD är ovilliga att uttala 
generella principer för hur reklam skall utformas i olika media. Det beror 
sannolikt på att domstolen vill behålla en flexibilitet i systemet. Denna 
flexibilitet är kanske viktigare nu än någonsin tidigare med tanke på alla de 
nya reklamformer som uppstår genom olika interaktiva media. Flexibiliteten 
skapar dock en viss rättsosäkerhet för näringsidkare. 
 
MD kommer dock i sin bedömning om vilseledande reklam att ta hänsyn till 
hur ett visst medium har påverkat konsumenterna, även om det sker outtalat. 
Bedömningen görs utifrån en flyktig kontakt med reklamen, men tiden som 
en konsument kan uppfatta reklamen på har en viss betydelse. Vidare så är 
det av vikt vem den genomsnittlige mottagaren är. En stor blandad publik 
föranleder strängare krav än en liten specialicerad. En ung publik föranleder 
strängare krav än en vuxen. Till sist så föranleder en sjuk publik strängare 
krav än en frisk. I och med att olika media har olika 
publiksammansättningar blir valet av medium för marknadsföring 
avgörande för vem den genomsnittlige mottagaren är och därmed vilka krav 
som kan ställas på en näringsidkare. 
 
I fråga om neutralisering så är olika media olika väl lämpade för att lämna 
information i. MD har dock inte betraktat detta som något förmildrande. I 
MD 2004:16 menade domstolen tvärtom att samma krav måste ställas på ett 
medium som inte lämpar sig för att lämna reklam i som ett ”normalt”. En 
annonsörs val av reklammedium kommer således att påverka dennes 
möjligheter till att neutralisera sin egen marknadsföring.  
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Sammantaget är det av vikt att en näringsidkare analyserar vem som är den 
tänkte mottagaren, om den är specialiserad kan det vara bättre att annonsera 
i fackpress än i TV. Det är även av vikt att betänka var och hur den tänkta 
annonseringen kommer att ta plats eftersom det påverkar både vem den 
genomsnittlige konsumenten är samt tiden som denne blir exponerad för 
reklamen. Näringsidkaren bör även utforma sin reklam så att den klarar av 
att lämna all nödvändig information på ett tydligt och överskådligt sätt i det 
aktuella mediet.  
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Bilaga A - Grundreglerna 
Utdrag ur ICC:s 8:e upplaga av de så kallade Grundreglerna. 
 
Article 3 Honesty 
Marketing communication should be so framed as not to abuse the trust of 
consumers or exploit their lack of experience or knowledge.  
 
Relevant factors likely to affect consumers’ decisions should be 
communicated in such a way and at such a time that consumers can take 
them into account. 
 
Article 5 Truthfulness 
Marketing communication should be truthful and not misleading. 
 
Marketing communication should not contain any statement, or audio or 
visual treatment which, directly or by implication, omission, ambiguity or 
exaggeration, is likely to mislead the consumer, in particular, but not 
exclusively, with regard to: 

• characteristics of the product which are material, i.e. likely to 
influence the consumer’s choice, such as: nature, composition, 
method and date of manufacture, range of use, efficiency and 
performance, quantity, commercial or geographical origin or 
environmental impact; 

• the value of the product and the total price to be paid by the 
consumer; 

• terms for delivery, exchange, return, repair and maintenance; 
• terms of guarantee; 
• copyright and industrial property rights such as patents, trade marks, 

designs and models and trade names; 
• compliance with standards; 
• official recognition or approval, awards such as medals, prizes and 

diplomas; 
• the extent of benefits for charitable causes. 

 
Article 9 Identification 
Marketing communication should be clearly distinguishable as such, 
whatever their form and whatever the medium used. When an advertisement 
appears in a medium containing news or editorial matter, it should be so 
presented that it is readily recognisable as an advertisement and the identity 
of the advertiser should be apparent (see also Article 10). 
 
Marketing communication should not misrepresent their true purpose. They 
should not be presented as, for example, market research or consumer 
surveys if their purpose is commercial, i.e. the sale of a product. 
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Article 10 Identity 
The identity of the marketer should be apparent. This does not apply to 
communications with the sole purpose of attracting attention to 
communication activities to follow (e.g. so-called “teaser advertisements”). 
 
Marketing communication should, where appropriate, include contact 
information to enable the consumer to get in touch with the marketer 
without difficulty. 
 
Article 18 Children and young people 
The following provisions apply to marketing communication addressed to 
children and young people, as defined in national laws and regulations 
relevant to such communications. 
 
Special care should be taken in marketing communication directed to or 
featuring children or young people. Such communications should not 
undermine positive social behaviour, lifestyles and attitudes. 
 
Products unsuitable for children or young people should not be advertised in 
media targeted to them, and advertisements directed to children or young 
people should not be inserted in media where the editorial matter is 
unsuitable for them. Material unsuitable for children should be clearly 
identified as such. 
 
For rules on data protection relating specifically to children’s personal 
information see Article 19. 
 
Inexperience and credulity 
Marketing communication should not exploit inexperience or credulity, with 
particular regard to the following areas: 
1. When demonstrating a product’s performance and use, marketing 
communication should not 
a. minimise the degree of skill or understate the age level generally required 
to assemble or operate products; 
b. exaggerate the true size, value, nature, durability and performance of the 
product; 
c. fail to disclose information about the need for additional purchases, such 
as accessories, or individual items in a collection or series, required to 
produce the result shown or described. 
2. While the use of fantasy is appropriate for younger as well as older 
children, it should not make it difficult for them to distinguish between 
reality and fantasy. 
3. Marketing communication directed to children should be clearly 
distinguishable to them as such. 
 
Avoidance of harm 
Marketing communication should not contain any statement or visual 
treatment that could have the effect of harming children or young people 
mentally, morally or physically. Children and young people should not be 
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portrayed in unsafe situations or engaging in actions harmful to themselves 
or others, or be encouraged to engage in potentially hazardous activities or 
behaviour. 
 
Social values 
Marketing communication should not suggest that possession or use of the 
promoted product will give a child or young person physical, psychological 
or social advantages over other children or young people, or that not 
possessing the product will have the opposite effect. 
 
Marketing communication should not undermine the authority, 
responsibility, judgment or tastes of parents, having regard to relevant social 
and cultural values. 
 
Marketing communication should not include any direct appeal to children 
and young people to persuade their parents or other adults to buy products 
for them. 
 
Prices should not be presented in such a way as to lead children and young 
people to an unrealistic perception of the cost or value of the product, for 
example by minimising them. Marketing communication should not imply 
that the product being promoted is immediately within the reach of every 
family budget. 
 
Marketing communication which invite children and young people to 
contact the marketer should encourage them to obtain the permission of a 
parent or other appropriate adult if any cost, including that of a 
communication, is involved. 
 
For specific rules on marketing communication to children in the electronic 
media see Chapter D, Article D7. 
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Bilaga B - Direktiv 
Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande 
reklam (De lege lata) 
 
Artikel 3 
 
När man skall avgöra om viss reklam är vilseledande skall hänsyn tas till 
alla inslagen i reklamen och särskilt till sådan information som reklamen 
innehåller om följande: 
a) De utmärkande egenskaperna för varor eller tjänster, som t.ex. 
tillgänglighet, beskaffenhet, utförande, sammansättning, tillverkningsmetod 
och tillverknings- eller leveransdatum, ändamålsenlighet, användnings-
områden, kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung 
eller det resultat man kan förvänta sig av användningen, eller resultat från 
provningar och undersökningar som utförts på varorna eller tjänsterna 
ifråga. 
b) Priset eller hur priset beräknas och leveransvillkoren för varorna eller 
utförandet av tjänsterna 
ifråga. 
c) Annonsörens status, hans näringskännetecken och rättigheter, t.ex. hans 
identitet och finansiella tillgångar, hans meriter och de industriella, 
kommersiella eller immateriella rättigheter som han innehar, eller de priser 
och belöningar som han tilldelats. 
 
Rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärs-
metoder (De lege ferenda) 
 
Artikel 6 Vilseledande handlingar 
 
1. En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den inbegriper oriktig 
information och således är falsk eller om den på något sätt, även genom den 
allmänna utformningen – även om informationen är korrekt i sak – 
vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda genomsnittskonsumenten i ett 
eller flera av följande avseenden, samt i endera fallet medför eller sannolikt 
kommer att medföra att denne fattar ett affärsbeslut som han annars inte 
skulle ha fattat: 
a) Produktens förekomst eller beskaffenhet. 
b) Produktens utmärkande egenskaper, som t.ex. dess tillgänglighet, 
fördelar, risker, utförande, sammansättning, tillbehör, kundservice efter för-
säljning och reklamationshantering, metod och datum för tillverkning eller 
tillhandahållande, leverans, ändamålsenlighet, användningsområde, 
kvantitet, specifikation, geografiskt eller kommersiellt ursprung eller det 
resultat som kan förväntas av användningen, eller resultat och egenskaper 
som framkommit vid provningar eller undersökningar som utförts på 
produkten ifråga. 
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c) Omfattningen av näringsidkarens åtaganden, motivet för affärsmetoden 
och typen av säljförfarande, eventuella uttalanden eller symboler som gäller 
direkt eller indirekt stöd för eller godkännande av näringsidkaren eller 
produkten. 
d) Priset eller hur priset beräknas, eller förekomsten av särskilda 
prisfördelar. 
e) Behovet av service, reservdelar, byte eller reparation. 
f) Typen av näringsidkare eller agent, deras kännetecken och rättigheter, 
t.ex. identitet och tillgångar, meriter, status, godkännande, tillhörighet eller 
anslutning samt innehav av industriella, kommersiella eller immateriella 
rättigheter, eller priser och belöningar som näringsidkaren tilldelats. 
g) Konsumentens rättigheter, inklusive bytes- eller återbetalningsrätt enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om 
vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed för-
knippade garantier (1), och de risker denne kan utsättas för. 
 
2. En affärsmetod skall också anses vara vilseledande om den, i sitt 
sammanhang, med beaktande av alla dess särdrag och av omständigheterna 
kring den, medför eller sannolikt kommer att medföra att genomsnitts-
konsumenten fattar ett affärsbeslut som denne normalt inte skulle ha fattat, 
och metoden omfattar  
a) marknadsföring av en produkt, inbegripet jämförande reklam, som 
orsakar förväxling med en konkurrents produkter, varumärken, varunamn 
eller särskiljande kännetecken, 
b) underlåtenhet från näringsidkarens sida att fullgöra åtaganden i upp-
förandekoder som näringsidkaren åtagit sig att följa, om 
i) åtagandet inte utgör en målsättning utan är fast och kan kontrolleras, och 
ii) näringsidkaren inom ramen för en affärsmetod anger att han måste följa 
koden. 
 
Artikel 7 Vilseledande underlåtenhet 
 
1. En affärsmetod skall anses vara vilseledande om den, i sitt sammanhang 
och med beaktande av alla dess särdrag och omständigheterna kring den 
samt av kommunikationsmediumts begränsningar, innebär att närings-
idkaren underlåter att lämna väsentlig information som genomsnitts-
konsumenten, beroende på sammanhanget, behöver för att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut och därigenom medför, eller sannolikt kommer att 
medföra, att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne 
annars inte skulle ha fattat. 
 
2. Det skall även anses vara vilseledande underlåtenhet om en näringsidkare, 
med hänsyn till de omständigheter som beskrivs i punkt 1, döljer sådan 
väsentlig information som avses i den punkten eller ger sådan information 
på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller olämpligt sätt, eller inte anger 
affärsmetodens kommersiella syfte om detta inte redan framgår av samman-
hanget och när något av dessa fall innebär, eller sannolikt kommer att 
innebära, att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som denne 
annars inte skulle ha fattat. 
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3. När det kommunikationsmedium som används för affärsmetoden medför 
begränsningar av utrymme eller tid, skall dessa begränsningar och de 
åtgärder som vidtagits av näringsidkaren för att på annat sätt delge 
konsumenterna informationen tas i beaktande för att avgöra huruvida 
information har utelämnats. 
 
4. Vid ett köperbjudande skall följande information anses som väsentlig, om 
den inte framgår av sammanhanget: 
a) Produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig för 
mediumt och produkten. 
b) Näringsidkarens geografiska adress och identitet, till exempel 
företagsnamn och, där så är tillämpligt, geografisk adress och identitet för 
den näringsidkare på vars uppdrag han agerar. 
c) Priset inklusive skatter eller, om produktens art innebär att priset rimligen 
inte kan beräknas i förväg, det sätt på vilket priset beräknats och alla 
eventuella ytterligare kostnader för frakt, leverans eller porto eller, om dessa 
rimligen inte kan beräknas i förväg, uppgift om att sådana ytterligare 
kostnader kan tillkomma. 
d) Närmare villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av 
reklamationer, om de avviker från de krav god yrkessed innebär. 
e) Uppgift om ånger- eller hävningsrätt för produkter och transaktioner för 
vilka det finns en sådan rätt. 
 
5. Informationskrav som avser kommersiella meddelanden inklusive reklam 
eller marknadsföring och som har fastställts i gemenskapslagstiftningen – en 
icke uttömmande förteckning över denna lagstiftning återfinns i bilaga II – 
skall betraktas som väsentliga. 
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