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Summary 
The 2005 Unfair Commercial Practices Directive sets a new standard for 
consumer protection within the European Community. Unlike earlier mini-
mum level protection directives with industry specific rules, the 2005 Direc-
tive aims at complete harmonisation and at establishing a common set of 
rules and thereby accomplishing a common level of protection for advertis-
ing and other commercial practices vis-à-vis consumers within the Commu-
nity.  
 
Two means of aid for the courts to determine the level of protection are of-
fered by the Directive and are consequently essential for its impact. Firstly, 
the unfairness of the commercial practice shall be measured against an 
imaginary average consumer. Only if this legal creation would find the prac-
tice unfair can it be forbidden. Secondly, not all unfair commercial practices 
based on this average consumer test will be deemed illegal but only those 
that risk distorting the economic behaviour of the above mentioned con-
sumer. This requirement is commonly known as the transactional test. These 
two tests are the subjects of the present thesis. This paper discusses the defi-
nitions and intended use of the two tests and analyses their potential effects 
on a Community level and on a national Swedish level. Minor room will 
also be given to examine the effects of the material rules of the Directive, 
how those have been implemented in Sweden and their consequences for 
Swedish marketing law. 
 
The average consumer test has been developed by the European Court of 
Justice who sets a fairly strict standard departing from the attentive and 
critical consumer rather than the casual and credulous one. The Courts case 
law is by now rather established but the scope of application of the average 
consumer test will with the implementation of the Directive expand consid-
erable and most likely demand further delineation on the part of the Court. 
The transactional test is comparatively new and its practical consequences 
are therefore also most unsure. The uncertainty especially concerns how 
distorted the consumers economic behaviour must be for the test to ban a 
practice. This paper presents arguments suggesting that the Court will apply 
the transactional test more strictly than most commentators believe.   
 
In implementing the 2005 Directive the Swedish government has emanated 
from the view that the existing Swedish marketing laws level of protection 
more or less corresponded to that of the Directive. This approach risks creat-
ing unexpected problems in the practical application. Especially the transac-
tional test might turn out to be a real challenge. As the Government decided 
to let the test apply in business-to-business relations as well, it might, should 
the Court of Justice apply the test in the way argued in this paper, create 
unexpected problems especially for commercial practices mainly inflicting 
competitors. They would then, contrary to earlier, have to show sufficient 
distortion of the addressee’s economic behaviour. 
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Sammanfattning 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder från 2005 sätter en ny standard för 
konsumentskyddet inom EG-rätten. Till skillnad från tidigare minimidirek-
tiv med industrispecifika regler är OAD ett fullharmoniseringsdirektiv som 
syftar till att fastställa ett gemensamt regelverk och en gemensam skyddsni-
vå för reklam och andra affärsmetoder riktade mot konsumenter inom ge-
menskapen. 
 
Två hjälpmedel för att fastställa skyddsnivån är centrala för direktivets ge-
nomslag. För det första skall affärsmetodernas otillbörlighet mätas mot en 
tänkt genomsnittskonsument. Endast om denna legala figur uppfattar en viss 
åtgärd som otillbörlig kan denna förbjudas. För det andra är det inte alla 
utifrån genomsnittskonsumenttestet otillbörliga affärsmetoder som förbjuds 
utan endast de som riskerar att snedvrida genomsnittskonsumentens ekono-
miska beteende. Det är dessa test som är ämnet för denna studie. Uppsatsen 
diskuterar testens definitioner och deras tänkta användningsområde och ana-
lyserar deras potentiella effekter på unionsnivå och på svensk nivå. Mindre 
utrymme ägnas åt att undersöka effekterna av direktivets materiella regler, 
hur dessa har införlivats i Sverige och konsekvenserna för svensk marknads-
rätt. 
 
Genomsnittskonsumenttestet har utvecklats av EG-domstolen inom främst 
vilseledande reklam och varumärkesförväxling. Domstolen sätter en relativt 
sträng standard och utgår ifrån den uppmärksamme och kritiske konsumen-
ten snarare än den tillfällige och godtrogne. I och med ikraftträdandet av 
direktivet kommer testets tillämpningsområde att utvidgas till alla former av 
vilseledande, aggressiva och på annat sätt otillbörliga affärsmetoder. Trans-
aktionstestet är förhållandevis nytt. Vad testet därför i praktiken kommer att 
innebära är högst osäkert. De flesta bedömare anser att dess tröskel är för-
hållandevis låg och att det egentliga syftet är att skära bort bagatellmål och 
överambitiös tillämpning. Denna uppsats pekar dock på argument för att 
testet, som bygger på proportionalitetsprincipen, kan komma att tolkas för-
hållandevis strängt av EG-domstolen.  
 
För svensk del innebär både direktivet i sig och införandet av de två testerna 
en delvis ny situation. Regeringen har, vid dess införlivande av direktivet till 
en ny marknadsföringslag, utgått ifrån att 1995 års marknadsföringslag till 
stor del motsvarar direktivets regler och skyddsnivå. Den har även valt att 
låta reglerna gälla även i rena näringsidkarkonflikter. Det sätt som direktivet 
införlivats i svensk rätt riskerar emellertid att skapa en del problem i den 
praktiska tillämpningen. Genomsnittskonsumenttestet ligger nära det som 
redan används av Marknadsdomstolen och lär endast få begränsade effekter 
för svensk praxis. Situationen är mer problematisk när det gäller transak-
tionstestet. Beroende på hur EG-domstolen kommer att tolka testet riskerar 
det framför allt att ändra Marknadsdomstolens bedömningsnivå för affärs-
metoder som endast drabbar konkurrenter. 
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1 Inledning  
Sammanfattningsvis är det regeringens uppfattning att den nya lagen inte 
innebär någon förändring i rättsläget när det gäller frågan om näringsidka-
res skydd mot otillbörliga konkurrensmetoder från andra näringsidkare, 
såsom renommésnyltning och misskreditering.1

 
Påståendet att ett införande av transaktionstest för renommésnyltning etc 
inte skulle spela någon roll i praktiken har visat sig skäligen ihåligt och 
stämmer inte.2

 
2005 antogs ett nytt direktiv i EU med syfte att öka konsumenternas skydd 
mot företagens marknadsförings och försäljningsmetoder; Direktiv 
2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare 
gentemot konsumenter på den inre marknaden.3 Det är ett ambitiöst regel-
verk som avser att komma tillrätta med den djungel av minimidirektiv med 
specifika regler inom preciserade marknadsföringsområden som tidigare 
präglat gemenskapens konsumentskydd.4 Direktivets bestämmelser lämnar 
därför väldigt lite utrymme till nationella särbestämmelser. Ett av direktivets 
uttalade syften är nämligen att ta ytterligare ett steg till en fullständigt öppen 
inre marknad utan nationella begränsningar.5 Därför skall samma marknads-
föringsregler gälla inom hela EU, något som kommissionen anser nödvän-
digt för att öka den gränsöverskridande handeln.6  
 
Två trösklar avser att hindra en överdriven tolkning och användning av di-
rektivets konsumentskydd. Dels krävs att konsumenternas ekonomiska bete-
ende snedvrids och dels används som utgångspunkt en genomsnittlig kon-
sument.7 Vid varje framtida tvist måste alltså domaren först avgöra hur ge-
nomsnittskonsumenten ser ut och därefter om affärsmetodens otillbörlighet 
fått denne att ta ett felaktigt affärsbeslut. Dessa tester har i doktrin fått nam-
nen genomsnittskonsumenttestet och transaktionstestet.  
 

                                                 
1 Proposition 2007/08:115, sid. 113. 
2 Näringslivets Delegation för Marknadsrätt i brev till Riksdagens Civilutskott, den 30 april 
2008. Stencil. 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG, av den 11 maj 2005, om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre markna-
den och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 2006/2004. 
4 Bakardjieva Engelbrekt, Antonia: EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder: en stun-
dande omdaning av svensk marknadsrätt? ERT 2005 s. 236-263, s. 237. 
5 Se direktivets art. 1. 
6 Se t.ex. KOM(2003) 356, punkt 25. 
7 Bakardjieva Engelbrekt, Antonia: EU and Marketing Practices Law in the Nordic Coun-
tries - Consequences of a Directive on Unfair Business-to-Consumer Commercial Prac-
tices. Report for the Nordic Council of Ministers Committee on Consumer Affairs, s. 27.  
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I Sverige har direktivet inneburit antagandet av en ny marknadsföringslag 
som trädde i kraft i juli 2008.8 Ett dilemma för regeringen vid införlivandet 
av direktivet har varit att direktivet bara reglerar förhållandet mellan när-
ingsidkare till konsument medan traditionen i Sverige har varit att samla alla 
marknadsföringsmetoder i samma lag oavsett om de vänder sig mot konsu-
menter eller andra företagare. Valet stod alltså mellan att dela upp mark-
nadsföringslagen i två separata regleringar eller att binda ihop reglerna till 
en ny lag. Regeringen valde det senare alternativet. Valet och framförallt 
formen man valde har, som citatet ovan visar, fått utstå hård kritik från 
marknadshåll. Kritiken går framför allt ut på att direktivets regler riktade 
mot konsumenten i alltför hög grad appliceras även i rena affärssituationer 
och därmed sätter en oönskad tröskel i den typen av konflikter. 
 
Vilka tröskelvärden sätter då genomsnittskonsumenttestet och transaktions-
testet vid tillämpningen av direktivets regler och hur står sig svensk mark-
nadsrättslig tradition gentemot EG-rätten? Det är ämnet för denna studie.  
 
Det är inte uppsatsens syfte att presentera en heltäckande analys av direktiv 
2005/29/EG eller den nya marknadsföringslagen. Förståelsen av testerna 
och direktivets betydelse kräver dock viss presentation och analys av de 
materiella reglerna och hur de har införlivats i Sverige. Uppsatsen avser 
istället att ge en djupgående beskrivning och analys av genomsnittskonsu-
menttestet och transaktionstestet i det nya direktivet och såsom de tolkats i 
EG-domstolarnas praxis. Den bild som då framträder kommer att jämföras 
med situationen i Sverige. Dels kommer traditionen för liknande tester i 
svensk lagstiftning och praxis att gås igenom. Dels kommer formen för in-
förlivande av direktivets krav att analyseras. Slutligen diskuteras möjliga 
framtida konsekvenser av den nya lagstiftningen. Eftersom uppsatsen be-
handlar förhållandevis ny lagstiftning både på nationell och på europeisk 
nivå kan dess svar naturligtvis inte bli annat än till stor del hypotetiskt.  
 
En mycket viktig fråga för direktivets konsekvenser gäller dess tillämp-
ningsområde och relation till närliggande områden som avtalsrätt och köp-
rätt. Utrymmet medger tyvärr inte att ämnet tas upp till större diskussion. 
Inte heller kommer frågan om relationen mellan direktivet och annan se-
kundärrätt inom marknadsföringsområdet beröras mer än helt ytligt. Vidare 
kommer vissa delar av direktivet och dess konsekvenser för den svenska 
marknadsföringslagen förbigås helt. Det gäller särskilt reglerna för sank-
tionssystemet och reglerna om och förhållandet till uppförandekoder.  
 
Traditionella juridiska källor kommer att utgöra grunden för detta arbete. 
Lagtexterna utgör den främsta källan. Stor vikt kommer också att läggas vid 
analys av rättspraxis, främst EG-domstolens domar inom konsumentfrågor 
men även analogt inom andra områden, såsom varumärkesrätten, och vid 
Marknadsdomstolens avgöranden. Vad gäller EG-domstolens avgörande har 
även generaladvokaternas uttalanden stort intresse. Vidare kommer natur-
ligtvis avsiktsförklaringar från gemenskapens institutioner och svenska re-

                                                 
8 SFS 2008:486. 
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geringen vara mycket betydelsefulla, liksom det betänkande som ligger till 
grund för utformningen av den svenska lagtexten. Dessa lagförarbeten har 
dock mycket olika status. Medan de i Sverige flitigt citeras av domstolarna 
så är uttalanden av kommissionen och andra EU-institutioner inte alltid of-
fentliga och domstolarna har också en tendens att endast luta sig mot dem 
om de följer domstolens egna linje.9 Slutligen spelar naturligtvis svensk och 
utländsk doktrin avgörande roll för att identifiera lagstiftningens verkliga 
konsekvens, dess oklarheter och i vilket sammanhang de verkar. 
 
OAD och MFL laborerar med delvis olika termer vilket lätt skapar viss för-
virring. Eftersom skillnaderna mellan affärsmetod, marknadsföring och re-
klam är av mindre betydelse för detta arbete kommer de tre termerna gene-
rellt användas parallellt. Det bör dock påpekas deras betydelse inte helt 
stämmer överens. Affärsmetod har troligen bredast omfång och reklam sma-
last. För marknadsföring är situationen mer komplex. I och med införandet 
av 2008 år marknadsföringslag vidgade regeringen dess definition till att 
inkludera även efterköpssituationer för att göra termen identisk med direkti-
vets definition av affärsmetod. Begreppet marknadsföring har därför olika 
betydelser i svenska marknadsrätt beroende på tidsepok. Se mer under kapi-
tel 3.1.2. 
 
Kapitel 2 går kortfattat igenom de grundläggande dragen för och reglerna i 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Någon utförligare analys medför 
utrymmet inte. För den som önskar en sådan hänvisas till fotnotsreferenser-
na. I det tredje kapitlet förs först en allmän diskussion om kraven vid natio-
nellt genomförande av EG-direktiv. Därefter beskrivs hur OAD införlivats i 
den nya marknadsföringslagen och dess överensstämmelse med de krav 
främst EG-domstolen ställer för korrekt genomförande. Kapitel 4 ägnas åt 
genomsnittskonsumenttestet. Fokus ligger på EG-domstolens tidigare praxis 
på området. Vidare diskuteras hur konceptet överförts till svensk rätt och 
vilka krav Marknadsdomstolen traditionellt ställer på mottagare av mark-
nadsföringsåtgärder. På motsvarande sätt analyseras transaktionstestet i ka-
pitel 5. Då praxis till stor del saknas framförallt från EG-domstolen ligger 
fokus här mer på direktivets ordalydelse och hur denna kan tolkas jämfört 
med traditionen i Sverige och regeringens tolkning vid införlivandet. Kapi-
tel 6 innehåller slutligen min analys av den nya lagstiftningens effekter och 
testernas konsekvenser. 

                                                 
9 Se Öberg, Ulf: Några anteckningar om användningen av förarbeten inom gemenskapsrät-
ten. JT 2000-01, s. 492-507 och Bernitz, Ulf: Gemenskapsrätten och lagförarbeten. JT 
2000-01, s. 698-703, angående förarbetens status inom unionen jämfört med i Sverige. 
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2 Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

2.1 Bakgrund 
Det huvudsakliga konsumentskyddet i primärrätten finns i artikel 3.1 t EG10 
som anger att unionen har som syfte att stärka konsumentskyddet som en 
del i skapandet av den inre marknaden. Denna strävan preciseras ytterligare 
i artikel 153 EG; konsumenternas intressen skall tas tillvara och beaktas när 
gemensam politik utformas. I artikel 95.3 EG ges parlamentet och rådet be-
fogenhet att utfärda direktiv inom konsumentområdet, vilka skall sträva ef-
ter en hög skyddsnivå. OAD byggde ursprungligen endast på artikel 95 EG 
men efter påtryckning från parlamentet infördes även en hänvisning i in-
gressens första skäl till artikel 153 EG.11

 
Tidigare lagstiftning på konsumentområdet har till stor del bestått av mini-
midirektiv inom specificerade områden. Denna modell har lett till ett antal 
problem. De specifika reglerna inom viss ämne har varit lätta att kringgå av 
oseriösa handlare. Många skilda direktiv med olika regler har lett till frag-
mentering och förvirring. Dessutom har minimidirektiven snarare reglerat 
produkterna i sig än marknadsförarnas beteende.12

 
Idén till ett ramdirektiv om otillbörliga affärsmetoder lanserades av kom-
missionen redan 1998 i generaldirektorat SANCO:s verksamhetsplan för 
konsumentskydd 1999-2001.13 Denna utvecklades sedan vidare i en grön-
bok om konsumentskydd 2001, vilken utlöste stark aktivitet bland intresse-
rade myndigheter och organisationer.14 Studier som kommissionen senare 
beställde visade att konsumenter överlag misstrodde annan lagstiftning än 
det egna landets och var tveksamma till att handla av utländska näringsidka-
re. Detta fick konsekvenser för den fria rörligheten. För att säkerställa ett 
gemensamt regelverk föreslog därför kommissionen att ett fullharmonise-
ringsdirektiv med en ursprungslandsklausul effektivast skulle förenkla både 
för konsumenter och för näringsidkare.15 Kritik har dock riktats mot kom-

                                                 
10 Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i dess lydelse efter ikraftträdan-
det av Amsterdamfördraget. 
11 Bakardjieva Engelbrekt 2005 op. cit. not 4, s. 240. Se Stuyck, Jules, Terryn, Evelyne, 
Van Dyck, Tom: Confidence Through Fairness? The New Directive on Unfair Business-to-
Consumer Commercial Practises in the Internal Market. CMLR 43, 2006, s. 107-152, s. 
113 ff för kritik av artikel 95 som rättslig grund. 
12 För detta stycke se Abbamonte, Guiseppe B.: The Unfair Commercial Practices Direc-
tive: An Example of the New European Consumer Protection Approach. 12 Colum. J. Eur. 
L. 695, 2006, s. 698. 
13 COM(98) 696, p. 5.2. 
14 Bakardjieva Engelbrekt 2005 op. cit. not 4, s. 239. 
15 Se den utvidgade konsekvensanalysen, Commission staff working paper - Extended Im-
pact Assessment: unfair consumer practices, SEC(2003) 724 slutlig, för genomgång av 
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missionens tro på att lagstiftning överhuvudtaget kan överbrygga konsu-
menters ovilja att handla över gränser. Empiriska studier visar att det främst 
är praktiska orsaker som hindrar sådan handel, inte skillnader i lagstift-
ning.16

 

2.2 Direktivets struktur och innehåll 

2.2.1 Tillämpningsområde och typ av regelverk 
Direktivets syfte är dubbelt.17 Den fria rörligheten inom den inre marknaden 
skall främjas samtidigt som ett högt konsumentskydd skall säkerställas. 
 
Direktivet reglerar affärsmetoder mellan näringsidkare och konsumenter 
före, under och efter köpet och oavsett om näringsidkaren avser att sälja 
eller köpa av konsumenten.18 Tillämpningen efter köpet avser att fånga situ-
ationer då konsumenter har en fortlöpande relation till näringsidkaren.19 Då 
direktivet syftar till att endast skydda konsumentintresset skyddas inte kon-
kurrenter annat än indirekt.20

 
Tillämpningsområdet begränsas på flera olika sätt. Direktivet skall t.ex. inte 
inkräkta på avtalsrättslig lagstiftning21 och mer specifik sekundärlagstift-
ning har företräde.22 Vidare ämnar direktivet att skydda konsumenter endast 
som kollektiv och inskränker därmed inte heller den enskildes rätt att väcka 
talan vid skada på grund av otillbörlig affärsmetod.23 Ett intressant undantag 
från tillämpningsområdet är det som görs för smak och anständighet.24 Un-
dantaget är på ett plan naturligt då OAD avser att reglera konsumenters eko-
nomiska intressen och det saknas också legal basis för att på EU-nivå regle-
ra moralfrågor.25 Samtidigt har det potential att användas av medlemslän-
dernas myndigheter och domstolar för att begränsa direktivets genomslag. 
Frågan är också om även andra etniska regler för marknadsföring faller 
utanför direktivet?26 Direktivet ger slutligen medlemsstaterna rätt att tilläm-
pa striktare regler i sex år från direktivets ikraftträdande, men bara för redan 

                                                                                                                            
kommissionens motiv till ny lagstiftning, olika lagstiftningsformer och vilka studier som 
beställdes samt sammanfattning av dessas resultat.  
16 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 115. Se också Wilhelmsson, Thomas: The 
Abuse of the ”Confident Consumer” as a Justification for EC Consumer Law. Journal of 
Consumer Policy 27, 317-337, 2004. 
17 Direktiv 2005/29/EG, artikel 1 och skäl 2-5 och 11. 
18 Direktiv 2005/29/EG, artikel 3.1. 
19 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 699. 
20 Se Direktiv 2005/29/EG, skäl 8. 
21 Direktiv 2005/29/EG, artikel 3.2. 
22 Direktiv 2005/29/EG, artikel 3.4. 
23 Direktiv 2005/29/EG, skäl 9. 
24 Direktiv 2005/29/EG, skäl 7. 
25 Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas: European Fair Trading 
Law, 1 uppl., 2006, s. 59. 
26 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 123. 
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införd lagstiftning och bara om denna genomför andra direktiv på områ-
det.27

 
Direktivet bygger på principen om fullständig harmonisering. Medlemssta-
terna får inte införa varken mer eller mindre restriktiva regler annat än när 
så uttryckligen medges. Syftet är alltså att skapa ett gemensamt regelverk 
för hela EU, med enhetliga begrepp, som skall underlätta för företagen, 
främst små och medelstora, att marknadsföra sig internationellt och förstär-
ka konsumenternas förtroende för handel inom den inre marknaden.28 Valet 
av fullharmoniseringsmodellen har varit mycket kontroversiellt. Även om 
det onekligen har fördelar som att förenkla företagens överblick av markna-
den så har det också ett antal nackdelar. Det tar inte hänsyn till nationella 
skillnader hos konsumenterna och det eliminerar all experimenterande lag-
stiftning hos medlemsländerna, en viktig förutsättning för möjligheten att 
utveckla nya förbättrade lagar.29 Trots kritiken verkar dock fullharmonise-
ringsmodellen ha kommit för att stanna. I kommissionens förslag till nytt 
direktiv om konsumenträttigheter är det tänkt att fyra tidigare minimidirek-
tiv skall ersättas av ett med maximal harmonisering.30  
 
Enligt kommissionens ursprungliga direktivförslag skulle fullharmonise-
ringen kombineras med principen om ömsesidigt erkännande och ursprungs-
landskontroll. En näringsidkare skulle då enbart behöva beakta lagarna i den 
medlemsstat där denne har sitt säte.31 För kommissionen spelade den inre 
marknadsklausulen en mycket viktig roll i säkerställandet av förenklad lag-
stiftning för företagen.32 Flera medlemsstater motsatte sig dock regleringen 
och det stycket ströks i slutversionen. Endast artikelns andra stycke behölls: 

 
Medlemsstaterna får inte begränsa friheten att tillhandahålla tjänster eller den fria rörlig-
heten för varor av anledningar som omfattas av det område som tillnärmas genom detta 
direktiv. 
 

Vad artikel 4 nu egentligen innebär har blivit högst osäkert. Medlemstater 
har tolkat bestämmelsen olika. Storbritannien, Nederländerna, Luxemburg 
och Estland stödde införandet av principen om ömsesidigt erkännande och 
menar att fullharmonisering de facto skapar en presumtion för att handlare 
som uppfyller det egna landets lagar inte bryter mot andra lagar.33 Enligt 
Tyskland skall istället ett medlemsland, i enlighet med Cassis de Dijon 
principen,34 kunna hävda tvingande hänsyn till försvar för en högre skydds-

                                                 
27 Direktiv 2005/29/EG, artikel 3.5. 
28 Direktiv 2005/29/EG, skäl 5. Se också SEC(2003) 724 final, op. cit. not 15, p.1.2. 
29 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit., s. 116 f. 
30 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter, 
KOM(2008) 614 slutlig. 
31 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden, KOM(2003) 356 
slutlig, p. 47. 
32 Ibid., p. 49. 
33 Se rådets direktivförslag, 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748, bil. 2 p. 2. 
34 Mål 120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. (Cassis 
de Dijon) REG 1979 s. 00649, p. 8. 
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standard.35 Styck, Terryn och Van Dyck förkastar denna senare tolkning, då 
den maximala harmoniseringen kräver ett explicit undantag för en mer strikt 
standard.36 De föreslår istället att artikeln skall läsas som att när ett med-
lemsland har fastställt att en viss affärsmetod är i överensstämmelse med 
direktivets kriterier så presumeras detta för alla länder. Presumtionen är 
dock inte absolut utan kan vederläggas, men torde ändå ge näringsidkaren 
skäl att utgå ifrån att metoden kommer att uppfylla kraven även i de övriga 
medlemsstaterna.37

 
En grundläggande kritik av OAD består i att tillämpningsområdet är för 
otydligt definierat. Fullharmoniseringsformen kräver ett mycket tydligt be-
stämt tillämpningsområde då medlemsländerna behåller sin frihet att reglera 
området utanför. Detta gör det svårt att dra gränsen mellan det tillåtna och 
det förbjudna.38  
 

2.2.2 Materiella regler 
Det materiella regelverket ligger på tre nivåer. En generalklausul förbjuder 
otillbörliga affärsmetoder.39 Två mindre generalklausuler preciserar att af-
färsmetoder skall ses som otillbörliga om de är antingen vilseledande40 
(handlingar eller underlåtenhet) eller aggressiva.41 Slutligen förbjuder en 
lista vissa metoder helt och hållet (svarta listan).42 De inbördes relationerna 
mellan de olika nivåerna är något oklara. Deras skyddsområde överlappar 
inte helt varandra. De mindre generalklausulerna förbjuder åtgärder som 
troligen inte strider mot den övergripande generalklausulen och den svarta 
listan innehåller förbud som ligger utanför de övriga materiella reglerna.43 
Checklistan bör därför i praktiken bli inventerad.44  
 
Generalklausulen i artikel 5 anger att otillbörliga affärsmetoder skall vara 
förbjudna om de strider mot god yrkessed och riskerar att snedvrida genom-
snittskonsumentens ekonomiska beteende. God yrkessed är en ny term, de-
finierad i artikel 2 h med referens till skäligen förväntad fackmässighet och 
aktsamhet och till hederlig marknadspraxis. ”It is clear that this definition 
tries to amalgamate diverging legal traditions possibly resulting in diverging 
interpretations.”45 Vilken betydelse generalklausulen i praktiken kommer att 
få är fortfarande något oklart.46 Kommissionen tror inte att den kommer att 
tillämpas särskilt ofta i praktiken då de två mindre generalklausulerna 

                                                 
35 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 118. 
36 Ibid. 
37 Ibid., s. 119 f. 
38 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit., s. 255. 
39 Artikel 5. 
40 Artikel 6-7. 
41 Artikel 8-9. 
42 Bilaga I. 
43 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 132 ff. 
44 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 86. 
45 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 125. 
46 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 86. 
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kommer att täcka in de flesta fall.47 Abbamonte, direktivets huvudförfattare, 
ser regeln i första hand som ett skyddsnät och att dess främsta uppgift är att 
göra direktivet framtidssäkert.48

 
De två mindre generalklausulerna utvecklar synen på vilka affärsmetoder 
som skall anses som otillbörliga. Sådana som kan betraktas som antingen 
vilseledande eller aggressiva. Även dessa bestämmelser kräver risk för eko-
nomisk snedvridning hos genomsnittskonsumenten. Däremot krävs troligen 
inte att de strider mot god yrkessed.49

 
Vilseledande affärsmetoder är indelade i vilseledande handlingar och vilse-
ledande underlåtenhet. Handlingar är vilseledande om de innehåller falsk 
information eller riskerar att på annat sätt vilseleda konsumenten.50 En lista 
i artikel 6 anger de element som då skall beaktas. Listan anses uttömman-
de.51 Dessutom vilseleds genomsnittskonsumenten om risk för förväxling 
med annan produkt, namn etc. föreligger eller om uppförandekod som när-
ingsidkaren sagt sig tillhöra inte följs.52 Imiterande marknadsföring är inte 
olaglig i sig men kan naturligtvis strida mot immaterialrättsliga regler. Vil-
seledande underlåtenhet sker när näringsidkaren underlåter att lämna väsent-
lig information som genomsnittskonsumenten behöver för att fatta ett väl-
grundat affärsbeslut,53 eller döljer sådan information, eller lämnar denna på 
oklart sätt.54 Dock finns en möjlighet att hänvisa till information på annan 
plats om mediets utrymme är begränsat. Det är inte möjligt att precist defi-
niera vilken information som är väsentlig, det beror på den kunskap som 
konsumenten affärsmetoden vänder sig till anses ha.55 Kravet på väsentlig 
information är dock troligen inte särskilt högt satt. All information som på 
något sätt påverkar konsumentens engagemang i transaktionen är dömd att 
bli väsentlig.56  
 
I artikel 7.4 listas den information som vid köperbjudanden anses nödvän-
dig. Dessutom innehåller bilaga II en icke-uttömmande lista med informa-
tionskrav i andra direktiv som också skall anses väsentliga.57 Termen köp-
erbjudande definieras i artikel 2 i som ett ”kommersiellt meddelande som 
beskriver en produkts egenskaper och pris […] och på så sätt gör det möjligt 
för en kund att köpa produkten”. Hur detta skall förstås är inte helt klart och 
har väckt viss förvirring.58 Enligt kommissionen är syftet med regeln att 
uppställa specifika krav bara för sådan reklam som uppfordrar till anbud.59 
                                                 
47 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31,  p.52. 
48 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 704. 
49 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 127. 
50 Artikel 6.1. 
51 Bakardjieva Engelbrekt 2005 op. cit. not 4, s. 251. 
52 Direktiv 2005/29/EG, artikel 6.2. 
53 Direktiv 2005/29/EG, artikel 7.1. 
54 Direktiv 2005/29/EG, artikel 7.2. 
55 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 152. 
56 Ibid. s. 137. 
57 Direktiv 2005/29/EG, artikel 7.5. 
58 Se t.ex. SOU 2006:76, Otillbörliga affärsmetoder. s. 222 ff, med genomgång av olika 
möjliga tolkningar. 
59 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 64. 
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Direktivets skäl 14 förklarar också att ingenting hindrar nationell lagstift-
ning från att ange viktiga särdrag hos bestämda produkter som anses väsent-
lig. 
 
Aggressiva är affärsmetoder som innehåller trakasserier, tvång eller otillbör-
lig påverkan.60 Detta är ett nytt koncept i flesta länder.61 Det kan vara svårt 
att skilja de tre termerna åt, men behovet av att göra så bör inte överdrivas, 
det torde vara det samlade genomslaget som räknas.62 Artikel 9 räknar upp 
vad som skall beaktas vid bedömningen av aggressiva affärsmetoder. Reg-
lerna kräver att ett antal kumulativa rekvisit uppfylls. För det första skall, 
som nämnts, affärsmetoden innehålla trakasserier, tvång eller otillbörlig 
påverkan. För det andra skall dessa eller någon av dem innebära, eller san-
nolikt innebära, en avsevärd inskränkning av genomsnittskonsumentens 
valfrihet avseende produkten. Slutligen skall inskränkningen innebära att 
konsumenten fattar ett annat affärsbeslut än denne gjort utan användandet av 
det aggressiva beteendet.63

 
Slutligen innehåller den svarta listan affärsmetoder som i alla tillfällen är 
förbjudna.64 Något krav på transaktionseffekt hos genomsnittskonsumenten 
finns inte. Listan kan bara ändras genom revidering av direktivet.65 Wil-
helmsson argumenterar dock för att nationella domstolar i praktiken har 
möjlighet att fylla ut listan med affärsmetoder som de anser så förkastliga 
att de i princip alltid förbjuds.66 Från början innehöll den 19 olika punkter 
men under arbetet har medlemsländernas regeringar successivt byggt ut lis-
tan så att den nu innehåller 31 olika förbud. Den har kritiserats för att vara 
ostrukturerad och blanda precisa förbud med vagt formulerade termer, vilket 
riskerar att skapa problem i tillämpningen.  

 
Although inspired by the need for legal certainty, it risks producing a relatively high de-
gree of legal uncertainty because of the way in which many blacklisted practices are 
worded. At the same time, because of its non-indicative and static nature, it risks being 
counter-productive by eliminating harmless forms of competition. 67

 

                                                 
60 Artikel 8. 
61 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 167. 
62 Ibid., s. 173. 
63 Se ibid., s. 171 ff, för utförlig analys av de olika rekvisiten. 
64 Direktiv 2005/29/EG, bilaga I. 
65 Direktiv 2005/29/EG,  skäl 17. 
66 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 159 f. 
67 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 132. 
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3 Direktiv 2005/29/EG och 
marknadsföringslagen 

3.1.1 Allmänt om genomföranden av direktiv 
Grundförutsättningarna för hur gemenskapens direktiv skall överföras till 
nationell lag finns i artikel 249.3 EG. Skyddsnivån skall motsvara vad direk-
tivet stipulerar men form och metod är upp till medlemstaten att bestämma 
enligt sina egna nationella traditioner. 
 
EG-domstolen avgör utifrån principerna om full effekt, rättssäkerhet och 
effektivt juridiskt skydd om medlemslandets genomförande68 i det specifika 
fallet möter det aktuella direktivets bestämmelser.69 Domstolen ser då sär-
skilt på åtgärdernas innehåll, dess form och hur de verkställs.70  Den natio-
nella lagstiftarens diskretion kring form och metod styrs helt och hållet av 
direktivets krav. Ju mer precist och detaljerat ett direktiv är desto mindre 
manöverutrymme för medlemsstaten.71 Avgörande är att det resultat ett di-
rektiv syftar till att uppnå också nås, både faktiskt och i lag.72 Nationella 
myndigheter måste se till att ett direktiv tillämpas fullt ut och att individer är 
medvetna om reglerna. 

 
In its case-law the Court habitually shows itself to be very demanding as regards the im-
plementation of provisions of directives by which rights are conferred on individuals.73
 

Ett korrekt införlivande släcker inte heller effekterna av direktivet. Med-
lemsstaten är bunden av direktivets bestämmelser inför nationell domstol så 
snart den fulla tillämpningen inte är faktiskt säkrad.74 Införlivandet måste 
inte kopiera direktivets text eller följa dess struktur, men innehållet måste 
motsvara direktivets och vara klart och precist.75  
 
Genomförandet av ett direktiv är ofta även beroende av att nationella dom-
stolars tolkning av nationell lag stämmer överens med direktivets syfte. För-
hållandet mellan ett direktivs genomförande och nationell prejudicerande 
praxis är dock komplicerat. EG-domstolen har ibland accepterat vag lag-
stiftning i kombination med stark och fast praxis hos den högsta nationella 

                                                 
68 Termen genomförande betecknar hela processens tre steg. Införlivandet av direktivet i 
lag, tillämpningen av direktivet i det konkreta fallet och dess verkställande. 
69 Prechal, Sacha: Directives in EC Law, 2 uppl., 2005, s. 75. 
70 Ibid., s. 76. 
71 Ibid., s. 74. 
72 Ibid., s. 49 f. 
73 Generaladvokat Geelhoed förslag till avgörande, mål C-478/99 Kommissionen mot Sveri-
ge REG 2002 s. I-04147, p. 21. 
74 Mål C-361/88 Kommissionen mot Tyskland, REG 1991, s. I-2567, p. 24. 
75 Prechal, op. cit. not 69, s. 76 f. 
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domstolen76 men i andra fall sagt att nationell praxis inte möter kraven på 
klarhet och precision.77

 
Det är tveksamt om införlivande genom förarbeten helt uppfyller EG-
domstolens krav på precision och klarhet. Till stor del beror bedömningen 
på direktivets utformning och förarbetenas status och tillgänglighet. I ett 
rättsfall från 1999 drog kommissionen Sverige inför EG-domstolen för att 
Sverige vid införlivandet inte inkluderat en bilaga till ett direktiv.78 Bilagan 
innehöll en icke uttömmande och vägledande lista på oskäliga villkor i kon-
sumentavtal. Den fanns bara kommenterad i propositionen. EG-domstolen 
förklarade att listan inte gav konsumenterna några rättigheter utöver de som 
framgick i direktivets artiklar. Direktivets fulla effekt påverkades alltså inte. 
Domstolen lade också vikt vid att förarbeten i Sverige var offentliga och 
därmed tillgängliga för allmänheten. I ett tidigare danskt fall79 underkände 
EG-domstolen att termen lika arbete endast i förarbetet förklarades inklude-
ra eller arbete som tillerkänns lika värde.80 Domstolen uttalade att princi-
perna om rättssäkerhet och enskildas rättsliga skydd krävde en entydig orda-
lydelse för att ge de berörda personerna en klar och precis förståelse av de-
ras rättigheter och skyldigheter.81 Domstolen strävar alltså efter att till så 
stor del som möjligt respektera nationella legala system samtidigt som den 
tydligt markerar vikten av att medborgarna förstår sina rättigheter. 
 

3.1.2 Den nya marknadsföringslagen  
I doktrin har de nordiska marknadsföringslagarna pekats ut som nära före-
bild till direktivets utformning.82 Trots det var de enda länder som reserve-
rade sig mot direktivförslaget som helhet just Sverige och Danmark.83 De 
ansåg att förslaget riskerade att få negativa effekter för konsumentskyddet 
inom vissa specifika områden där medlemsländerna redan införlivat striktare 
nationell lagstiftning.84 Redan i regeringens uppdrag till utredningen som 
tillsattes strax efter införandet av direktiv 2005/29/EG poängterades också 
att genomförandet skulle sträva efter att ligga så nära den befintliga svenska 
marknadsrättsliga lagstiftningen som möjligt.85 Orsaken både till denna 
uppmaning och till regeringens tveksamhet inför direktivets konsekvenser är 

                                                 
76 Mål 235/84 Kommissionen mot Italien, REG 1986, s. 2291. 
77 Mål C-144/99 Kommissionen mot Nederländerna, REG 2001, s. I-3541. 
78 Mål C-478/99 Kommissionen mot Sverige, REG 2002 s. I-4147. 
79 Mål 143/83 Kommissionen mot Danmark, REG 1985 s. 427. 
80 Målet gällde direktiv 75/117/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om till-
lämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män. 
81 p. 10. 
82 Bernitz, Ulf: Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär. 
Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 142 och Bakardjieva Engelbrekt 2005 op. cit. not 4, 
s. 238. 
83 Se rådets direktivförslag, 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748, op. cit. not 33, bil. 
2, p. 4. 
84 Ibid., s. 35. 
85 SOU 2006:76, s. 87. 
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helt säkert att 1995 års marknadsföringslag86 åtnjöt ett start förtroende hos 
marknadens parter.87

 
Den tidigare MFL skyddade både konsumenter och näringsidkare medan 
direktivet bara skyddar konsumenter. En första fråga blir därför hur skyddet 
för näringsidkare skall hanteras. Regeringen har valt att inte införa separata 
regler för konsumenter och näringsidkare utan att låta båda grupperna om-
fattas av i all väsentlighet samma skydd. Bara för regeln om informations-
krav vid köperbjudande undantas näringsidkare från skyddet.88 Tillväga-
gångssättet innebär att även reklam riktad mot näringsidkare och i konflikter 
mellan näringsidkare så skall otillbörligheten mätas mot en tänkt genom-
snittlig mottagare ur målgruppen och kravet på transaktion uppfyllas. 
 
Direktivet använder delvis andra begrepp än 1995 års MFL. Termen affärs-
metod inkluderar även efterförsäljningssituationer vilket inte ingår i den 
traditionella svenska definitionen av marknadsföring. Utredningen föreslog 
att behålla termen marknadsföring i dess gamla betydelse och att lägga till 
begreppet affärsmetoder som en övergripande term.89 Regeringen valde 
istället att utvidga betydelsen av ordet marknadsföring.90 Begreppet affärs-
metoder används därmed inte alls i nya MFL. Av samma skäl ville utred-
ningen i generalklausulen införa begreppet god marknadssed istället för det 
tidigare använda god marknadsföringssed.91 Eftersom regeringen valde att 
utvidga marknadsföringsbegreppet, valde man också att behålla det gamla 
begreppet.92

 
OAD:s artikel 4 saknar helt motsvarighet i MFL. Utredningen ansåg att den 
endast uttryckte vad som redan gäller enligt EG-fördraget och EG-
domstolens praxis och därför inte behövde omsättas i nationell rätt.93 Ef-
fektlandsprincipen, som vanligtvis tillämpas för svensk marknadsrätt, får då 
ge vika för ursprungslandsprincipen.94

 
Utländsk reklam som riktar sig mot svenska konsumenter kan i och med 
detta indirekt komma att ändra Marknadsdomstolens hittills gällande 
skyddsnivå, även utan EG-domstolens vägledning, om denna ansetts uppfyl-
la hemlandets krav. Det torde bli svårt för MD att sätta avsevärt högre krav 
för svensk marknadsföring än för utländsk som tillåts verka i Sverige. 
 
2008 års marknadsföringslag är helt annorlunda strukturerad än direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder. MFL saknar t.ex. helt motsvarighet till direk-
tivets artikel 9 vilken listar vilka element som skall beaktas vid fastställan-
det av trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan.  
                                                 
86 SFS 1995:450. 
87 Se prop. 2007/08:115, s. 60. 
88 12 §. 
89 SOU 2006:76, s. 196 f. 
90 Se prop. 2007/08:115, s. 62 f. 
91 SOU 2006:76, s. 207 f. 
92 5 §, prop. 2007/08:115, s. 69 f. 
93 SOU 2006:76, s. 296. 
94 För definition av de två principerna se SOU 2006:76, s. 295. 
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Denna uppräkning är inte uttömmande. Precis som vid tillämpningen av den allmänna 
generalklausulen bör det ankomma på Marknadsdomstolen att närmare överväga och ut-
veckla vilka omständigheter som bör tillmätas vikt vid bedömningen av om en marknads-
föringsåtgärd kan anses falla in under bestämmelsen om aggressiv marknadsföring.95
 

I vissa fall har regeringen också valt att specialreglera vad den anser infattas 
i direktivets något vidare definitioner. Se t.ex. vilseledande förpacknings-
storlekar i 13 § som anses innefattas i art 6 (6.1 b eller ev. 6.1 a).96 Att så är 
fallet är dock inte självklart. Listan i artikel 6.1 är dels uttömmande och dels 
behandlar den uteslutande själva produktens egenskaper och inte specifikt 
hur denna är förpackad. Det kan därmed ifrågasättas om 13 § överhuvudta-
get ingår i artikel 6 tillämpningsområde. 
 
Bilaga I till direktivet, den så kallade svarta listan, är inte möjlig att ändra. 
Listan måste införlivas på identiskt eller snarlikt sätt av medlemslandet.97 
Regeringen har tolkat kravet som att listan inte alls får modifieras.98 Det 
skapar två problem för den svenske lagstiftaren; dels att andra termer an-
vänds än de som marknadsföringslagen använder, dels att näringsidkare inte 
omfattas. Det senare har lösts ganska enkelt genom att MFL hänvisar till 
vilka punkter som skall omfatta även B2B. De olika termerna är ett värre 
dilemma. Troligen är problemet en bidragande orsak till att regeringen, mot 
betänkandets, lagrådets och samtliga (som yttrade sig i frågan) remissinstan-
sers rekommendationer, valde att inte ta in den svarta listan som bilaga till 
lagen, utan att bara fastslå i 4 § MFL att den gäller som svensk lag.99 Reger-
ingen anger som motiv till att inte inkludera listan att sekundärrätt som pub-
licerats i EUT inte bör publiceras på nytt nationellt. En sådan publicering 
skulle kunna komma i konflikt med EU:s publicering.100 Argumentet måste 
tillbakavisas i detta fall. Naturligtvis bör inte sekundärrätten i allmänhet 
publiceras nationellt. Förordningar träder i kraft när så preciseras i dem och 
gäller som lag i alla medlemsländer utan att något nationellt genomförande 
krävs. Formen är vald just för att undvika omständlig och tidskrävande na-
tionell administration och beslutsfattande.101 Att publicera dessa på nytt 
nationellt skulle tillföra mycket lite i tillgänglighet. Direktiv skall genomfö-
ras nationellt och riktar sig dessutom till medlemsstaterna. Kungörelse av 
direktiv generellt är därför både onödigt och presumtivt förvirrande efter-
som de förutsätter genomförande till nationell lag för att få sin fulla effekt. 
För den svarta listan är situationen dock annorlunda. Bilagans status kan 
nästan beskrivas som en förordning infogad i ett direktiv. I och med utgång-
en av införlivandefristen den 12 december 2007102 fick listan direkt effekt 
och gäller i Sverige. Dess ställning är således delvis osynlig och just därför 

                                                 
95 Prop. 2007/08:115, s. 82. 
96 Prop. 2007/08:115, s. 101. 
97 Direktiv 2005/29/EG, art. 5.5. Se också Abbamonte, op. cit. not 12, s. 704. 
98 Prop. 2007/08:115, s. 108. 
99 Ibid., s. 106 f. 
100 Ibid., s. 107 med hänvisning till prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska 
unionen. s. 557. 
101 Se mål 34/73 Variola REG 1973 s. 981, p. 10 f. 
102 Direktiv 2005/29/EG, art. 19. 
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bör listans status tydligt framhållas. Att inte inkorporera eller bifoga den 
svarta listan till MFL får ingen annan effekt än att försvåra för praktikerna. 
Lagrådet påpekade också att ”det är olyckligt att för lagens tillämpning cen-
trala bestämmelser inte kan utläsas av lagen och att en hänvisning görs till 
ett för den enskilde svåråtkomligt direktiv.”103 Många andra medlemsländer 
har också valt att antingen bifoga listan till sina nationella regler eller infoga 
dess bestämmelser i den nationella lagen.104

 
Generellt saknar MFL många av de förklaringar och definitioner som OAD 
innehåller. T.ex. innehåller MFL 3 § förklaringar på 7 olika termer medan 
motsvarande artikel 2 i OAD innehåller 12. Direktivets artikel 3 om till-
lämpningsområdet är också betydligt utförligare än motsvarande 2 § i MFL. 
Detta är på många sett naturligt. OAD utgör ny lagstiftning på unionsnivå 
och som sådan bör den vara tydlig och väldefinierad. MFL däremot avser att 
bygga vidare på etablerade termer och tidigare praxis och har inte samma 
behov av förtydliganden. Samtidigt bygger MFL på en till stor del ny grund 
och det skulle vara behövligt att tydliggöra detta genom utökade förklaring-
ar. I många stycken framstår MFL som alltför ordknapp.  

 
Advokatsamfundets uppfattning är emellertid att metoden med avseende på uppräkning-
arna i artiklarna 6, 7 och 9 emellertid medför att den föreslagna marknadsföringslagen 
måste läsas tillsammans med såväl Direktivet som motiven för att läsaren skall få en för-
ståelse för vilka handlingar, vilken underlåtenhet respektive vilka övriga beteenden som 
omfattas av lagen.105
 

Ingressens femte skäl anger som ett för direktivet uttryckligt mål att skapa 
gemensamma termer för hela EU. Därför kan det också starkt ifrågasättas 
om det svenska införlivandet uppfyller EG-domstolens krav på precision 
och tydlighet när man konsekvent ersätter centrala termer med specifikt 
svenska. Denna teknik skapar också ett av det svenska införlivandets grund-
läggande problem. Nya MFL ersätter direktivets termer med termer som ger 
intryck av att följa svensk marknadsföringslagstiftningstradition. I själva 
verket styrs termernas betydelse inte av denna tradition utan av dess defini-
tion på EU nivå och i slutändan av EG-domstolens praxis. Metoden ökar 
knappast lagens genomskinlighet för de konsumenter och näringsidkare den 
avser att skydda. Regeringens motiv har varit att minimalt förändra en lyck-
ad svensk lagstiftning. Man har även uttalat att Marknadsdomstolens praxis 
motsvarar direktivets skyddsnivå. Men det återstår de facto att se. Skulle 
EG-domstolen komma att tolka termerna annorlunda i sin praxis än vad som 
varit fallet i Sverige, kommer problemen bara att överföras på praktikerna, 
de svenska domstolarna och i slutändan de enskilda konsumenter som har 
att förstå sina rättigheter. 
 
 

                                                 
103 Prop. 2007/08:115, s. 107. 
104 Se komplett lista över genomförandet i medlemstaterna på kommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/index_en.htm (åtkomst 2008-12-18) 
105 Svenska Advokatsamfundets remissyttrande, den 28 nov. 2006, (R-2006/1055) på SOU 
2006:76. 
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4 Genomsnittskonsumenten 
The average consumer is the measure of all things.106

 

4.1 Bilden av genomsnittskonsumenten i 
direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

4.1.1 Konsumenter i allmänhet 
Både den stora generalklausulen och de två små generalklausulerna utgår 
från en tänkt genomsnittskonsument vid bedömningen av affärsmetoders 
otillbörlighet.107 Det är bara om en affärsmetod faller under den svarta listan 
som en sådan prövning inte behöver göras.108 Begreppet genomsnittskon-
sumenten är alltså centralt för direktivets tillämpningen. 
 
I artikel 2 a definieras begreppet konsument. Definitionen anses av kommis-
sionen motsvara tidigare konsumentskyddsdirektiv.109 Den har dock blivit 
något utförligare.110 Särskilt infördes ett undantag för hantverksverksamhet 
vid regeringarnas genomgång av förslaget.111 Detta undantag saknades i 
kommissionens ursprungliga förslag, någon egentlig skillnad innebär det 
dock troligen inte. Grunden är densamma som generellt inom allt konsu-
mentskydd; när en person agerar i ett ekonomiskt syfte i sin professionella 
kapacitet är denne inte skyddad. Frågan är troligen mindre viktig då direkti-
vet avser att ge ett allmänt och inte individuellt skydd.112 I de flesta fall tor-
de viss marknadsföring innebära att även rena konsumenter riskerar påver-
kan. Troligen finns det heller inte något som hindrar att en enskild med-
lemsstat om denne så vill, utvidgar tillämpningsområdet till att täcka kon-
sumentliknande legala personer såsom konsumentorganisationer.113  
 
Någon definition av genomsnittskonsument finns inte i artikel 2. Begreppet 
är hämtat från EG-domstolens praxis inom främst konkurrensrättens, imma-
terialrättens och, sedan direktiv 84/450/EEG,114 konsumentskyddets områ-
                                                 
106 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25., s. 112. 
107 Dir. 2005/29/EG art. 5.1 b, art. 6.1, art. 6.2, art. 7.1, art. 7.2, art. 8. 
108 Se dir. 2005/29/EG art. 5.5 och skäl 17. 
109 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 34. 
110 Jfr t.ex. med artikel 1.2 a i direktiv 87/102/EEG, artikel 2 b i direktiv 93/13/EEG, 
artikel 2.2 i direktiv 97/7/EG, artikel 2 e i direktiv 98/6/EG, artikel 2 a i direktiv 
1999/44/EG och artikel 3 a i direktiv 2008/48/EG. Kommissionen har också i det senare 
KOM(2006) 744 slutlig, bilaga I, 4.1 uppfattat konsumentbegreppet som inkonsekvent. 
111 Se 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748.  
112 Se direktiv 2005/29/EG skäl 9. 
113 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit., s. 65 
114 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande 
reklam. 
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den. Kommissionen infogade en definition hämtad från denna praxis i sitt 
ursprungliga förslag.115 Rådet ansåg dock att begreppet riskerade att bli allt-
för fixerat och tog bort definitionen i sin gemensamma ståndpunkt. Istället 
infogades endast en referens i dåvarande skäl 13 (nu 18) till att begreppet 
utgick ifrån EG-domstolens praxis.116 Under parlamentets andra behandling 
ansågs ett helt utelämnande av domstolens definition ge nationella myndig-
heter för stort tolkningsutrymme och genomsnittskonsumenten förklaras nu 
i ingressens skäl 18 som normalt informerad samt skäligen uppmärksam 
och upplyst, med beaktande av sociala kulturella och språkliga faktorer.117 
Skäl 18 poängterar också att definitionen bygger på EG-domstolens praxis 
och att den därför inte heller är statisk. Denna praxis kommer att gås igenom 
i detalj nedan i kapitel 4.2, här skall bara nämnas att domstolen ser testet 
som ett rent hypotetiskt test som den oftast också överlåter åt den nationella 
domstolen att tillämpa i det specifika fallet.118 EG-domstolen är tveksam till 
användandet av statistiskt material för att definiera genomsnittskonsumenten 
och bedöma dennes uppfattning. Även OAD ifrågasätter nödvändigheten av 
statistiskt material, enligt skäl 18 är det upp till de nationella domstolarna 
och myndigheterna att använda sitt eget omdöme när de fastställer genom-
snittskonsumentens typiska reaktion i ett givet fall.  
 
En av de avgörande orsakerna till att kommissionen valde fullharmonise-
ringsmodellen för direktivet var just att medlemsländerna uppvisade stora 
skillnader i hur referensgenomsnittskonsumenten definierades.119 EG-
domstolens definition anses närmast motsvara den som gäller i Storbritanni-
ens domstolspraxis.120 Många länder använder däremot en mycket lägre 
standard som utgångspunkt. Belgisk domstol refererade i ett mål till den 
minst uppmärksamme konsumenten som utan kritik accepterar vad som 
presenteras honom, oförmögen att upptäcka reklamens fällor, överdrifter 
och manipulativa tystnader.121 I tysk praxis har domstolarna utgått från en 
tillfällig genomsnittskonsument som uppfattar reklamen på ett spontant och 
okritiskt sätt.122 Tyska domstolar har också ofta i tveksamma fall förlitat sig 
på opinionsundersökningar för att fastställa konsumenternas reaktion i det 
givna fallet. Cirka 10-15 procent av målgruppen sattes då generellt som 
gräns (beroende på produkt och målgrupp).123 Även den nordiska traditio-
nen av att referera till den flyktigt uppfattande konsumenten anses skilja sig 

                                                 
115 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31. 
116 Council common position, 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748. 
117 P6 TA(2005)0048. Se också Bakardjieva Engelbrekt, Nordic Report, op. cit. not 7., s. 
28. 
118 Se t.ex. Mål C-210/96 Gut Springenheide, REG 1998 s. I-04657, p. 33. 
119 Se KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 20-26. 
120 Se Twigg-Flesner, Christian m.fl: An Analysis of the Application and Scope of the Un-
fair Commercial Practices Directive. Report for the Department of Trade and Industry, 
2005, kap. 2.45 och 2.84. 
121 Cour de cassation, Belgien, dom av den 12 oktober 2000, Saint Brice contre Etat Belge, 
C.99.0185.F. 
122 Bakardjieva Engelbrekt, Antonia: Fair Trading Law in Flux? Stockholms Universitetet, 
2003, s. 327. 
123 Ibid.  
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något från EG-domstolens mer uppmärksamma.124 Studier visar att mäng-
den av olika definitioner av genomsnittskonsumenten inom unionen skapar 
problem främst för små och medelstora företag, vilka står inför samma 
startkostnader som större företag men inte ser etablering i annat land som 
lika stor möjlighet delvis beroende på osäkerhet om hur nationella lagar 
skall tolkas.125

 

4.1.2 Svagare gruppers skydd i direktivet 
I kommissionens ursprungliga förslag saknades ett utökat skydd för svagare 
grupper. Speciellt de nordiska länderna argumenterade dock för att EG-
domstolens genomsnittskonsumentkoncept inte gav t.ex. äldre och barn ett 
tillräckligt skydd.126 Med stöd av det europeiska parlamentet infogades där-
för ett tredje stycke till artikel 5 med ett utökat skydd för svagare grupper. 
Svagare konsumenter får därmed i direktivet ett skydd på tre nivåer. 
 
För det första är en del av förbuden i den svarta listan i bilaga I i praktiken 
riktade mot affärsmetoder som vänder sig mot svagare grupper. T.ex. för-
bjuder punkt 28 reklam som uppmanar barn att köpa eller att övertala sina 
föräldrar att köpa produkterna.127 Även punkt 25 om skydd mot påträngande 
hembesök kan troligen indirekt ses som ett skydd mot äldre.128

 
För det andra preciserar artikel 5.2 b att genomsnittskonsumenten skall tas 
ur den målgrupp affärsmetoden riktar sig mot. Vid bedömningen av reklam 
för leksaker skall alltså den troliga reaktionen hos ett genomsnittligt barn i 
målgruppen bedömas och hänsyn inte tas till väldigt omogna eller brådmog-
na barn i samma grupp.129 Stycket är i praktiken en precisering av vad som 
redan ingår i EG-domstolens definition av den genomsnittlige konsumenten. 
Enligt domstolen skall nämligen denne tas ur den målgrupp som affärsme-
toden når.130

 
Slutligen ger artikel 5.3 svagare grupper ett utökat skydd mot reklam som 
rikta sig mot gemene man men som i praktiken bara påverkar viss svagare 
grupp. Genomsnittskonsumenten skall då tas ur denna grupp. Paragrafens 
status är omtvistad. Det svenska betänkandet inför direktivets införlivande 
till svensk lag betraktade regeln snarast som en värdenorm med syfte främst 
att precisera lagstiftarnas intentioner.131 Den svenska regeringen delade 
denna åsikt och valde att inte införliva stycket. Vinner den svenska tolk-
ningen stöd generellt torde artikelns påverkan i praktiken bli mer indirekt; 
att öka medvetenheten hos domstolarna och andra som har att tillämpa di-
                                                 
124 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 6. För närmre analys av genomsnitts-
konsumenten som denne definieras enligt MD:s praxis se kap. 4.4 nedan. 
125 SEC(2003) 724 final, op. cit. not 15, kap. 1.4. 
126 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 111. 
127 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 121. 
128 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 708. 
129 Ibid., s. 707 f. 
130 Se nedan kap. 4.2.1. 
131 SOU 2006:76, s. 205. 
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rektivet om dess avsikt att skydda svagare grupper. Dock har andra kom-
mentatorer behandlat artikel 5.3 mer strikt än den svenska utredningen. Där-
för kommer jag här också att gå igenom artikelns rekvisit. 
 
Ett antal kriterier måste uppfyllas för att artikel 5.3 skall bli tillämplig. För 
det första skall den ekonomiska effekten uppstå endast hos den aktuella 
gruppen. Andra grupper eller allmänheten får alltså inte påverkas i tillräck-
ligt hög grad. Skulle en sådan bredare påverkan ske leder det emellertid till 
att åtgärden eventuellt skulle kunna bedömas som otillbörlig även mot ge-
nomsnittskonsumenten. Ett visst gap existerar dock onekligen mellan dessa 
båda referensnivåer där skydd troligen saknas. För det andra måste gruppen 
av konsumenter vara tydligt identifierbar, ett rekvisit vars syfte uppenbarli-
gen är att försvåra artikelns användning.132 För det tredje gäller skyddet bara 
de som anses särskilt känsliga på grund av mentala eller fysiska handikapp, 
ålder eller lättrogenhet. OAD ger ingen indikation om hur dessa förutsätt-
ningar skall definieras, bedömning överlåts helt och hållet på domstolarna. 
Kriterierna har kritiserats för att vara godtyckliga och inte förlita sig på t.ex. 
forskning om bedrägeri som visar att det är helt andra faktorer som leder till 
ökad risk för att bli utsatt för bedrägeri.133 Vidare måste näringsidkaren 
rimligen ha förutsett den ekonomiska snedvridningen hos gruppen i fråga. 
Slutligen hindrar inte skyddet legitimt överdrivna påståenden eller påståen-
den som inte skall uppfattas ordagrant. Syftet med begräsningen är att för-
hindra överambitiös tillämpning av bestämmelsen som gör marknadsförare 
ansvariga för reklamfraser som konsumenter ändå inte tar på allvar.134 ”Red 
Bull ger dig vingar” är enligt Abbamonte en sådan slogan som inte bör kun-
na attackeras med hjälp av artikel 5.3.135 Frågan är dock om det inte är just 
överdrivna påståenden i gränslandet mellan skämt, ironi och självgodhet 
som barn, gamla och lättrogna grupper som mentalt handikappade luras 
av.136 I Sverige har Marknadsdomstolen har också varit förhållandevis 
sträng mot allmänt hållna påståenden utan verklig grund.137

 
Artikel 5.3:s många rekvisit syftar till att förhindra att medlemsstaternas 
domstolar i praktiken återinför sin tidigare lägre referenströskel.138 Men de 
medför också risken för att bestämmelsen vid en strikt tolkning i praktiken 
kommer att bli i stort sett omöjlig att använda. Dess utformning har också 
starkt kritiserats i doktrinen. Enligt Incardona/Poncibò saknar den praktisk 
och logisk grund. Det är inte skäligt att en näringsidkare skall behöva ta 
hänsyn till grupper som är särskilt mottagliga för visst reklambudskap. Om 
en produkt riktar sig till t.ex. äldre så kommer genomsnittskonsumenten tas 
ur den gruppen och ett särskilt skydd för svagare grupper behövs inte.139  
                                                 
132 Bakardjieva Engelbrekt, Nordic Report, op. cit. not 7, s. 29. 
133 Stuyck, Terryn, Van Dyck, op. cit. not 11, s. 122. 
134 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 708. 
135 Ibid, fotnot 46. 
136 Bakardjieva Engelbrekt 2005 op. cit. not 4, s. 248. 
137 Se nedan kap. 4.4.1. 
138 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 113. 
139 Incardona, Rossella. och Poncibò, Christina: The Average Consumer, the Unfair Com-
mercial Practises Directive, and the Cognitive Revolution. Journal of Consumer Policy 30, 
s. 21-38, 2007, s 29. 
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Det är dock inte säkert att artikel 5.3 är helt oanvändbar. Den bör fylla en 
viss funktion och ge svagare grupper ett visst skydd de annars saknat. Tvek-
löst kommer många av begreppen och kriterierna att bli svåra att hantera för 
domstolarna. Gamla människor är knappast en homogen grupp, skillnaderna 
i mental förmåga är enorm. Samma sak gäller barn och lättrogna.140 Hur 
länge skall barn anses vara barn? Från vilken åldersgrupp skall genom-
snittsbarnet tas ifrån? Dessutom måste domaren sätta sig in hur den valda 
referenskonsumenten uppfattar och påverkas av budskapet och därmed age-
rar ekonomiskt på affärsmetoden i fråga, något som är nog så svårt i situa-
tionen med en vanlig genomsnittskonsument. Det är troligt att de nationella 
domstolarna, i väntan på EG-domstolens avgörande, kommer att tolka rätts-
regeln mycket olika efter sina egna sociala och kulturella standarder. De 
många begränsningarna i användningen gör också att regeln torde ses som 
en undantagsregel som kommer att ges en mycket begränsad användning. 
Abbamonte, som ansvarat för utformningen av direktivet, speglar dock san-
nolikt även EU institutionernas syn på paragrafen när han beskriver syftet 
som en möjlighet att attackera marknadsföring som ger sken av att vända sig 
till allmänheten men som i verkligheten riktar in sig på en specifik svag 
grupp.141 Något krav på att alla näringsidkare skall behöva ta hänsyn till 
olika svaga grupper kommer knappast att ställas. Troligen kommer bestäm-
melsen att användas restriktivt och näringsidkaren i fråga bör då utan tvekan 
rimligen ha förutsett den ekonomiska effekten hos gruppen.  
 
Ett exempel då artikel 5.3 kan användas skulle kunna vara följande tänkta 
scenario. En tillverkare av mjölkchokladkakor bestämmer sig för att i varje 
paket gömma en oidentifierbar samlarbild på temat, säg, Harry Potter figu-
rer. När alla 52 bilder samlats kan de användas som kortlek. Det visar sig 
dock att antalet som tryckts upp av varje bild är inte jämt utan att vissa bil-
der finns i fler exemplar än andra. Själva kakorna skulle i detta fall ha all-
mänheten som målgrupp men så gott som endast barn skulle troligen vilja 
samla på bilderna. Dessa skulle då vara den egentliga målgruppen. De måste 
då köpa ett stort antal chokladkakor innan kortleken vore komplett även om 
de kunde byta med varandra. Chokladproducenten borde kunna anses förut-
se detta. Ett genomsnittligt barn som gillar trollkarlar skulle lätt förledas till 
en överdriven konsumtion. Att antalet inte varit jämt kan ses gå emot god 
yrkessed och därmed otillbörlig enligt generalklausulen i artikel 5.2.142

 
Frågan är ändå hur stor skillnaden mellan artiklarna 5.2 b och 5.3 i praktiken 
blir. EG-domstolen är oftast helt okänslig för hur parterna benämner en åt-
gärd eller vem de anser vara målgruppen.143 Att marknadsföraren anser att 
affärsmetoden riktar sig till allmänheten torde inte hindra att domstolen ex 
officio anser en svagare grupp vara den egentliga målgruppen. I och med 

                                                 
140 Se utförlig diskussion angående definitionssvårigheter angående lättrogenhet i Howells, 
Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 113 f. 
141 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 708. 
142 Se liknande scenario i Twigg-Flesner, Christian m.fl., 2005, op. cit. not 120, bilaga till 
kap. 2, scenario 6 och i mål MD 1973:13 Williams Förlag. 
143 Se t.ex. mål T-385/03 Miles Handelsgesellschaft, REG 2005 s. II-02665.  
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införandet av stycke 3 torde dock detta komma att ersätta sådana extensiva 
tolkningar i framtiden för de situationer denne reglerar. Domstolens an-
vändning av bestämmelsen, med alla dess begränsningar, kan därför i prak-
tiken komma att innebära ett något sämre skydd för svaga grupper.  
 

4.2 EG-domstolens praxis 
Domstolen har i ett stort antal fall använt en hypotetisk genomsnittlig kon-
sument som referens för att bedöma riskerna för förväxling eller vilseledan-
de inom konkurrens- och immaterialrättsfall. Sedan det första direktivet på 
konsumentskyddets område utfärdades 1984144 har testet även använts i en 
hel del fall inom marknadsrätten. Testet sker i två steg. Först identifieras 
den relevanta målgruppen och därefter analyseras förväntningarna eller age-
randet hos en genomsnittlig aktör inom målgruppen.145  
 
Målgruppen definieras ofta väldigt brett av domstolen. Den är mindre in-
tresserad av marknadsförarens avsikter utan ser mer direkt på hur många 
som nås av affärsmetoden och vilket eller vilka språk som används. Den 
utgår från presumtionen att alla som nås av viss åtgärd eller kan tänkas köpa 
viss vara tillhör målgruppen.146 I Frischpack,147 som gällde varumärkesre-
gistrering av en förpackning för skivad ost, förklarade tillverkaren att för-
packningen endast var avsedd för näringsidkare, inte slutkonsumenterna för 
vilka denne använde en annan förpackning. Förstainstansrätten förklarade 
dock att skivad ost konsumeras allmänt och att samtliga konsumenter skulle 
anses som målgruppen.148 Vid registrering av varumärke för hela den ge-
mensamma marknaden, hos harmoniseringsbyrån i Alicante, anses presum-
tionen vara att målgruppen är alla konsumenter inom unionen.149 För pro-
dukter som designas eller marknadsförs bara i en medlemsstat är det kon-
sumenterna i den staten som utgör målgruppen. Förväntningar i andra med-
lemsstater blir irrelevanta.150 Hur tveksam EG-domstolen är till att begränsa 
målgruppen visas i Miles Handelsgesellschaft.151 Förstainstansrätten fram-
höll att kläder för motorcyklister inte bara köptes av dem som kör motorcy-
kel utan även av andra och att målgruppen därför skulle bestämmas till kon-
sumenter i allmänhet.152 I Libertel gick domstolen ett steg längre och satte 
upp en presumtion för att varor och tjänsters slutkonsumenter är allmänhe-
ten om ingenting annat indikeras.153 Det blir upp till parterna att lägga fram 
bevis för att den breda presumtionen bör brytas. 
                                                 
144 Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande 
reklam. 
145 Incardona, R., Poncibò, Chr., 2007, op. cit. not 139, s. 22 f. 
146 Förenade målen T-178/03 och T-179/03 CeWe Color, REG 2005 s. II-03105, p. 28. 
147 Mål T-360/03 Frischpack, REG2004 s. II-04097. 
148 P. 40. 
149 Förenade målen T-117/03 - T-119/03 och T-171/03 New Look, REG 2004 s. II-03471, p. 
25.  
150 Incardona, R., Poncibò, Chr., 2007, op. cit. not 139, s. 23. 
151 Mål T-385/03 Miles Handelsgesellschaft, op. cit. not 143. 
152 Ibid., p. 26. 
153 Mål C-104/01 Libertel Groep, REG 2003 s. I-03793, p. 46. 
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4.2.1 Konsumenter i allmänhet 
EG-domstolens syn på genomsnittskonsumenten är baserad på proportiona-
litetsprincipen,154 enligt vilken en åtgärd inte skall gå längre än vad som är 
nödvändigt och mindre inskränkande alternativ skall saknas.155 I det här 
sammanhanget innebär testet att domstolen måste väga behovet av konsu-
mentskydd mot EG-rättens krav på fri rörlighet av varor och tjänster.156 
Proportionalitetsprincipen i denna mening faller ytterst tillbaka på den så 
kallade Cassis de Dijon doktrinen.157  

 
En lämplig konsumentskyddsnivå måste enligt min mening utgå från påståendet enligt 
fast rättspraxis att den fria rörligheten för varor mellan medlemsstaterna är en grund-
läggande gemenskapsrättslig princip. Ett åberopande av antingen något av de undantag 
som räknas upp i artikel 36 i fördraget158 eller av något tvingande hänsyn måste ses som 
ett undantag från nämnda princip. Ett sådant undantag får inte gå "utöver vad som är nöd-
vändigt för att skydda de intressen som den skall säkerställa, och de åtgärder som vidta-
gits [...] får inte skapa hinder för importen som inte står i proportion till åtgärdernas syf-
ten". Domstolen har […] uttryckligen erkänt att en åtgärd med syfte att skydda konsu-
menter för risken att vilseledas "endast kan begränsa kravet på fri rörlighet för varor och 
således rättfärdiga handelshinder om denna risk är tillräckligt allvarlig".159
 

Den sedermera ofta citerade definitionen av genomsnittskonsumenten eta-
blerades i Gut Springenheide.160 Bolaget marknadsförde ägg under sloganen 
6 sädesslag – 10 färska ägg,161 där 60 % av hönsens foder utgjordes av sex 
olika sädesslag. På en reklamlapp framhölls också de goda egenskaper äg-
gen erhöll genom denna foderblandning.162 Den tyska överrätten ansåg att 
reklamen var vilseledande för en icke oansenlig del av konsumenterna ge-
nom att antyda att fodret uteslutande bestod av blandningen och att äggen 
hade särskilda egenskaper.163 EG-domstolen överlät avgörandet i sak på den 
nationella domstolen men poängterade att denne borde utgå ifrån en genom-
snittskonsument som normalt informerad samt skäligen uppmärksam och 
upplyst.164  
 

                                                 
154 Artikel 5.3 EG. Se t.ex. mål C-220/98 Estée Lauder, REG 2000 s. I-00117, p. 28. 
155 Se Westermark, Henrik: The Balance between Fundamental Freedoms and Fundamen-
tal Rights in the European Community. Examensuppsats, Juridiska Fakulteten på Lunds 
Universitet, 2008, för en djupgående analys av proportionalitetstestet. 
156 Se t.ex. mål C-313/94, Graffione, REG 1996, s. I-6039, p. 24 och generaladvokat Mi-
scho i Mål C-210/96 Gut Springenheide, op. cit. not 118, p. 105. 
157 Mål 120/78, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon) op. cit. not 34, p. 8. 
158 Nu artikel 30 EG i ändrad lydelse. 
159 Generaladvokat Fennelly i mål C-220/98 Estée Lauder, op. cit. not 154, p. 24. 
160 Mål C-210/96 Gut Springenheide, op. cit. not 118. 
161 6-Korn – 10 frische Eier. 
162 Mål C-210/96 Gut Springenheide, op. cit. not 118, p. 9. 
163 Ibid. p. 12. 
164 Ibid. p. 31. Citerad i t.ex. mål C-303/97 Sektkellerei Kessler, REG 1999 s. I-00513, p. 
36; mål C-465/98 Adolf Darbo, REG 2000 s. I-02297, p. 20; mål C-99/01 Gottfried 
Linhart, REG 2002 s. I-09375, p. 35 och mål C-356/04 Lidl Belgium, REG 2006 s. I-08501, 
p. 78. 
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I domen preciserade domstolen också att begreppet är en helt juridisk defini-
tion som domstolen därmed bör göra utan inhämtandet av expertutlåtande 
eller marknadsundersökningar.165 Möjligheten för en nationell domstol att 
förlita sig på sådant statistiskt material uteslöts dock inte helt, i alla fall inte 
under särskilda omständigheter.166 Vilken andel vilseledda som i så fall 
skall vara tillräckligt för förbud har varit föremål för viss debatt. Diskussio-
nen utgår i grunden från den ribba på 10-15 % potentiellt vilseledda konsu-
menter som enligt tysk domstolspraxis ansetts tillräcklig för att förbjuda 
marknadsföring.167 Generaladvokat Mischo anser i sitt förslag till avgörande 
i Gut Springenheide att denna riktlinje är rimlig och föreslår en gräns på 15 
% i det aktuella fallet.168 Generaladvokat Fennelly argumenterar däremot, i 
sitt yttrande i Estée Lauder, för att konsumentskyddet måste ses som ett 
undantag till den fria rörligheten och bara får inskränka denna frihet när det 
är klart nödvändigt för att tjäna detta intresse. Standarden bör därför utgå 
från domstolens fastlagda praxis att den fria rörligheten är en grundläggande 
princip inom EG-rätten.169 Domstolen valde naturligt nog att inte yttra sig i 
frågan om procentandelar i sitt domslut till Gut Springenheide. Det hade 
varit att måla in sig i ett hörn i en fråga så beroende av de faktiska omstän-
digheterna.170 Istället överlät man åt den nationella domstolen att avgöra 
eventuell procentandel baserad på EG-domstolens genomsnittskonsument-
kriterier.171 I det tidigare avgörandet Nissan preciserade dock domstolen att 
det var för den nationella domstolen att avgöra om tidigare registrering av 
bilar som lanserandes som nya skulle avskräcka en betydande (significant) 
andel konsumenter från köp, vilket antyder en hög tröskel.172 Domstolen har 
också vid flera tillfällen preciserat att en risk för att vissa konsumenter blir 
vilseledda inte kan rättfärdiga en begränsning av den fria rörligheten.173 Då 
OAD är ett fullharmoniseringsdirekt som avser att skapa en gemensam 
standard inom unionen torde domstolen i sin framtida praxis tvingas ytterli-
gare precisera sin hållning i förhållande till andelen konsumenter som skall 
påverkas av en affärsmetod för att den skall komma att bedömas som otill-
börlig. Detta särskilt om tyska domstolar även i förhållande till direktivet 
fortsätter förlita sig på marknadsundersökningar för att fastställa otillbörlig-
het. 
 

                                                 
165 Ibid. 
166 Ibid. p. 32 och 35. Se också domslutet. ”Gemenskapsrätten hindrar dock inte att den 
nationella domstolen, om den har särskilda svårigheter att bedöma huruvida ifrågavarande 
uppgift är vilseledande, kan besluta att i enlighet med nationell rätt låta utföra en enkät eller 
inhämta ett sakkunnigutlåtande för att underlätta ett avgörande.” (min kursivering) 
167 Bakardjieva Engelbrekt 2003, op. cit. not 122, s. 523. 
168 P. 106-107. 
169 Förslag till avgörande, mål C-220/98 Estée Lauder, op. cit. not 154, p. 23-24. 
170 Bakardjieva Engelbrekt 2003, op. cit. not 122, s. 531. 
171 P. 36. 
172 Mål C-373/90 X (Nissan), REG 1992 s. I-00131, p. 15. Se också Bakardjieva Engelbrekt 
2003, op. cit. not 122, s. 526. 
173 Mål C-238/89 Pall, REG 1990 s. I-04827, p. 19; mål C-470/93 Mars, REG 1995 s. I-
01923, p. 19; mål C-465/98 Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 28. 
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Gemenskapens domstolar ställer generellt relativt höga krav på sina genom-
snittskonsumenter.174 Enligt fast praxis utgår domstolarna ifrån en konsu-
ment som är någorlunda välinformerad. Denne har en översiktlig förståelse, 
men inte nödvändigtvis en detaljerad kunskap om produkten och tjänsten 
ifråga.175 Konsumenten är kapabel att uppfatta produkters form som en in-
dikation av kommersiellt ursprung om denna är tillräckligt distinkt för att 
fånga konsumentens uppmärksamhet.176 En term som dermatologiskt testad 
behöver inte förklaras. Konsumenten förstår att det är ett test för att se verk-
ningar på hud.177 Genomsnittskonsumenten blir inte heller vilseledd av att 
själva reklamen för att en chokladkaka innehåller 10 % mer av produkten än 
annars utgör mer än 10 % av kakans omslagspapper. ”En normalt upplyst 
konsument måste förväntas vara medveten om att det inte nödvändigtvis 
föreligger ett samband mellan storleken på en reklamuppgift om ökning av 
produktens volym och själva ökningen.”178 En genomsnittskonsument som 
köper en viss produkt på grund av dess innehåll läser också först innehålls-
förteckningen.179 Adolf Darbo gällde sylt som betecknats som ”naturrein”. 
Beteckningen indikerade i Österrike att sylten tillverkades av naturliga in-
gredienser. Tester hade dock visat att den aktuella sylten innehöll vissa res-
ter av bly och kadmium. EG-domstolen framhöll att det är välkänt att bly 
och kadmium förekommer i naturliga miljöer till följd av föroreningar. 
”Även om man skulle utgå ifrån att vissa konsumenter inte är medvetna om 
detta förhållande och därför kan vilseledas, anser domstolen att denna risk är 
minimal och följaktligen inte kan rättfärdiga att den fria rörligheten för va-
ror begränsas.”180 Att behålla kläddesigners namn på företag där denna inte 
längre arbetar är inte heller vilseledande för genomsnittskonsumenten avse-
ende arten, kvaliteten, eller ursprunget av varan.181 Frågan om ett varumärke 
försedd med symbolen ® registrerats eller inte i det land produkterna säljs i 
är också mindre intressant för konsumenterna. De är mer intresserade av 
produktens kvalitet.182

 
Domstolarna framhåller dock att konsumenternas uppmärksamhet kan varie-
ra beroende på kategori av varor eller tjänster.183 Genomsnittskonsumenten 
gör då en helhetsbedömning utan att undersöka dess detaljer och måste ofta 

                                                 
174 Se Incardona, R., Poncibò, Chr, 2007, op. cit. not 139, och Stuyck, Terryn, Van Dyck, 
op. cit. not 11, för kritik av definitionen som alltför strikt. 
175 Se Twigg-Flesner m.fl op. cit. not 120, med citerad praxis, s. 18 f. 
176 Mål T-305/02 Nestlé Waters France, REG 2003 s. II-05207, p. 34 
177 Mål C-99/01 Gottfried Linhart, op. cit. not 164, p. 32 
178 Mål C-470/93 Mars, op. cit. not 173, p. 24. 
179 Mål C-51/94 kommissionen mot Tyskland, REG 1995 s. I-3599, p. 34 och mål C-465/98 
Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 22. Se också generaladvokat Geelhoed i mål C-239/02 
Douwe Egberts, REG 2004 s. I-07007, p. 54. 
180 Mål C-465/98 Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 28. 
181 Mål C-259/04 Elizabeth Emanuel, REG 2006, s. I-03089, p. 49 
182 Mål C-238/89 Pall, op. cit. not 173, p. 19. 
183 Se t.ex. mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, REG 1999 s. I-03819; p. 26, förenade målen 
T-183/02 och T-184/02 El Corte Inglés, REG 2004 s. II-00965, p. 68; mål T-185/02 Ruiz-
Picasso, REG 2004 s. II-01739, p. 59. 
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förlita sig på oklara minnesbilder.184 Dagliga konsumentvaror anses denne 
inte lägga någon större vikt vid, så som färg och form på rengöringstabletter 
för disk- och tvättmaskin.185 Inte heller vid köp av kläder anses målgruppen 
ägna varorna hög grad av uppmärksamhet.186 Risken för förväxling av va-
rumärken ökar också i självbetjäningsbutiker, där konsumenten själv väljer 
ut sina varor.187 Vid särskilt dyra och tekniskt avancerade produkter så som 
bilar är dock konsumenten särskilt uppmärksam.188 Sannolikheten för för-
växling minskar också hos mer specialiserade målgrupper.189 Genomsnitts-
konsumenternas uppmärksamhet beror ofta på dess förväntade kunskap och 
dess tidigare kännedom om produkten snarare än av dess erfarenhet av lik-
nande transaktioner.190 Domstolarnas praxis har kritiserats för att inte vara 
helt konsekvent i den här delen.191 Kritiken är inte obefogad och visar hur 
svåra dessa avvägningar är. Vilken uppmärksamhet varje enskild konsument 
lägger på en viss vara är helt individuellt och beror på en mängd faktorer. 
Att då avgöra hur den genomsnittlige konsumentens uppmärksamhet bör 
ändras för olika typer av varor riskerar naturligtvis att starkt påverkas av 
domarens personliga uppfattning. Problemet lär inte heller bli mindre med 
introduktionen av direktivet om otillbörliga affärsmetoders utökade använd-
ning av testet och dess införande att transaktionskravet. 
 
I Estée Lauder öppnade domstolen för att sociala, kulturella eller lingvistis-
ka faktorer kan rättfärdiga nationella undantag från den gängse standar-
den.192 Det konkreta fallet gällde hur ordet lifting i namn på hudvårdspro-
dukt kunde uppfattas av tyska konsumenter i förhållande till konsumenter i 
andra medlemsstater. Domstolen valde dock att inte ge ett entydigt svar utan 
överlämnade den slutliga prövningen på den nationella domstolen.193 För-
stainstansrätten har inom varumärkesrätten indirekt behandlat frågan om 
lokala språkskillnader. I New Look förklarade domstolen att orden sport, 
jeans, active och collection åtminstone av de franska och engelska konsu-
menterna skulle komma att uppfattas som beskrivande snarare än som ur-
sprungsbeteckning.194 Någon analys av uppfattningen inom andra språk 
gjordes dock inte. (Troligen hade de väl uppfattats så även av svenska kon-
sumenter.) Grupo El Prado Cervera gällde registreringen av ett varumärke i 
Spanien.195 Förstainstansrätten konstaterade då att ordledet chuf (chufa be-
tyder jordmandel) av den spanska målgruppen uppfattas som beskrivning av 

                                                 
184 T.ex. mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, op. cit. not 183, p. 25; mål T-20/02 Interquell, 
REG 2004 s. II-01001, p.37; förenade målen T-183/02 och T-184/02 El Corte Inglés, op. 
cit. not 183, p. 68. 
185 Förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel, REG 2004 s. I-05089, p. 48. 
186 Mål T-385/03 Miles Handelsgesellschaft, op. cit. not 143, p. 28. 
187 Förenade målen T-117/03 - T-119/03 och T-171/03 New Look, op. cit. not 149, p. 49 
188 Mål T-185/02 Ruiz-Picasso, op. cit. not 183, p. 58 
189 Mål C-112/99 Toshiba, REG 2001 s. I-07945, p. 57. 
190 Incardona, R., Poncibò, Chr, 2007, op. cit. not 139, s. 23. 
191 Ibid. och Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 132. 
192 Mål C-220/98 Estée Lauder, op. cit. not 154, p.29. Som visat i kap. 4.1.1 har denna 
formulering inkluderats i skäl 18 i ingressen till direktiv 2005/29/EG. 
193 Ibid., p. 30. 
194 Förenade målen T-117/03 - T-119/03 och T-171/03 New Look, op. cit. not 149, p. 36.  
195 Mål T-117/02 Grupo El Prado Cervera, REG 2004 s. II-02073. 
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ursprunget.196 (Det är högst osannolikt att bedömningen blivit densamma i 
Sverige.) Undantaget för sociala, kulturella och lingvistiska faktorer ger 
nationella domstolar en möjlighet att bakvägen återetablera sin tidigare 
standard. Hur långt EG-domstolen är beredd att tillåta denna typ av nationel-
la undantag är osäkert. Frågan har inte hittills ställts på sin spets. EG-
domstolen har i några rättsfall som gällt mänskliga rättigheter varit väldigt 
tillåtande gentemot för medlemsstat känslig social eller kulturell fråga.197 
Dessa fall har dock rört grundläggande rättigheter som av domstolen setts 
som legitima skäl att inskränka den fria rörligheten. Domstolens förhållan-
devis strikta definition av genomsnittskonsumenten och precisering av att 
den baseras på proportionalitetsprincipen torde indikera att EG-domstolen 
inte ser på konsumentskyddet på samma sätt. 
 
Det finns naturligtvis uppenbara risker med att använda ett normativt be-
grepp till stor del frikopplat från verklighets marknader och konsumenter. 
För det första riskerar domstolen att skapa en bild av genomsnittskonsumen-
ten som fjärmar så ifrån den reelle konsumentens beteende att dennes skydd 
i praktiken blir missriktat eller rent av illusoriskt. För det andra riskerar 
domstolen medvetet eller omedvetet att anpassa sin genomsnittskonsument 
till att motsvara det skydd EG-rätten syftar till att ge. T.ex. påstår EG-
domstolen, som visat, i Adolf Darbo att en konsument som är intresserad av 
en produkts innehåll först läser etikettens innehållsförteckning.198 Det i fal-
let relevanta direktivet innehåller just krav på att viss information måste 
framgå på etiketten.199 Genom att definiera genomsnittskonsumenten som 
en person som alltid först läser ingrediensförteckningen kan domstolen visa 
på det EG-rättsliga konsumentskyddets tillräcklighet och dessutom undvika 
frågor om hur överskottsinformation och tveksamma påståenden skall han-
teras. Men hur många konsumenter läser i verkligheten innehållsförteck-
ningen först? Det återstår att se hur vägledande detta något tveksamma 
domslut blir i framtiden.  
 
Domstolarnas praxis gällande genomsnittskonsumenten rör än så längre 
främst immaterialrätten och mer precist hur konsumenter uppfattar varu-
märken och eventuell förväxlingsrisk med andra märken. Även de rättsfall 
som gäller konsumentskyddet begränsas till en bedömning av huruvida kon-
sumenten riskerar vilseledas. Med OAD kommer dock helt andra typer av 
möjlig otillbörlighet bedömas med hjälp av genomsnittskonsumenttestet. 
T.ex. kommer frågan om aggressiv marknadsföring, eller huruvida informa-
tionskraven är uppfyllda att bedömas med hjälp av samma test. Det kommer 
med all sannolikhet innebära att domstolen tvingas ytterligare definiera och 
kanske till och med till vissa delar omvärdera testet i framtiden.  
 

                                                 
196 Ibid. p. 53. 
197 Mål C-275/92 Schindler, REG 1994 s. I-1039 (svensk specialutgåva s. 00119), mål C-
124/97 Läärä, REG 1999 s. I-6067 och mål C-36/02 Omega Spielhalle, REG 2004 s. I-
9609. 
198 Mål C-465/98 Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 28. 
199  Rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemssta-
ternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel, artikel 3.1. 
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Sammanfattningsvis kan väl sägas om domstolens genomsnittskonsument-
begrepp att de förutsätter en förhållandevis kritisk och aktiv konsument som 
inte förbehållslöst tror på vad reklamen och näringsidkaren påstår. Eller med 
generaladvokat Giuseppe Tesauros ord; vigilantibus, non dormientibus iura 
succurrunt, rätten står den bi som vakar, inte den som sover.200  
 

4.2.2 Svagare grupper 
Det saknas i stort sett helt rättsfall där EG-domstolen refererar till svagare 
grupper. Domstolen förlitar sig mer på genomsnittskonsumentkonceptet.201 
Problemet med distinktionen mellan den genomsnittlige eller tillfällige kon-
sumenten dök upp i Gut Springenheide. Den refererande domstolen önskade 
veta vilken av typerna de hade att utgå ifrån.202 EG-domstolen diskuterade 
dock aldrig frågan utan angav endast, med referens till tidigare praxis, den 
genomsnittlige konsumenten som riktmärke.203 Generaladvokaten poängte-
rar att den tillfällige konsumenten är en orimligt låg referenspunkt.204

 
Problemet med svagare grupper har ibland tagits upp av generaladvokaterna. 
De har då dock aldrig diskuterats som en möjlig relevant referensgrupp utan 
setts som så utanför normen att dess reaktioner inte kan ses som alls förut-
sägbara.205

 
Då domstolen utgår från genomsnittskonsumenten i den målgrupp en viss 
åtgärd vänder sig mot kommer svagheten hos viss grupp tas i beaktande på 
ett generellt plan. Uppenbart är dock att speciellt svaga konsumenter inom 
den definierade målgruppen tar domstolen inte hänsyn till.206

 
Bristen på praxis gör det uppenbarligen mycket svårt att sia om EG-
domstolens hantering av det skydd för svagare grupper som direktivet ger. 
Ett första problem för domstolen blir att överhuvudtaget definiera målgrup-
pen på ett någorlunda enhetligt sätt. Sedan måste den dessutom sätta sig in i 
hur en genomsnittlig medlem av målgruppen kan förväntas reagera på af-
färsmetoden i det specifika fallet.  
 

                                                 
200 Förslag till avgörande i mål C-373/90 X (Nissan), REG 1992 s. I-00131, p. 9. 
201 Twigg-Flesner m.fl, op. cit. not 120, kap. 2.67. 
202 Mål C-210/96 Gut Springenheide, op. cit. not 118, p. 15. 
203 Ibid., p. 31. 
204 Generaladvokat Mischo förslag till avgörande i mål C-210/96 Gut Springenheide, op. 
cit. not 118, p. 82 och 96-98. 
205 Twigg-Flesner m.fl, op. cit. not 201, kap. 2.68. 
206 Ibid., kap. 2.69. 
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4.3 Genomsnittskonsumenten och 
marknadsföringslagen 

4.3.1 Konsumenter i allmänhet 
Det har i Sverige inte funnits någon tradition av att definiera ordet konsu-
ment i lagtext. I stället har generellt ett tillägg gjorts att lagen ifråga bara 
gäller om konsumenten handlar huvudsakligen för enskilt ändamål. Dock 
har EG direktiv på konsumentskyddsområdet lett till att konsumentbegrep-
pet börjat definieras även i svensk lagtext.207 Regeringen valde att i den nya 
MFL införa den definition av konsument som överensstämmer med de defi-
nitioner som används i svensk befintlig konsumenträttslig lagstiftning; fysisk 
person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför närings-
verksamhet.208 Någon egentlig diskussion om det svenska konsumentbe-
greppets överensstämmelse med direktivets definition finns inte i förarbete-
na. Regeringen synes utgå från att några tolkningsproblem knappast kom-
mer att uppkomna. Med hänvisning till kommissionens översyn av konsu-
mentbegreppet förutspår regeringen att ett enhetligt konsumentbegrepp 
kommer att införas i framtiden.209 Uppenbarligen vill man avvakta denna 
samordning innan man är beredd att diskutera den svenska definitionen. 
Kommissionens senaste förslag till sammanslagning av fyra tidigare kon-
sumentdirektiv till ett enda kopierar OAD:s konsumentdefinition i den eng-
elska versionen medan den svenska versionen i princip kopierar MFL:s de-
finition.210 Någon egentlig skillnad verkar alltså inte föreligga. Den skillnad 
som finns är att MFL infogat att den fysiska personen skall handla huvud-
sakligen för ändamål utanför näringsverksamhet. Direktivet hanterar inte 
frågan om affärsmetoder som riktar sig till en publik som både är konsu-
menter och näringsidkare. Kommissionen har dock uppmärksammat frågan i 
sin grönbok om översynen av konsumentregelverket.211 Tills vidare blir det 
upp till domstolarna att hantera frågan. EG-domstolen har intagit en ganska 
vid inställning till definitionen av målgrupper. Alla som kan komma i kon-
takt med och förstå ett budskap ses som målgruppen i brist på bevis på an-
nat. Om en affärsmetod görs tillgänglig för allmänheten torde presumtionen 
vara att den också är målgruppen.212 Någon större skillnad i betydelse för 
konsumentbegreppet torde alltså inte finnas mellan MFL och OAD. 
 
I tidigare versioner av marknadsföringslagen har uttrycket genomsnittskon-
sument aldrig använts. Att använda en genomsnittskonsument som mått-
stock är dock ingen nyhet i svensk marknadsföringsrätt. Redan Näringsli-
vets opinionsnämnd utgick vid sina avgöranden från slutet av 50-talet från 

                                                 
207 Prop. 2007/08:115, s. 64f. 
208 Ibid. och MFL, 3 §. 
209 Prop. 2007/08:115, s. 65. 
210 Jfr KOM(2008) 614 slutlig, op. cit. not 30, art. 2.1 med motsvarande i COM(2008) 614 
final.  
211 Grönbok om översynen av konsumentregelverket, KOM(2006) 744 slutlig,  
212 Se t.ex. Förenade målen T-178/03 och T-179/03 CeWe Color, op. cit. not 146, p. 28 och 
Mål C-104/01 Libertel Groep, op. cit. not 153, p. 46. 
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en tänkt genomsnittlig konsument.213 En första, ofta i praxis och i senare 
lagstiftning citerad, definition av genomsnittskonsumenten gavs i betänkan-
det till den första marknadsföringslagen.214  

 
Är det fråga om reklam för allmänheten torde man böra utgå från den tänkta reaktionen 
hos en genomsnittskonsument med ”normal” fattningsförmåga, erfarenhet och sakkun-
skap. Men samtidigt måste man komma ihåg att reklam läses flyktigt och oengagerat och 
att det oftast är ett helhetsintryck läsaren får, inte en nyanserad bild med skilda faktorer. 
Det är som regel genomsnittskonsumentens tänkta helhetsintryck vid oengagerad läsning 
som skall beaktas, inte det intryck, som erhålles vid noggrann genomläsning och analys 
av skilda detaljer.215

 
Denna definition ligger till grund även för Marknadsdomstolens praxis och 
dess innebörd kommer därför att närmare analyseras i kapitel 4.4.1 nedan. 
Såväl förarbetena som majoriteten av svensk doktrin anser att den svenska 
tolkningen av genomsnittskonsumenten ligger nära EG-domstolens tolk-
ning.216  
 
Regeringen valde att inte infoga genomsnittskonsument som ett begrepp i 
2008 års marknadsföringslag. Det ansågs inte finnas något behov av att in-
föra en sådan ändring eftersom MD i sina domslut alltsedan den första 
marknadsföringslagen utgått från en hypotetisk genomsnittlig konsument 
såsom den definierats i tidiga förarbeten.217 (Dock anses dessa uttalanden nu 
ha spelat ut sin roll till förmån för EG praxis.218) Inte heller i betänkandet 
ansågs det nödvändigt att införa begreppet och de flesta remissinstanser höll 
med.219 Dock ansåg bl.a. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms uni-
versitet och Konsumentverket att det skulle framgå att det är bedömnings-
standarden genomsnittskonsument som skall användas.220 Konsumentverket 
poängterar också att MD:s praxis främst gällt vilseledande och att det därför 
bör framgå att begreppet nu skall användas i ett vidare sammanhang.221

 
Situationen kompliceras dock ytterligare av att marknadsföringslagen, till 
skillnad från direktivet, även inbegriper marknadsföring gentemot närings-
idkare. Därför används inte heller begreppet konsument i lagtexten. Istället 
uttrycks detta som påverkan på mottagarens förmåga att fatta välgrundande 
beslut.222 Med mottagaren avses följaktligen den som marknadsföringsåt-
gärden (den otillbörliga affärsmetoden) riktar sig mot.223 Men inte den fak-

                                                 
213 Bernitz, Ulf; Modig, Jonas och Mallmén, Anders: Otillbörlig marknadsföring, 1 uppl., 
1970, s. 113. 
214 SOU 1966:71 
215 Ibid., s. 97. 
216 Se Prop. 2007/08:115, s. 68; Bernitz, 2008, op. cit. not 82, s. 143 f; Bakardjieva Engel-
brekt 2005 op. cit. not 4, s. 248 f. 
217 Prop. 2007/08:115, s. 68. 
218 Ibid. 
219 Ibid., s. 66. 
220 Ibid. 
221 Konsumentverkets remissyttrande, den 12 dec. 2006, (Dnr:2006/3331) på SOU 2006:76, 
p. 10.7 
222 6 §, 7 § tredje stycket och 8 § första stycket MFL. 
223 SOU 2006:76, s. 312. 
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tiske mottagaren utan en genomsnittlig sådan. Detta innebär att vid mark-
nadsföring mot konsumenter skall sålunda ordet mottagaren förstås som 
genomsnittskonsumenten såsom denne i slutändan tolkas av EG-domstolen. 
Det är en mycket sökt koppling mellan två ord som ger väldigt olika associ-
ationer. Då det kan förväntas att andra än insatta jurister läser lagen är detta 
en stor pedagogisk nackdel. Som term tydliggör dessutom ordet genom-
snittskonsument att lagstiftningen i sin helhet syftar till att skydda konsu-
menterna som kollektiv snarare än den enskilda konsumenten. Mottagaren 
ger tvärtom snarare för den oinsatte en implikation av att MFL skyddar även 
enskilda. Denna otydlighet är olycklig särskilt som lagstiftningen rör kon-
sumentförhållanden inom vilket området behovet av lättförstålig lagstiftning 
är som störst. 
 
Frågan är också om Sveriges införlivande av direktivet i det här avseendet 
verkligen uppfyller EG-domstolens krav på precision och tydlighet, särskilt 
som domstolen har iakttagit en strikt hållning avseende lagstiftning som rör 
konsumentförhållanden och som ger individer rättigheter.224 Dessutom po-
ängteras i direktivets ingress att hinder för den fria rörligheten bara kan un-
danröjas ”genom att det på gemenskapsnivå införs enhetliga regler som 
medför hög konsumentskyddsnivå och genom att vissa rättsliga begrepp 
klargörs på gemenskapsnivå i den omfattning som krävs för att den inre 
marknaden skall fungera väl och för att uppfylla kravet på rättssäkerhet.”225 
Det var knappast lagstiftarnas syfte att varje land skulle omformulera dessa 
begrepp i enlighet med sina egna traditioner. 
 
 

4.3.2 Genomsnittsnäringsidkaren  
Om det även vid B2B är en genomsnittsnäringsidkare som är bedömningens 
referens anger inte i förarbetena. Marknadsdomstolen har dock tagit tag i 
frågan i ett nyligt domslut.226 Trots att fallet tydligt gällde konsumentförhål-
landen (ficklampor sålda i lågprisaffär) uttalade domstolen att en representa-
tiv genomsnittlig person skall väljas ur den i målet aktuella målgruppen 
även när denna är annan än konsumenter. Domstolen hänvisade vidare till 
ett tidigare domslut i frågan om hur denne genomsnittsrepresentant borde 
bedömas.  

 
Vid åtgärder riktade till näringsidkare får på motsvarande sätt en genomsnittlig mottagare 
bestämmas ur antingen det breda kollektivet eller en avgränsad målgrupp. En näringsid-
kare kan förutsättas vara normalt informerad och observant samt ha yrkesmässig kompe-
tens och erfarenhet inom sitt verksamhetsområde.227
 

Denna definition stämmer inte helt in på den definition som Marknadsdom-
stolen traditionellt använt för konsumenter. Definitionen saknar framförallt 

                                                 
224 Se ovan kap. 3.1.1 om genomförande av EG-direktiv. 
225 Direktiv 2005/29/EG skäl 5. 
226 MD 2008:15 Mag Instrument. 
227 MD 2008:5 Eniro. 
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betoningen av ett flyktigt granskande. Näringsidkare anses också besitta mer 
än bara översiktliga kunskaper om produkten eller tjänsten. Definitionen av 
den genomsnittlige näringsidkaren ligger troligen närmare EG-domstolens 
definition av genomsnittskonsumenten än den som Marknadsdomstolen 
använder för samma målgrupp.  
 

4.3.3 Skyddet för svagare konsumenter 
Skyddet för svagare konsumenter i andra och tredje stycket av artikel 5 
OAD har inte överförts till den nya MFL. Varken utredarna eller regeringen 
såg något behov av att infoga ett sådant skydd i lagtexten.228  
 
Även om ett direkt skydd för svagare grupper traditionellt saknats i mark-
nadsföringslagens text, har förarbetena ofta poängterat nödvändigheten av 
att hänsyn tas till grupper av mindre kritiska konsumenter vid bedömningen 
av vederhäftighet, särskilt vid reklam riktad mot barn och sjuka,229 vilka har 
ansetts lättare att vilseleda.230  
 
Uppenbarligen har regeringen ansett att MD:s strikta linje gentemot reklam 
riktad mot svagare grupper varit ett tillräcklig genomförande av direktivets 
skydd för svagare grupper. I praktiken tycks dock MD:s praxis snarare mot-
svara direktivets artikel 5.2 b om skydd mot reklam riktat gentemot särskil-
da grupper än artikel 5.3 om skydd för särskilt utsatta grupper vid reklam 
riktad mot allmänheten. Marknadsdomstolen har i flera avgöranden uttalat 
sig om reklam som tydligt riktar sig till en viss grupp, oftast barn. Någon 
egentlig bedömning av rättsfall som möter de kriterier som artikel 5.3 sätter 
upp eller överhuvudtaget tar upp reklam som riktar sig till allmänheten men 
som bara påverkar en viss utsatt grupps ekonomiska beteende saknas. Arti-
kel 5.3 kan därmed rent strikt anses fortfarande ogenomförd i svensk rättstil-
lämpning i avvaktan på vägledande nationell praxis.  
 
I betänkandet uttalar sig utredarna om hur artikel 5.3 bör förstås. ”Artikeln 
får ses som ett tolkningshjälpmedel som inte behöver komma till uttryck i 
lagtexten.”231 Att på det detta sätt, på nationell nivå, tolka unionens se-
kundärrätt är starkt kontroversiellt. Endast EG-domstolen kan naturligtvis 
med auktoritet uttala sig om hur regeln bör tolkas. Visserligen har lagrådet 
uttalat att ingenting hindrar att tolkning av EG-rätt görs i förarbeten men 
dessa måste då också läsas med en annan försiktighet än motsvarande utta-
landen om nationell rätt.232 Men även om denna tolkning stämmer innebär 
det faktum att regeln inte tas in i MFL att en läsning av direktivet är nöd-
vändig för att få full kunskap om hur den svenska lagen ser på skyddet för 

                                                 
228 SOU 2006:76, s. 205 och Prop. 2007/08:115, s. 66-69 (Indirekt, regeringen ger inga skäl 
till utelämnandet.) 
229 Se t.ex. Prop. 1970:57, s. 69 och SOU 1993:59, s. 229ff. 
230 Bernitz, Ulf: Marknadsföringslagen, 1 uppl. 1997, s. 49. 
231 SOU 2006:76, s. 205. 
232 Prop. 1994/95:19, s. 529. 
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svagare grupper. Det är tveksamt som ett sådant genomförande kan anses 
uppfylla EG-domstolens krav på reglers tillgänglighet. 
 

4.4 Marknadsdomstolens praxis 
Grundläggande för Marknadsdomstolens bedömning av affärsmetoder är att 
de skall vara vederhäftiga. Nästan alla fall av otillbörlighet kan spåras till-
baka till huvudprincipen att reklam inte får vara osann eller på annat sätt 
vilseledande.233 Marknadsdomstolen har liksom EG-domstolen använt sig 
av ett hypotetiskt genomsnittskonsumenttest för att fastställa reklams veder-
häftighet.234 Testet anses, i alla fall i svensk doktrin, ligga ganska nära den 
som EG-domstolen använder.235 Till skillnad från EG-domstolens modell 
bygger det dock inte på proportionalitetsprincipen utan utgår istället ifrån 
marknadsföringslagens konsumentskyddande syfte.  
 

4.4.1 Konsumenter i allmänhet 
Marknadsdomstolens definition av en tänkt genomsnittlig svensk konsument 
”med normal fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap, men utan när-
mare insikter om den vara eller tjänst som saluförs”236 ligger nära den som 
används av EG-domstolen men frågan blir förstås om normal uppfattas på 
samma sätt av MD och om utan närmare insikter … i praktiken innebär en 
sänkning av kraven jämfört med EG-domstolens standard?  
 
En genomsnittskonsument i MD:s tolkning känner till att erbjudande från 
lågprisflyg ofta är förenade med olika begränsningar. Ett tillägg i annonsen 
att erbjudandet har vissa förbehåll räcker därmed för att inte vilseleda.237 
Genomsnittskonsumenten vet också att värkgeléer tas upp av huden och inte 
kladdar eller luktar särskilt länge efter appliceringen.238 Köpare av nya kon-
taktlinser är medvetna om att ett sådant köp först kräver undersökning men 
inte vem som är behörig att utföra denna eller dess exakta innehåll.239 Ger 
bästa effekt uppfattas inte heller av genomsnittskonsumenten som att pro-
dukten är effektivare än andra.240 Denne vet dessutom att kraftigt smutsad 
tvätt behöver förbehandlas och blir inte vilseled av att sådan information 
utelämnas.241 Genomsnittskonsumentens kunskap om produkterna varierar 
efter typ av vara. Vid dyrare sällanköpsvaror som sängar förväntas konsu-

                                                 
233 Svensson, Carl Anders, m.fl.: Praktisk marknadsrätt, 7 uppl., 2002, s. 96. 
234 Ibid. s. 108. 
235 Se Prop. 2007/08:115, s. 68; Bernitz, 2008, op. cit. not 82, s. 143 f; Bakardjieva Engel-
brekt 2005 op. cit. not 4, s. 248 f. 
236 T.ex. MD 2003:31 FörsäkringsRådet K.J. Definitionen går tillbaka till SOU 1966:71 s. 
97, se kap. 4.3.1 ovan. 
237 MD 2003:33 Ryanair. 
238 MD 2006:27 Meda. 
239 MD 2007:12 Lensbuddy. 
240 MD 2007:10 Novartis. 
241 MD 1994:17 Procter & Gamble. 
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menten skaffa information om produkterna och marknaden.242 Generellt 
skiljer sig därmed definitionen av genomsnittskonsumentens normalitet, vad 
det verkar, inte på något avgörande sätt från den som tillämpas av EG-
domstolen. Liksom denne utgår Marknadsdomstolen också ifrån att ett be-
tydande antal konsumenter skall vilseledas för att en marknadsföringsåtgärd 
skall förbjudas.243 Däremot anser doktrin att Marknadsdomstolens med hän-
syn till konsumentskyddet snarare följer en sträng linje i tvetydiga fall och 
beaktar att stora konsumentgrupper ofta har bristfällig varukunskap och 
kännedom om marknadens förhållanden.244 MD har i några domskäl även 
framhållit att det inte kan uteslutas att en betydande del av målgruppen kun-
de påverkas och fällt den aktuella marknadsföringen.245 MD har också, till 
skillnad från EG-domstolen, i sin bedömning valt att utgå ifrån konsumenter 
utan specialkunskaper snarare än vana användare.246

 
Liksom EG-domstolen utgår MD från det helhetsintryck konsumenten får av 
reklamen. Samtidigt betonar MD att denna kontakt är flyktig.247 Det innebär 
att domstolen använder en glidande skala där dominerande element som 
rubriker och bilder får stor betydelse248 medan liten och svårtillgänglig text 
inte beaktas lika mycket.249 Dessutom bedöms flyktigheten med ytterligare 
eftertryck om reklamen skett i ett oväntat sammanhang eller i en oväntad 
form.250 I detta avseende verkar MD:s praxis skilja sig från den linje som 
EG-domstolen tillämpar. Jämför till exempel EG-domstolens uttalande i 
Adolf Darbo att en konsument som intresserar sig för en produkts innehåll 
först läser innehållsförteckningen251 med Marknadsdomstolens i Wasa-
bröd,252 där information om tillverkningsort på knäckebrödspakets baksida 
inte ansågs kunna motverka vilseledande genom produktbeteckningen 
Mora. EG-domstolen har emellertid också vid flera tillfällen poängterat att 
genomsnittskonsumenten betraktar helheten och inte detaljerna samt att 
denne ofta måste förlita sig på oklara minnesbilder.253 Dock kan EG-
domstolens motiveringar ge intrycket av att man är beredd att ställa högre 
krav på genomsnittskonsumenten, skulle den fria rörligheten vara hotad, än 
MD. I det ovan nämnda Adolf Darbo-fallet valde domstolen t.ex. att marke-
ra att sättet genomsnittskonsumenten läser etiketter gör dem mindre känsliga 
för att sylt trots betäckningen naturrein innehåller tillsatsen pektin.254 Dom-

                                                 
242 MD 2000:20 Hästens I och MD 2001:16 Lagans Textilfabriker. 
243 MD 1972:9 Astra Home Products. 
244 Svensson m.fl., op. cit. not 233, s. 108 och Bernitz, 1997, op. cit. not 230, s. 43. 
245 MD 1973:6 Nordman och MD 1973:18 Reader’s Digest. 
246 MD 1974:24 Angereds Tipsservice. 
247 T.ex. MD 2007:32 Cederroth, MD 2004:16 Vodafone, MD 1994:17 Procter & Gamble. 
248 Svensson m.fl., op. cit. not 233, s. 105. 
249 MD 2002:20 Arla Foods.  
250 Svensson m.fl., 2002, op. cit. not 233, s. 105. Se MD 1996:14 Bonniers Lexikon. 
251 Mål C-465/98 Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 22. 
252 MD 2003:13. 
253 T.ex. mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, op. cit. not 118, p. 25; mål T-20/02 Interquell, 
op. cit. not 184, p.37; förenade målen T-183/02 och T-184/02 El Corte Inglés, op. cit. not 
183, p. 68. 
254 Mål C-465/98 Adolf Darbo, op. cit. not 164, p. 22. 
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stolen kunde, med samma domslut, ha nöjt sig med att konstatera att pektin 
tillhör de tillsatser som tillåts enligt sekundärrätten.255  
 
Kravet på att reklam skall vara vederhäftig och därmed sann har lett till en 
lång svensk tradition av förhållandevis stränghet mot överdrifter och super-
lativer.256 Redan näringslivets opinionsnämnd krävde täckning för sådana 
påståenden och fällde uttryck som ”The world’s finest motor oil,”257 ”Män 
som leder världens öden bär Rolex”258 och ”Den godaste nyponsoppa ni 
någonsin smakat.”259 Även Marknadsdomstolen har följt traditionen att krä-
va av den som påstår sig vara bättre att också styrka påståendets vederhäf-
tighet. Ett uttryck som ”handla hos någon du kan lita på” kräver att närings-
idkaren kan styrka att genomsnittskonsumenten inte kan lita på traditionella 
butiker.260 Likaså uppfattas ”upp till 50 % lägre pris” som att bolaget är 
generellt billigare än sina konkurrenter och inte bara för ett antal utvalda 
varor.261 Även uttryck som ”gratis; utan kostnad; 0 :-” strider mot mark-
nadsföringslagen när någon form av motprestation krävs.262 Hur sträng MD 
kan vara i sitt krav på vederhäftighet visas kanske bäst av Arla Foods.263 
Arla lanserade inför millennieskiftet en yoghurt med påstådd champagne-
smak. MD ansåg att benämningen och förpackningens utseende i kombina-
tion ”var ägnad att inge konsumenterna föreställningen att yoghurten till 
någon del innehåller champagne eller ändå smakar champagne.” Därmed 
var det upp till Arla att visa att produkten verkligen hade smak av champag-
ne vilket man misslyckades med. Men hur många produkter finns det inte på 
marknaden som påstår sig smaka av de diverse saker utan att riktigt leva upp 
till det?264 Domstolens stränga praxis i detta avseende riskerar att komma i 
konflikt med direktivets artikel 5.3 in fine som ju explicit tillåter överdrivna 
påståenden inte avsedda att tas på allvar. Det kan förväntas att domstolen 
tvingas bryta den långa svenska traditionen av strikt vederhäftighet och har 
att sätta upp nya gränser för när ett reklambudskap skall anses vara allvarligt 
menat. 
 
Enligt Marknadsdomstolens fasta praxis skall samma informationskrav stäl-
las på all marknadsföring oavsett medium.265 ”Att TV-mediet som förmed-
lare av kortare reklamavsnitt, såsom Vodafone hävdat, skulle motivera 
mindre stränga krav på tydlighet och utförlighet i marknadsföringen än vad 

                                                 
255 Ibid., p. 23. 
256 Svensson m.fl., op. cit.233 , s. 117, Bernitz, Modig, Mallmén, 1970, op. cit., s. 123f. 
257 NOp avgörande 1274/67. 
258 NOp avgörande 741/63. 
259 NOp avgörande 1172/67. 
260 MD 2007:15 Netonnet. 
261 MD 2007:12 Lensbuddy. 
262 Ibid. och MD 2008:01 Specsavers. 
263 MD 2002:20 Arla Food. 
264 MD:s i detta fall rätt stränga bedömning kanske influerats av det aggressiva arbete som 
franska champagneproducenter och deras intresseorganisation (CIVC) lägger ner på att 
förhindra degeneration av beteckningen champagne. 
265 MD 1973:2 Stiftelsen Sollentunahem, MD 1975:13 Östgöta Byggen, MD 1977:8 Expres-
sen och MD 1994:17 Procter & Gamble. Se också artikel 20 i ICC:s grundregler för re-
klam. 
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som annars gäller är ett synsätt som Marknadsdomstolen inte kan dela.”266  I 
och med genomförandet av OAD torde MD i det här avseendet tvingas mo-
difiera sin hållning, då artikel 7 om vilseledande underlåtenhet innehåller ett 
stycke som specifikt ger näringsidkaren rätt att t.ex. hänvisa till sin hemsida 
vid tids- och utrymmesbegränsad reklam.267 Artikeln har genomförts genom 
10 § MFL. Regeringen har dock i sin proposition poängterat att bestämmel-
sen bör tillämpas restriktivt.268 Ett enkelt angivande av företagets Internet-
adress kommer alltså inte heller i framtiden att vara tillräckligt. I alla fall 
inte förrän EG-domstolen har dömt i frågan. 
 
Som framgår finns det inte några avgörande skillnader mellan EG-
domstolens och Marknadsdomstolens praxis. Anpassningen till det nya di-
rektivet kommer för svenska rättstillämpning troligen gå betydligt smidigare 
än i länder som Tyskland med en helt annan konsumentbild än EG-rättens. 
Dock finns det en avgörande skillnad i hur domstolarna ser på sitt huvud-
sakliga syfte. Marknadsdomstolen har hittills av naturliga skäl saknat orsak 
att ta hänsyn till den inre marknaden. Därmed har man inte heller såsom 
EG-domstolen behövt väga konsumentskyddet mot den fria rörligheten. Ett 
korrekt genomförande av direktiv 2005/29/EG torde dock innebära att även 
MD tar hänsyn till proportionalitetsprincipen i sina avgöranden om ett en-
hetligt europeiskt konsumentskydd skall kunna realiseras. Ulf Bernitz har i 
sammanhanget uttalat att svenska domstolar rent allmänt är bra på att tillgo-
dogöra sig EG-direktiv men sämre på att referera till och tillämpa EG-
rättens grundläggande principer.269

 
Sedan den nya marknadsföringslagen trädde ikraft den 1 juli 2008 refererar 
MD inte längre till sin tidigare definition av genomsnittskonsumenten utan 
till EG-domstolens definition.270 Ifall detta för Marknadsdomstolens del 
medfört någon ändring i sak är emellertid för tidigt att uttala sig om. 

4.4.2 Svagare grupper 
Marknadsdomstolen har intagit en tydligt protektionistisk hållning gentemot 
svagare grupper och speciellt gentemot barn. Särskilt höga krav på veder-
häftighet och hederlighet har ställts på reklam som riktar till mindre kritiska 
grupper.271 Principen faller tillbaka på ICC:s regler för reklam, artikel 18272 
som ofta också åberopas i tillämpningen.273 Marknadsföringen får inte ut-
nyttja godtrogenhet, bristande erfarenhet, övertro, mindervärdeskänslor 
etc.274 Inte heller får barn utsättas för psykiska eller fysiska risker, eller ris-

                                                 
266 MD 2004:16 Vodafone. 
267 Direktiv 2005/29/EG artikel 7.3. 
268 Prop. 2007/08:115 s. 90. Huruvida det kommer att stämma är det dock naturligtvis upp 
till EG-domstolen att avgöra. 
269 Bernitz, Ulf: recension av Xavier Groussot: General Principles of Community Law, 
ERT, 2008, s. 305.  
270 Se t.ex. MD 2008:15 Mag Instrument. 
271 Svensson m.fl., op. cit. not 233, s. 112. 
272 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, artikel 18 (tidigare artikel 14). 
273 Ibid.  
274 Bernitz, 1997, op. cit. not 230, s. 49. 
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kera att påverkas moraliskt.275 Det är osäkert hur domstolens starka skydd 
för barn kommer att stå sig gentemot direktivet och EG-domstolen tolkning 
av detsamma då direktivet inte uttalar sig direkt i frågan (annat än när det 
gäller reklam som syftar till att barnen skall tjata på sina föräldrar att köpa 
en viss produkt (the pestering power), vilket förbjuds helt276) och egentlig 
praxis på EG-nivå saknas. Direktivets tystnad kan inte desto mindre tolkas 
som att direktivet inte avser att införa ett utökat skydd för barn utan endast 
att vid reklam riktad mot barn skall den genomsnittlige konsumenten tas ur 
den målgruppen.277 I slutändan ankommer det, som alltid, på EG-domstolen 
att bedöma vilken mentala förmåga ett genomsnittligt barn skall anses besit-
ta och vilken påverkan denne kan tillåtas utsättas för. 
 
Även sjuka ses av MD som en särskilt utsatt grupp eftersom de kan antas 
vara mindre kritiska än konsumenter i allmänhet.278 Sjuka ingår dock inte i 
den (troligen) uttömmande lista av skyddsvärda grupper som artikel 5.3 räk-
nar upp. Endast mentalt och fysiskt handikappade nämns och de torde anses 
tillhöra en annan kategori än de sjuka i allmänhet. Skyddet för sjuka skulle 
då begränsas till det som ges i artikel 5.2 b. Argument kan dock framföras 
för att sjuka människor, och då särskilt kroniskt och svårt sjuka, tveklöst 
torde vara mer benägna att köpa och prova produkter som möjligen kan 
hjälpa dem trots att de i själva verket kanske misstror dessa produkters verk-
liga effekter. Risken torde vara stor att de därför tolkar reklambudskap mer 
optimistiskt än andra konsumenter och kan betraktas som särskilt godtrogna 
i artikel 5.3 mening. 
 
Framförallt bristen på rättpraxis på EU-nivå gör det ytterst svårt att förutspå 
möjligheten för MD att behålla sin skyddsnivå för svagare grupper. Området 
är också extra känsligt i Sverige med sin starka tradition av skydd för barn 
mot otillbörlig påverkan.279 Marknadsdomstolen och regeringen kommer 
säkert att kämpa hårt för att hindra att skyddet urholkas.  
 
 
 
 

                                                 
275 Svensson m.fl., op. cit. not 233, s. 112. 
276 Bilaga I till Direktiv 2005/29/EG, p. 13.  
277 Direktiv 2005/29/EG, skäl 18. 
278 MD 2006:27 Meda. Se också SOU 1993:59 s. 229 ff. 
279 Se t.ex. förbudet mot TV-reklam riktad mot barn i Radio- och TV-lagen (SFS 1996:844) 
7 kap. 4 §. En lag som det för övrigt kan bli svårt att upprätthålla; se särskilt yttrande i SOU 
2006:76 s. 352 f. 
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5 Transaktionstestet 
The starting point behind this idea is sensible: It makes sense to restrict and 
deter commercial practices vis-à-vis consumers only when they are harmful 
to them. If there is no harm, or only negligible harm, to engage the costly 
machinery of legal intervention is just a waste of scarce resources.280

 

5.1 Direktiv 2005/29/EG och EG-
domstolen 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder kräver, som vi sett, att genom-
snittskonsumentens ekonomiska beteende påverkas för att en affärsmetod 
skall anses otillbörlig. Detta gäller för alla affärsmetoder utom de som räk-
nas upp i den svarta listan vilka alltid är otillbörliga. Kravet preciserar till att 
börja med två saker. Dels tydliggörs att direktivet omfattar endast ekono-
misk påverkan. Huruvida konsumenterna blir psykiskt och moraliskt påver-
kad av viss reklam är irrelevant. De på nittiotalet så omtalade Benetton 
kampanjerna mot bland annat aids, fattigdom och folkmord skulle alltså 
knappast kunna attackeras med hjälp av direktivet.281 Dels kräver direktivet 
en faktisk påverkan för att kunna användas. Åtgärden måste leda till en fak-
tisk risk att konsumenterna kommer att agera annorlunda. Att få spam i sin 
inbox är väldigt irriterande men leder knappast till särskilt många köp. Så-
dana tvivelaktiga affärsmetoder fångar direktivet därmed med all sannolik-
het inte upp.282  
 
En mening i direktivets ingress indikerar att transaktionstestet endast sätter 
en förhållandevis låg ribba för användandet av testet och främst syftar till att 
skära bort bagatellmål och mål irrelevanta ur konsumentsynpunkt.283  

 
I enlighet med proportionalitetsprincipen skyddar detta direktiv konsumenterna från kon-
sekvenserna av sådana otillbörliga affärsmetoder, men hänsyn har tagits till att de ibland 
har försumbar effekt.284  

 
Frågan om vilken skyddsnivå testet avser att sätta är dock inte helt enkel, 
särskilt inte som transaktionstestet är förhållandevis nytt och oprövat. Det 
finns starka argument för att ribban kommer att sättas högre än vad det sjätte 
skälet antyder. Dessa redovisas i kapitel 5.1.3 nedan. Först bör dock två 
andra frågor belysas. OAD laborerar med olika formuleringar av transak-

                                                 
280 Gómez Pomar, Fernando: The Unfair Commercial Practices Directive: A Law and Eco-
nomics Perspective. InDret 330, 2006, s. 16. 
281 Bilderna inkluderade bl.a. foton av; ett fartyg som svämmar över av flyktingar, en präst 
och en nunna som kysser varandra, en skjuten bosnisk soldats blodiga T-shirt. De visades 
utan annan kommentar än Benettons logotyp. 
282 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 175. 
283 Bernitz, 2008, op. cit. not 82, s. 137 f. 
284 Direktiv 2005/29/EG, skäl 6 andra meningen (min kursivering). 
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tionskravet. Därför blir det först nödvändigt att gå igenom dessa och disku-
tera huruvida de olika formuleringarna avser att sätta olika trösklar för kon-
sumentskyddet. Kapitel 5.1.1 behandlar frågan. Vidare antyder definitionen 
av ”att avsevärt snedvrida konsumentens ekonomiska beteende” i artikel 2 e 
ett krav på uppsåt från näringsidkarens sida. Detta skulle i så fall innebära 
ytterligare ett rekvisit för tillämpningen av transaktionskravet. Som kommer 
att visas i kapitel 5.1.2 är detta troligen dock inte avsikten.  
 

5.1.1 Ett eller flera transaktionstest? 
Artikel 5.2 b stadgar att en affärsmetod är otillbörlig om den strider mot god 
yrkessed och innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd sned-
vridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten. Enligt 
definitionen i artikel 2 e betyder detta att använda en affärsmetod i syfte att 
i märkbar mån försämra konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat be-
slut De två bestämmelserna är inte helt kompatibla. Avsevärd snedvridning 
är inte riktigt desamma som i märkbar mån försämra.285 Inte heller är eko-
nomiskt beteende i förhållandet till produkten helt och hållet det samma som 
förmåga att fatta ett välgrundat beslut.286 Artiklarna 6-8 säger dessutom att 
affärsmetoden är otillbörlig om den medför, eller sannolikt kommer att med-
föra att [genomsnittskonsumenten] fattar ett affärsbeslut som han annars 
inte skulle ha fattat.287 Begreppet affärsbeslut definieras i artikel 2 k. 

 
[E]tt beslut som fattas av en konsument om huruvida, hur och under vilka förutsättningar 
en produkt skall köpas, om hela eller delar av köpesumman skall betalas, om produkten 
skall behållas eller överlåtas eller om en avtalsenlig rättighet i samband med produkten 
skall utnyttjas oavsett om konsumenten beslutar att handla eller att avstå från att handla. 
 

Interaktionen mellan ekonomiskt beteende, välgrundat beslut och affärsbe-
slut är inte helt klar. Har lagstiftarna endast uttryckt en vilja att formulera 
termerna efter sitt sammanhang och att de skall förstås som synonymer? 
Eller har de strävat efter att indikera möjligheten till differentierade tröskel-
nivåer? Kanske bör man ändå inte trassla in sig alltför mycket i de olika 
betydelserna. Först och främst måste framhållas att frågan i grunden gäller 
konsumentens autonomi, dennes frihet att agera.288 Direktivet kräver inte att 
autonomin verkligen snedvrids, en möjlig påverkan av beteendet räcker. 
Därmed etablerar inte direktivet heller något krav på kausalsamband strictu 
sensu mellan det kommersiella agerandet och konsumentens beteende. Den-
na relation är helt normativ på samma sätt som genomsnittskonsumenten 
bara är en legal figur.289 Dessutom bör man hålla i minnet att det inte är 
konsumentens beteende i stort som avses, utan dennes beteende på markna-
den. Frågan är därför inte så mycket hur de tre begreppen förhåller sig till 

                                                 
285 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 102.  
286 Ibid. 
287 Artikel 6.1, 7.1, 7.2 och 8. Se dock artikel 6.2: ”fattar ett affärsbeslut som denne normalt 
inte skulle ha fattat” (min kursivering). 
288 Se Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 104 f för fördjupad diskussion 
kring begreppet konsumentens autonomi. 
289 Ibid., s. 110. 
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varandra utan mer hur konsumentens autonomi skall uppfattas. Den mest 
pragmatiska hållningen blir att utgå ifrån konsumentens ekonomiska bete-
ende såsom det definieras i artikel 5.2 och läsa de övriga artiklarna i ljuset 
av denna.290 Någon intention från kommissionen, parlamentet eller rådet att 
termerna skall definieras olika syns inte heller någonstans i förarbetena. 
Tvärtom använder kommissionen i sin motivering till direktivförslaget ter-
merna synonymt.291 Även Micklitz ansluter sig till kommissionens tolkning 
och förespråkar en läsning av testerna som likvärdiga. ”No distinction is to 
be drawn between the economic behaviour of the consumer in Article 5(2) 
and the transactional decision in Article 6(1) and Article 7(1).”292

 
Som om denna förvirring inte var nog visar en ingående läsning av de olika 
artiklarna att vissa av dem innehåller ett väsenlighetsrekvisit som för andra 
artiklar är mindre tydligt. Artikel 5.2 b kräver avsevärd snedvridning. Även 
artikel 8 innehåller ett liknande krav på avsevärd inskränkning av genom-
snittskonsumentens valfrihet. För vilseledande affärsmetoder i artikel 6 och 
7 saknas dock kravet på avsevärdhet. Artikel 7 talar om vilseledande under-
låtenhet när för genomsnittskonsumenten väsentlig information utelämnas 
och Artikel 6, uttalar endast att genomsnittskonsumenten skall vilseledas.293 
Innebär den explicita avsaknaden av avsevärdrekvisitet i artiklarna 6 och 7 
att dessa sätter en lägre ribba för transaktionstestet än artiklarna 5 och 8? 
Den svenska regeringen anser det och införde ett krav på påverkan skall ske 
i märkbar mån vid införlivandet av generalklausulen och aggressiv mark-
nadsföring, som saknas i MFL:s paragraf om vilseledande marknadsfö-
ring.294 Tolkningen får emellertid inte mycket stöd i kommissionens moti-
vering till direktivförslaget. Här preciseras tvärtom att villkoret avsevärd 
anses ingå i transaktionstestet även i artikel 6.295 Det ligger också mer i linje 
med direktivets struktur (där förbuden mot vilseledande och aggressiva af-
färsmetoder utgör en precisering av förbudet i generalklausulen i artikel 5.2) 
att inte tillämpa skilda transaktionskrav för de olika förbuden. Utgångspunk-
ten blir då konsumentens ekonomiska beteende såsom det speglas i artikel 5, 
vilket är direktivet mest centrala bestämmelse. Detta måste tolkas i ljuset av 
direktivets syfte och bör därför reduceras till sin mest grundläggande funk-
tion; att behålla och bevara konsumentens autonomi.296

 

5.1.2 Näringsidkarens uppsåt 
Definitionen av ”avsevärd snedvridning det ekonomiska beteendet” i artikel 
2 e antyder att uppsåt krävs från marknadsförarens sida. Särskilt den svens-
ka versionen mer än antyder kravet på ett subjektivt rekvisit; i syfte att. Alla 
språkversioner är dock inte lika entydiga. Den engelska versionen talar om a 

                                                 
290 Ibid., s. 102 ff. 
291 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 54 och p. 57. 
292 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 104. 
293 För tydlighetens skull bör påpekas att det i alla artiklar räcker med en risk för påverkan.  
294 Se mer nedan i kap. 5.2.1. 
295 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 57 andra strecksatsen. 
296 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 103 f. 
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commercial practice to appreciably impair (min kursivering), vilket fortfa-
rande antyder, om än inte lika starkt, ett uppsåtsrekvisit. Den franska ver-
sionen innehåller dock knappt någon antydan alls om ett subjektivt krav; 
l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement 
l’aptitude du consommateur. Vidare innehöll den svenska översättningen av 
kommissionens ursprungliga förslag en annan översättning av vad som på 
engelska inte är ändrat. Här talas istället om att använda en affärsmetod som 
på ett betydande sätt inskränker.297 Att läsa in ett subjektivt rekvisit i direk-
tivet skulle också bryta mot trenden inom modern marknadsrätt; att etablera 
objektiva uppförandekoder vilka näringsidkare förbinder sig att följa oavsett 
uppsåt.298

 

5.1.3 Skyddsnivån  
Som visats indikerar ingressens sjätte skäl att direktivet inte avser att sätta 
en särskilt hög tröskel för uppfyllandet av transaktionskravet. En låg tröskel 
stöds vidare av att OAD inte kräver någon faktisk snedvridning av det eko-
nomiska beteendet utan att risken för en sådan räcker. Dessutom kan defini-
tionen av affärsbeslut i artikel 2 k tolkas som att all information som på nå-
got sätt påverkar konsumentens inveckling i en transaktion kan ses som av-
sevärd.299

 
Det argumenteras dock i denna uppsats för att tröskelnivån kanske inte är så 
låg som en del bedömare300 och den svenska regeringen301 anser.  
 
Två förutsättningar för användandet av transaktionstestet kan till att börja 
med ses som avgörande.302 Inverkan måste riskera att vara avsevärd och 
därmed riskera att medföra en verklig förändring av konsumentens beteen-
de. Denna inverkan måste också försämra konsumentens valfrihet. Rena 
incitament som att bjuda på kaffe eller erbjuda transport till affärslokalerna 
räcker inte, enligt kommissionen.303 Exemplen har med rätta kritiserats för 
att vara alltför kategoriska. Potentiellt aggressiva affärsmetoder kan också 
ge konsumenter en teoretisk frihet att ignorera påtryckningen och ett erbju-
dande om fri transport kan mycket väl få konsumenten att göra sämre köp 
än om hon åkt själv.304 Kommissionens exempel visar ändå att denne avsett 
att det bör krävas en viss nivå av otillbörlig påverkan på konsumenten för att 
åtgärden skall kunna förbjudas. En sådan situation kan vara att denne sätts i 
en orimlig och/eller onödig tidspress eller på något sätt manipuleras att upp-
fatta ett köp som socialt nödvändigt.  
                                                 
297 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, artikel 2 f. 
298 Howells, Micklitz, Wilhelmsson, op. cit. not 25, s. 106. 
299 Ibid., s. 137. 
300 Se t.ex. Bernitz, 2008, op. cit. not 82, s. 137 f; Bakardjieva Engelbrekt, 2005, op. cit. not 
4, s. 250. 
301 Prop. 2007/08:115, s. 110. 
302 De Groote, Bertel och De Vulder, Kristof: European Framework for Unfair Commercial 
Practices: Analysis of Directive 2005/29. JBL, 2007, s. 16-42, s. 31. 
303 KOM(2003) 356 slutlig, op. cit. not 31, p. 54. 
304 Twigg-Flesner m.fl, 2005, op. cit. not 120, kap. 2.30. 
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OAD är inte det första direktivet med krav på transaktion. Det första kon-
sumentskyddsdirektivet från 1984 om vilseledande reklam innehåller ett 
liknade krav.305 I själva definitionen av vilseledande reklam finns ett krav 
på att reklamen sannolikt kommer att påverka det ekonomiska beteendet hos 
de personer den riktar sig till för att anses vilseledande.306 EG-domstolen 
hade att hantera frågan i Nissan.307 Ett garage i Frankrike sålde bilar av Nis-
sanmodell som nya och billigare än de auktoriserade verkstädernas model-
ler. Garagets bilar hade dock mindre extrautrustning och var registrerade i 
Belgien. Domstolen hade först att avgöra frågan om det kunde anses vilse-
ledande att bilarna såldes som nya. Den klargjorde att det var för den natio-
nella domstolen att avgöra om garaget dolt att bilarna registrerats utomlands 
före importen och om detta faktum i så fall skulle ha avskräckt ett betydande 
(significant) antal konsumenter från att köpa, hade de vetat om det.308 Där-
efter gällde frågan om ordet billigare var vilseledande när bilarna samtidigt 
var mer sparsamt utrustade. EG-domstolen slog fast att reklamen skulle vara 
vilseledande bara om ett betydande antal konsumenter avstått från att köpa 
hade de vetat att det lägre priset matchades av färre tillbehör.309 Domskälen 
ger alltså en ganska strikt tolkning av transaktionskravet. Avgörande är att 
det inte räcker att konsumenterna känt sig missnöjda eller ens lurade för att 
göra vilseledandet otillbörligt. Bara om de hade valt att inte köpa produkten 
hade de vetat om vilseledandet var det otillåtet. Vid tiden för konflikten 
hade domstolen ännu inte utvecklat genomsnittskonsumentbegreppet och 
referens till detta saknas i domen som istället refererar till ett betydande an-
tal konsumenter. Ingenting torde dock hindra att uttalandet lika gärna skulle 
kunna tillämpas med utgångspunkt från genomsnittskonsumenten. Utgår 
man ifrån domen kan förutsättningarna i OAD ses som förhållandevis klara; 
om en affärsmetod bedöms som otillbörlig enligt någon av generalklausu-
lerna och om genomsnittskonsumenten sannolikt hade valt att inte köpa 
produkten hade hon vetat om de verkliga förutsättningarna då, och först då, 
kan den förbjudas under direktivet. (Dock avgörs inte helt frågan om hur 
transaktionstestet skall användas vid efterköpssituationer.) Domslutet i Nis-
san ligger också väl i linje med proportionalitetsprincipen som kräver att 
inte varje otillbörlighet tillåts inskränka den fria rörligheten utan endast de 
som verkligen hotar ett skyddsvärt intresse.310 En princip som ingressens 
sjätte skäl också direkt hänvisar till. Bakardjieva Engelbrekt har i sin rapport 
för Nordiska ministerrådet uttryckt att Nissan bör läsas i sitt sammanhang 
och med hänsyn tagen till de specifika faktiska omständigheterna i fallet 
vilket gällde parallellimport, en särskilt viktig fråga för den inre markna-
den.311 Åsikten motsägs dock av att EG-domstolen nyligen i Lidl Belgium 
(som handlar om prisjämförelser inom dagligvaruhandeln) direkt hänvisar 
                                                 
305 Direktiv 84/450/EEG, op. cit. not 143, nu ersatt av Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam. 
306 Ibid., artikel 2.2. Samma definition finns nu i direktiv 2006/114/EG, artikel 2 b. 
307 Mål C-373/90 X (Nissan), op. cit. not 172. 
308 Ibid., p. 15. 
309 Ibid., p. 16. 
310 Craig, Paul och de Búrca, Gráinne: EU Law - Text, Cases and Materials. 4 uppl. 2008, s. 
544 ff. 
311 Bakardjieva Engelbrekt, Nordic Report, op. cit. not 7, s. 35. 
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till domslutet i Nissan.312 Vidare bör framhållas att direktivet om otillbörli-
ga affärsmetoders lydelse av transaktionskravet är starkare formulerat än i 
direktiv 84/450/EEG. Det senare talar om vilseledande reklam som genom 
sin vilseledande karaktär sannolikt kommer att påverka deras ekonomiska 
beteende medan OAD som visats kräver avsevärd påverkan (i alla fall i ge-
neralklausulen). Detta talar naturligtvis inte heller för att författarna avsett 
att sänka ribban för transaktionstestet jämfört med tidigare.  
 
Ytterligare en omständighet talar för att transaktionstestets tröskel inte 
kommer att sättas helt lågt. Som visats tidigare ger artikel 5.3 ett visst utökat 
skydd för svagare grupper.313 För att stycket skall bli tillämpligt krävs bl.a. 
att det ekonomiska beteendet snedvrids endast hos en tydligt definierad 
grupp. Nivån för snedvridningen av allmänhetens ekonomiska beteende 
måste därmed sättas någorlunda högt, i annat fall torde det bli i praktiken 
omöjligt att argumentera för att transaktionskravet uppfyllts endast för en 
viss grupp konsumenter och inte allmänheten i stort. 
 
Transaktionstestet så som det formuleras i direktivet om otillbörliga affärs-
metoder är fortfarande nytt och oprövat. Vilken standard EG-domstolen 
kommer att sätta är alltså högst osäkert. Praktiserande jurister inom mark-
nadsrättens område bör noga följa den framtida utvecklingen i domstolen. 
Om kommissionen dessutom får rätt och artikel 4 kommer att anses innefat-
ta principerna om ömsesidigt erkännande och ursprungslandskontroll,314 så 
kommer de nationella domstolarna indirekt påverka varandras manöverut-
rymme. En dom i ett medlemsland som slår fast att viss affärsmetod inte 
strider mot nationell lag (och därmed inte heller mot direktivets regler) 
kommer inte att kunna attackeras i annat medlemsland annat än genom be-
gärande av förhandsavgörande från EG-domstolen eller genom att hävda 
nationella skillnader. Det kan därmed förväntas att ytterligare energi i fram-
tiden kommer att läggas på att argumentera för och emot konsumentpåver-
kan från parternas ombud. 
 

5.2 Sverige 
Krav på affärsbeslut för att marknadsföring skall anses otillbörlig har tradi-
tion även i Sverige. I 1966 års betänkande uttalades att en ekonomisk effekt 
fodrades för att regleringen om otillbörlig marknadsföring skulle bli tillämp-
lig, ”en verklig risk skulle föreligga att konsumentens handlande påverka-
des”.315 Detta krav har dock inte förrän nu införts i lagtexten utan överläts 
tidigare på domstolarna att ta hänsyn till. Det är dock svårt att mer exakt 
uppskatta hur högt Marknadsdomstolen ställer kravet på kommersiell effekt, 
då denna inte prövas utan regelmässigt presumerats föreligga.316  
 
                                                 
312 Mål C-356/04 Lidl Belgium, op. cit. not 164, p. 80-84. 
313 Se ovan kap 4.1.2. 
314 Se kap. 2.2.1 ovan. 
315 SOU 1966:71 s. 97 
316 Bernitz, 2008, op. cit. not 82, s. 145. 
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5.2.1 Införlivandet till svensk rätt 
Transaktionskravet har införlivats i den nya marknadsföringslagen i gene-
ralklausulen317 och i bestämmelsen om aggressiv marknadsföring318 som ”i 
märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut”. Formuleringen kopierar alltså den som 
finns i direktivets artikel 2 e, med skillnaden att ordet försämra bytts ut mot 
ordet påverka. Bytet förklaras inte i propositionen men ger ändå en viss (om 
än kanske marginell) indikation av en ambition att sänka tröskelnivån något. 
Att regeringen valt införliva definitionen i artikel 2 snarare formuleringen i 
direktivets generalklausul motiveras med att i märkbar mån bättre stämmer 
överens med normalt språkbruk än avsevärt snedvrida.319 Andra ändringar 
är mer avgörande. Transaktionskravet definieras annorlunda i MFL:s regel 
om vilseledande reklam i 8 § än i lagens övriga paragrafer. Här har i märk-
bar mån tagits bort och det räcker att reklamen påverkar eller sannolikt på-
verkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut för att be-
dömas som otillbörlig. Regeringen anser följaktligen (som nämnts i kapitel 
5.1.1) att de olika formuleringar av transaktionskravet som används i direk-
tivet också speglar ett differentierat konsumentskydd. Såsom visats ovan är 
en läsning av direktivet som att det avser att ge samma skydd vid använd-
ningen av alla materiella regler (utom den svarta listan) fullt möjlig.320 
Grunderna för regeringens bedömning är inte helt genomskinliga. Proposi-
tionen är inte särskilt utförlig utan hänvisar bara kort till direktivets artiklar 
och till utredningens särskilda yttrande.321 Kanske är den egentliga orsaken 
till regeringens införande av ett lägre transaktionskrav för vilseledande re-
klam snarare att denne inte velat rubba den rättspraxis som Marknadsdom-
stolen utarbetat och som främst gällt vilseledande marknadsföring. Frågan 
är känslig eftersom testet i Sverige troligen också kommer att tillämpas 
B2B. 
 
Regeringen förutsätter att den tröskelnivå Marknadsdomstolen tillämpar 
även efter ikraftträdandet av nya marknadsföringslagen kommer att vara 
gällande. Som visats presumerar Marknadsdomstolen normalt att en ekono-
misk effekt föreligger. Med utgångspunkt från regeringens bedömning att 
svensk praxis ligger i linje med direktivet har MD i sina domskäl efter infö-
randet nya MFL tydligt markerat att den inte avser att ändra inställning i 
frågan. Någon mer ingående genomgång av transaktionskravet är inte nöd-
vändig. 

 
Bedömningen av om produkter är lätt förväxlingsbara sker utifrån konsumentens eller 
näringsidkarens perspektiv. Om en produkt konstateras vara en efterbildning av en annan 
känd och särpräglad produkt, bör det ligga i sakens natur att förekomsten av en sådan ef-
terbildning sannolikt påverkar konsumentens ekonomiska handlingsmönster. Exempelvis 
bör det inte råda någon tvekan om att en konsument kan komma att köpa fel vara i en af-

                                                 
317 MFL 6 §. 
318 MFL 7 §. 
319 Prop. 2007/08:115, s. 110. 
320 Se kap. 5.1.1 ovan. 
321 Det särskilda yttrandet behandlar dock inte frågan, se SOU 2006:76, s. 351. 
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fär på grund av förväxlingsrisken. Kravet på effekt på konsumentens ekonomiska beteen-
de bör i ett sådant fall anses vara uppfyllt.322
 

Det återstår sålunda att se om den svenska positionen håller även efter att 
EG-domstolen prövat frågan. Tidigare försök från parters ombud att argu-
mentera för att MD:s praxis inte legat i linje med EG-domstolens har avfär-
dats med motiveringen att EG-domstolens praxis inte ansetts tillräckligt 
omfattande och klar.323 Den linjen måste nu (när MFL skall tolkas i ljuset av 
OAD vilken direkt hänvisar till EG-domstolens praxis) ses som inaktuell. 
Med införandet av direktiv 2005/29/EG och den nya marknadsföringslagen 
bör den part som önskar skärpa kraven på ekonomisk påverkan jämfört med 
dagens svenska praxis ännu tydligare hänvisa till EG-domstolens praxis och 
argumentera för begäran av förhandsavgörande enligt artikel 234 EG. 
 

5.2.2 Situationen för näringsidkare 
Den konstruktion regeringen valt att i den nya marknadsföringslagen ge 
konsumenter och näringsidkare samma skydd324 innebär att transaktionstes-
tet skall göras även i rena näringsidkarkonflikter. Särskilt i konflikter som 
rör renommésnyltning och misskreditering kan detta potentiellt innebära 
stora förändringar. Branschen har också genom Näringslivets Delegation för 
Marknadsrätt uttryckt starka farhågor för att skyddet i det här avseendet 
kommer att avsevärt försvagas, eftersom konsumenter i många situationer 
inte alls påverkas negativt av att ett företag misskrediterar ett annat eller av 
att detta utnyttjar en annat företags goda rykte för egen del.325 Tvärtom kan 
ofta konsumenter gynnas av att imitationer till samma kvalitet som märkes-
varor blir tillgängliga till ett lägre pris.326 Enligt regeringen innebär nya 
MFL ingen större förändring jämfört med tidigare eftersom MD även tidiga-
re poängterat att renommésnyltning inte bara skadar den utsatte näringsidka-
ren utan även typiskt sätt innebär en försämring av konsumenternas mark-
nadsöverblick.327 Kravet verkar dock ha varit väldigt lågt ställt. Marknads-
domstolen har nämligen i ett flertal fall ansett viss reklam som icke vilsele-
dande för genomsnittskonsumenten men samtidigt fällt densamma för re-
nommésnyltning.328 I Hästens II329 gällde frågan det Gripsholmsmönster 
som Hästens Sängar inarbetat som kännetecken för sina sängar och madras-
ser. En konkurrent (Skeidar) hade börjat sälja sängar och madrasser med 
liknande mönster. MD fastslog att vid köp av så dyra varor som sängar skaf-
far sig konsumenterna information om produkterna och marknaden. Någon 
förväxlingsrisk förelåg därför inte. Däremot ansågs Skeidar ha utnyttjat det 

                                                 
322 MD 2008:15 Mag Instrument. Se också prop. 2007/08:115, s. 102. 
323 Se särskilt MD 2000:25 Hästens II. 
324 Det är bara MFL 12 § om köperbjudanden som inte gäller B2B, se prop. 2007/08:115, s. 
65 in fine. 
325 Skrivelse till Civilutskottet, op. cit. not 2. 
326 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 700 f. 
327 Prop. 2007/08:115, s. 113 med hänvisning till MD 2000:25 och MD 2002:20. 
328 Se t.ex. MD 2000:25 Hästens II, MD 2001:15 Estline, MD 2001:16 Lagans Textilfabri-
ker, MD 2006:27 Meda. 
329 MD 2000:25 Hästens II. 

 47



goda rykte och renommé som Hästens genom dyra reklamkampanjer uppar-
betat. MD ansåg alltså att affärsmetoden inte skulle snedvrida konsumenter-
nas ekonomiska beteende men att denna ändå skulle förbjudas eftersom 
marknadsföraren kunnat göra en illojal förtjänst på vad annan betalat dyrt 
för att arbeta upp. När Marknadsdomstolen uttrycker att renommésnyltning 
även innebär en försämring av konsumenternas marknadsöverblick skall det 
alltså knappast förstås som ett transaktionstest i Nissan-fallets330 mening. 
Snarare skall uttalandet ses som ett allmänt utlåtande om att renommésnylt-
ning, skulle det tillåtas, i förlängningen skulle innebära svårigheter för kon-
sumenten att t.ex. särskilja produkter av olika kvalitet eller ursprung.331 Om 
domslutet i Nissan även för direktivet om otillbörliga affärsmetoder sätter 
standarden för transaktionstestet kommer onekligen fall av renommésnylt-
ning som tidigare skulle ha fällts av Marknadsdomstolen inte längre vara 
möjliga att förbjuda.  
 
Direktivet reglerar dock endast näringsidkare/konsument relationen, så frå-
gan är om det alls är tillämpligt på en situation som endast riskerar att skada 
marknadsförarens konkurrenter?332 Inom EG-rätten faller sådana konflikter 
snarare under direktivet om vilseledande och jämförande reklam, som syftar 
till att stärka skyddet för just konkurrenter.333 Direktiv 2006/114/EG är ett 
minimiharmoniseringsdirektiv och är, i sin tidigare version, det direktiv som 
tillämpades i Nissan-fallet. Även det innehåller alltså ett krav på konsu-
mentpåverkan.334  Detta krav har dock inte föranlett någon särskild ändring i 
Marknadsdomstolens praxis och någon sådan torde det heller inte kräva i 
framtiden. Marknadsdomstolen förblir därmed fri att tillämpa sin nuvarande 
låga tröskel för transaktionskraven vid konflikter som rör t.ex. renommé-
snyltning för reklam som riktar sig mot näringsidkare, förutsatt att inte olika 
standarder för konsumenter och näringsidkare kan anses gå emot marknads-
föringslagens lydelse. Problemet för domstolen blir emellertid att även vid 
renommésnyltning gäller konflikterna i de allra flesta fall reklam med kon-
sumenter som målgrupp. Att i sådana fall införa en annan standard än den 
OAD stipulerar torde vara teoretiskt möjligt om än skapa ett mycket kom-
plext rättsläge. Det är därför knappast heller ett realistiskt scenario. 
 

5.2.3 Marknadsundersökningar  
Marknadsdomstolen är också ytterst tveksam till att förlita sig på de mark-
nadsundersökningar svaranden ibland presenterar för att styrka sina påstå-
enden om att ingen risk för kommersiell effekt föreligger.335 I CPC-målet 
gällde frågan förväxlingsrisk mellan ättiksflaskor.336 Båda parterna presen-
terade olika undersökningar till styrkande av sina argument. Käranden upp-

                                                 
330 Se kap. 5.1.3 ovan. 
331 Jfr prop. 2007/08:115, s. 112. 
332 Abbamonte, op. cit. not 12, s. 700. 
333 Se direktiv 2006/114/EG (tidigare 84/450/EEG), artikel 3 a. 
334 Ibid., artikel 2 b. 
335 Svensson m.fl., op. cit. not 233, s. 107 f. 
336 MD 1985:5 CPC. 
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visade en undersökning byggd på ett antal (400) intervjuer i hemmen för att 
styrka det egna varumärkets inarbetning och renommé. Personerna fick jäm-
föra de två flaskorna med varunamnen maskerade. En mindre andel (11 %) 
identifierade båda sorterna som Perstorpsättika (kärandens varumärke). Sva-
randen hade varit ännu ambitiösare och låtit bygga upp en testbutik med ett 
antal olika sorters varor. 600 testpersoner fick en inköpslista, där bland an-
nat ättikssprit ingick. Endast ett försvinnande antal kunder tog fel på pro-
dukterna. 88 % av kunderna ansåg inte heller att någon risk för förväxling 
förelåg. Marknadsdomstolen konstaterade, efter att ha fastställt att flaskor-
nas etiketter var mycket lika, att kärande undersökning visat att förväxlings-
risk förelåg, vilket inte på avgörande sätt motsagts av svarandes undersök-
ning. 337

 
Hammarfallet visar också på problemet med marknadsundersökningar för 
att fastställa konsumentbeteende och varför såväl MD som EG-domstolen är 
tveksamma till att lita på dem. Det är väldigt lätt att genom metodval och 
formuleringsnyansering få fram det resultat parten önskar. Det anses också i 
princip omöjligt att återskapa den spontana köpssituationen och att försäkra 
sig om ett representativt underlag.338 Det kan vidare ifrågasättas om tester 
överhuvudtaget bör ersätta domarens normativa ansvar.339

 

                                                 
337 Se också MD 1983:3 Soilax. 
338 Bakardjieva Engelbrekt 2003, op. cit. not 122, s. 329 f. 
339 Ibid., s. 330. 
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6 Slutsatser 

6.1 Ett nytt direktiv 
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder kommer med all sannolikhet att 
innebära att en mycket intressant tid ligger framför oss inom marknadsrät-
ten. Dess författare har också satt stora förväntningar på direktivet och hop-
pas att det skall bidra till ett gemensamt regelverk i Europa och till att kon-
sumenterna vågar lita mer till gränsöverskridande handel och i slutändan till 
att europeisk ekonomi stärks. Det är långt ifrån säkert att alla dessa för-
hoppningar kommer att infrias fullt ut. Direktivets skyddsregler blandar pre-
cisa förbud med allmänna generalklausuler som bygger på nya begrepp. Det 
kommer därför att ta tid innan det är möjligt att få full klarhet i hur direkti-
vets materiella regler kommer att fungera i praktiken. Som alltid när det 
gäller sekundärrätt är innehållet ett resultat av kompromisser mellan olika 
rättsliga traditioner och nationella fixa idéer. Redigeringen av direktivet 
lämnar också en del övrigt att önska. Mycket förblir osäkert. Jag tror att det 
är viktigt vid tolkningen av direktivets smått divergerande bestämmelser och 
begrepp att ständigt utgå ifrån OAD:s mål och syfte. Direktivet skall säker-
ställa en hög skyddsnivå för konsumenter samtidigt som det skall bidra till 
att öka den fria rörligheten av tjänster och varor. Dessa mål skall uppnås 
genom en harmonisering av medlemstaternas lagar. Målen löper inte alltid 
parallellt. De riskerar ofta att hamna i konflikt med varandra. Det visar om 
inte annat alla de rättsfall, gällande vilseledande reklamdirektivet, där dom-
stolen har fått hantera det tyska mycket starka konsumentskyddet, vilket 
tydligt hindrat den inre marknadens funktion. I slutändan handlar det, som 
så ofta inom EG-rätten, om en avvägning mellan två motstående intressen. 
Den fria rörligheten av gods och tjänster, en av de mest fundamentala prin-
ciperna inom gemenskapen, och ett högt konsumentskydd, ett intresse som 
EG-fördraget uttryckligen säger sig vilja säkerställa. Kärnfrågan blir därför 
vad kravet på hög konsumentskyddsnivå egentligen innebär. Det är här pro-
portionalitetsprincipen får avgörande betydelse. Den tillåter inskränkningar 
av den fria rörligheten men bara under vissa villkor. Principen kommer ef-
fektivt att förhindra alla extravaganta försök att ge begreppet hög konsu-
mentskyddsnivå en alltför vidsträckt definition. Det kan förväntas att EG-
domstolen kommer att förhålla sig relativt restriktiv till konsumenternas 
behov av skydd när detta riskerar att alltför påtagligt begränsa den inre 
marknaden. 
 

6.2 En ny lag 
Den svenska inställningen till direktivet om otillbörliga affärsmetoder är 
minst sagt tveeggat. Först reserverar sig regeringen helt och hållet i rådet 
mot införandet av direktivet av rädsla för att konsumenternas skydd skall 
försvagas, därefter poängterar den ständigt i förarbetena hur väl 1995 års 
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MFL motsvarar direktivets skyddsnivå. Signifikativt och avgörande för hela 
den svenska genomförandeprocessen har troligen varit regeringens precise-
ring av utredningens uppdrag; denna skulle sträva efter att bevara 1995 års 
marknadsföringslag så intakt som möjligt. Därmed sattes också standarden 
för hela införlivandeprocessen. Direktivets regler har tolkats, i ett för svensk 
marknadsrättslig tradition, så gynnsamt ljus som möjligt och endast de mest 
nödvändiga ändringarna, om ens de, har gjorts.  
 
Det kan ifrågasättas om det svenska införlivandet uppfyller EG-domstolens 
krav. Särskilt valet att ersätta direktivets termer med traditionellt svenska är 
problematiskt. OAD har som syfte att harmonisera medlemsländernas lag-
stiftning och i detta syfte ingår att rättsliga begrepp får samma betydelse 
inom hela unionen. Den nya svenska marknadsföringslagen har ersatt 
mycket centrala begrepp i direktivet, som genomsnittskonsument och af-
färsmetoder med egna begrepp, vilka även en svensk jurist bevandrad i 
marknadsrätt skulle missförstå hade inte förarbetena förklarat dess betydel-
se. Termerna associerar fullt ut varken till svensk tradition eller till OAD. 
Det hade onekligen blivit enklare och tydligare för den intresserade konsu-
menten (och alla andra) om regeringen hade valt att behålla direktivets ter-
mer. Den lösningen hade också tydligare markerat att Marknadsdomstolens 
tidigare praxis bör läsas med viss försiktighet. Den fortsätter att vara aktuell 
bara så länge EG-domstolen inte väljer att gå i en annan riktning.  
 
2008 års marknadsföringslag förhåller sig ganska fritt till direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder. Mycket av direktivets förklaringar är borttagna. 
Regeringen har sett dem som tolkningshjälpmedel och ansåg det inte nöd-
vändiga att inkludera dem när direktivet införlivades i svensk rätt. Huruvida 
denna tolkning av de olika bestämmelsernas status är korrekt kan man ha 
delade meningar om. Oavsett vilket är regeringens val beklagligt av flera 
skäl. För det första finns det alltid en risk att EG-domstolen, och nationella 
domstolar i andra länder, tolkar reglerna annorlunda och ger, vad svenska 
regeringen ser som rena värdenormer, mycket konkreta betydelser. Det skul-
le innebära inte bara att MFL måste revideras, utan riskerar även att skapa 
en generell osäkerhet om hur korrekt den svenska lagen egentligen införlivar 
direktivet. För det andra rör rättsområdet skyddet för konsumenter. Lagar 
och förordningar bör då vara extra tydliga och välstrukturerade för att även 
den som är juridiskt obevandrad skall ha en möjlighet att förstå sina rättig-
heter och skyldigheter. Det svenska införlivandet kräver dock förutom en 
ingående läsning av förarbetena, en läsning även av direktivet för att den 
fulla vidden av konsumentskyddets omfattning skall kunna förstås. Det kan 
knappast ha varit regeringens avsikt. Förhoppningsvis kommer Marknads-
domstolen inte att lita allt för blint på förarbetenas tolkningar av OAD utan 
begära förhandsavgörande från EG-domstolen i gränsdragningsfrågor.   
 
Det bör här ändå påpekas att direktivet nog inte medför så stora skillnader i 
det faktiska skyddet jämfört med tidigare. Mycket av vad OAD stipulerar 
gäller redan i Sverige. Vi är vana vid användningen av vida generalklausuler 
och sådana innebär ju också en hel del flexibilitet i bedömningen från dom-
stolarnas sida. Snarare är det vad som egentligen ligger utanför direktivet 
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som redan skapat kontrovers och som riskerar att leda till ganska avsevärda 
förändringar. Det gäller särskilt transaktionskravets effekter för näringsidka-
re vid renommésnyltning och annan illojal konkurrens. De möjliga konse-
kvenserna diskuteras mer nedan i kapitel 6.4. 
 

6.3 Genomsnittskonsumentens 
genomsnittlighet 

Kravet att en genomsnittlig konsument skall riskera att påverkas av en otill-
börlig affärsmetod sätter en tydlig ribba för vilka åtgärder som kan ses som 
otillåtna. EG-domstolen har ganska höga tankar om gemenskapens typiske 
konsument. Denne är någorlunda välinformerad, uppmärksam och förhål-
landevis okänslig för ambivalenta reklambudskap om korrekt information 
lätt finns att tillgå på annan plats. Genomsnittskonsumenten motsvarar 
knappast en verklig genomsnittlig konsument. En sådan styrs troligen lika 
mycket av sina känslor som av sitt förnuft och begränsas dessutom i sitt 
omdöme av yttre faktorer som t.ex. stress. Uppenbarligen är det inte heller 
domstolens syfte att försöka definiera den typiske europeiske konsumenten. 
Snarare styrs domstolen av en strävan att hitta rätt balans mellan vad kon-
sumenterna själva bör ta ansvar för och vilka krav som är rimliga att ställa 
på en marknadsförare. Domstolens konsumentbild har i flera rättsfall ham-
nat i klar kollision med bilden av genomsnittskonsumenten i några med-
lemsländer. Genom fullharmoniseringsmodellen har dessa länder nu att till-
lämpa samma standard. Övergången lär i flera medlemsstater knappast bli 
smärtfri och nationella domstolar förväntas kämpa emot i det längsta.  
 
Genomsnittskonsumenten i EG-domstolens tappning är en helt normativ 
figur. Domstolen, liksom Marknadsdomstolen för övrigt, är ytterst tveksam 
till att använda marknadsundersökningar för att fastställa den genomsnittlige 
konsumentens möjliga agerande. Utgångspunkten är sund. Marknadsunder-
sökningar är lätta att manipulera med små medel och det är alltid svårt att 
veta om det demografiska urvalet verkligen är representativt. Samtidigt in-
nebär domstolens modell vissa risker. Konsumenter gör sina val utifrån så-
väl emotionella som förnuftsmässiga grunder. Eftersom det rationella är så 
mycket lättare att fastställa än känslor är risken stor att domstolens referens 
hamnar mycket långt ifrån den verkligen konsumentens beteende och följ-
aktligen inte ger denne ett relevant skydd. Det är också lätt att kraven på 
genomsnittskonsumenten i alltför hög grad anpassas till att motsvara vad 
lagstiftningen fordrar. Kräver lagen viss information på produkten blir det 
naturligt för domstolen att också kräva av konsumenten att denne först läser 
informationen. I annat fall riskerar domstolen att hamna i direkt konflikt 
med lagstiftaren och dessutom att situationen för praktiker och konsumenter 
blir helt oöverskådlig i sin komplexitet. Risken är emellertid att konsumen-
ten i verkligheten inte alls läser informationen, eller gör så som hastigast. 
(Innehållsdeklarationer till matvaror listar också en hel del tillsatser som få 
konsumenter troligen förstår effekterna av.) Skyddet blir därmed närmast 
illusoriskt. Jag anser trots riskerna att det är rätt att utgå från en normativ 
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genomsnittskonsument. Marknadsundersökningar är osäkra och lättmanipu-
lerade och det är i slutändan domaren som har att fälla avgörandet. Det bör 
inte i för hög grad överlämpas på anonyma statistiker. Naturligtvis bör par-
terna, särskilt i framtiden när tillämpningsområdet i och med det nya direk-
tivet utökas, konstant ifrågasätta och utmana domstolarnas nivå för genom-
snittskonsumentens handlande med hjälp av undersökningar och vetenskap-
liga studier. Bara en ständig diskussion kan förhindra att referenskonsumen-
ten alltför mycket avlägsnar från verklighetens konsumenter. 
 
För Sveriges del innebär det nya genomsnittskonsumentkonceptet troligen 
inga dramatiska förändringar. Marknadsdomstolen använder en modell som 
redan idag ligger ganska nära EG-domstolens standard. Vissa typiskt svens-
ka inslag kommer dock säkert så småningom att slipas bort. Fokuseringen 
kring det flyktiga betraktandet bör t.ex. tonas ner. Troligen kommer även 
traditionen att utgå ifrån vederhäftighetskravet att allt mer försvinna ur 
svensk marknadsföringsrätt. Kravet har medfört att överdrifter och superla-
tiva påståenden om att vara störst och bäst och godast fodrar empirisk be-
visning. Direktivet stipulerar nu uttryckligen att vissa sådana uttryck inte 
skall bedömas för strängt, de skall inte alltid anses avsedda att tas helt på 
allvar. 
 
Nya marknadsföringslagens utformning medför viss skillnad i situation för 
näringsidkare jämfört med tidigare. Hur stora förändringarna blir är emeller-
tid än så länge osäkert. Förändringarna ligger på två plan. För det första 
skall vid reklam som vänder sig gentemot näringsidkare genomsnittsreferen-
ten tas ur den gruppen. MFL och förarbetena är ganska tysta i frågan men 
Marknadsdomstolen har nyligen i ett rättsfall tagit tag i problemet. Troligen 
har domstolen tydligt velat markera att den inte anser att glömma bort när-
ingsidkarskyddet, trots att detta i och med den nya lagen hamnat på undan-
tag. Frågan kvarstår dock hur domstolen avser att sätta skyddsnivån för ge-
nomsnittsnäringsidkaren. Kommer denna att följa EG-domstolens skyddsni-
vå för genomsnittskonsumenten? Förmodligen inte helt och hållet, Mark-
nadsdomstolen behåller viss frihet att sätta sin egen standard och kommer 
med all sannolikhet utnyttja denna. För det andra innebär den nya situatio-
nen att genomsnittskonsumenttestet och transaktionstestets kriterier även 
måste uppfyllas vid konflikter om illojal konkurrens mellan näringsidkare. 
Området ligger egentligen utanför direktivets tillämpningsområde men re-
geringen har inte infogat något undantag för testernas applicering vid kon-
flikter som inte rör konsumentskyddet. Därmed riskerar ribban för fällande 
dom att höjas avsevärt vid bland annat renommésnyltning jämfört med tidi-
gare. Ämnet utvecklas nedan i kapitel 6.4. 
 
Svagare grupper ges genom OAD för första gången ett utökat skydd. Hur 
långt detta sträcker sig är dock högst osäkert. Paradoxalt nog kan införandet 
av artikel 5.3 rent faktiskt innebära ett minskat skydd för utsatta grupper. 
Eftersom begrepp tolkas autonomt av gemenskapens institutioner är EG-
domstolen fri att själv definiera en affärsmetods egentliga målgrupp oavsett 
hur denna definieras av parter och medlemsstater. I och med införandet av 
artikel 5.3 blir det för direktivets tillämpning naturligare att använda denna 
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paragraf snarare än att omdefiniera målgruppen. Artikel 5.3 omgärdar ju 
emellertid skyddet av ett antal begränsningar som ger bestämmelsen en 
mycket avgränsad tillämpning. Domstolen riskerar att känna sig bunden av 
en regel som uttryckligen kräver hänsyn till aspekter domstolen annars inte 
skulle behöva ta hänsyn till. Det är dock väldigt oklart vilken status be-
stämmelsen egentligen har. Det svenska betänkandet ser den främst som ett 
tolkningshjälpmedel, vilket innebär att domstolarna skulle förbli ganska fria 
att utforma skyddet för svagare grupper efter eget skön. Artikel 5.3 är dock 
mycket precist och detaljerat formulerad och frågan är hur långt EG-
domstolen vågar eller vill fjärma sig ifrån dess ordalydelse. Troligen får 
regeln sin största användning vid reklam riktad mot barn i syfte att utnyttja 
deras godtrogenhet då barn utgör en förhållandevis lättidentifierad grupp 
utan erfarenhet och kunskap om manipulativa reklamtekniker. 
 
Marknadsdomstolen har lång tradition av att ställa särskilda krav på mark-
nadsföring som riktar sig särskilt mot barn och sjuka. Denna kan säkert till 
stor del fortsätta även i framtiden vad gäller barnreklam även om totala för-
bud mot reklam riktad mot barn kan få svårt att överleva. (Direktivet med-
ger knappast direkta förbud.) För skyddet av sjuka är situationen mer osä-
ker. Sjuka ingår inte i de grupper direktivet räknar upp som skyddsvärda. 
Dessa befinner sig emellertid, i vissa fall, i en desperat situation och därmed 
betydligt mer lättmanipulerade än andra grupper.  De borde därför också ges 
ett utökat skydd. Med tanke på artikel 5.3 alla rekvisit är det troligt att EG-
domstolen kommer att luta sig mot artikel 5.2 b istället för att garantera sju-
ka, och andra grupper som inte uppfyller artikel 5.3 krav, ett nödvändigt 
skydd mot vilseledande, aggressiva och på annat sätt otillbörlig reklam. 
 
Direktivet, liksom EG-domstolens praxis och all EG-lagstiftning, bygger på 
proportionalitetsprincipen. Avvägningen mellan rätten till ett högt konsu-
mentskydd och principen om den fria rörligheten genomsyrar hela genom-
snittskonsumentkonceptet. För att Marknadsdomstolen skall anses bidra till 
ett korrekt genomförande av direktivet bör även denna ta hänsyn till propor-
tionalitetsprincipen. Om så kommer att ske är ändå inte särskilt troligt. MD 
saknar erfarenhet att väga in gemenskapens grundläggande principer och 
inte heller de svenska förarbetena kräver något sådant. De tydligaste eventu-
ella skillnaderna mellan de två domstolarnas syn på genomsnittskonsument-
begreppet och dess motsvarighet för andra grupper kommer sannolikt att 
bottna i deras grundläggande skilda syften. Marknadsdomstolen utgår ifrån 
skyddet av konsumenten som en grundläggande uppgift, medan EG-
domstolen ytterst strävar efter att säkerställa fördragets tillämpning.  
 

6.4 Snedvridningen av det ekonomiska 
beteendet 

Nära kopplat till genomsnittskonsumenten är kravet på snedvridning av 
dennes autonomiska frihet. Genom bestämmandet av hur den genomsnittlige 
referensens agerande bestäms sätts naturligtvis också till stor del risken för 
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att denne gör ett felaktigt val. Därmed bör inte heller de två testerna betrak-
tas som alltför oberoende av varandra. De är i verkligheten tydligt länkande. 
Både EG-domstolen och Marknadsdomstolen har också tidigare, även utan 
ett tydligt transaktionskrav, förutsatt ett krav på viss ekonomisk påverkan 
för att genomsnittskonsumenttestet skulle vara möjligt att tillämpa i prakti-
ken. Utan en koppling till ett krav viss ekonomisk effekt riskerar genom-
snittskonsumenttestet lätt att missbrukas. Den avgörande frågan blir därför 
huruvida direktivet om otillbörliga affärsmetoder avser att höga detta krav 
eller inte. 
 
Transaktionskravet uttrycks i direktiv 2005/29/EG på olika sätt. Den svens-
ka regeringen har tolkat de olika termerna som indikation på en avsikt från 
direktivförfattarnas sida att skyddet sätter olika tröskelnivåer för olika artik-
lar. Mycket talar dock för att detta inte var avsikten utan att de divergerande 
termerna snarare är resultatet av kompromisser och slarvigt redigering. Sna-
rare bör man utgå ifrån formuleringen i den övergripande generalklausulen 
och läsa övriga artiklar i ljuset av detta. Den stora generalklausulen sätter 
nämligen ambitionsnivån för hela direktivets materiella regler och avser att 
innefatta de två mindre generalklausulerna och den svarta listan. (Även om 
denna ambition inte helt uppnås.) 
 
Då ett uttalat krav på ekonomisk snedvridning är förhållandevis nytt både i 
EG-rätten och för svensk marknadsrätt är det fortfarande mycket svårt att 
bedöma dess genomslagskraft. Marknadsdomstolen har även tidigare labo-
rerat med ett krav på ekonomisk effekt men detta krav har i praktiken pre-
sumerats och har aldrig fått självständig och avgörande betydelse. Klart är 
dock att kravet är tänkt som ett helt och hållet legalt koncept. Visserligen 
utesluts inte användandet av marknadsundersökningar för att fastställa fak-
tisk påverkan, men både EG-domstolen och MD är ytterst tveksamma till att 
förlita sig på sådana och det är föga troligt att de kommer få avgörande be-
tydelse i Sverige eller på EG-nivå. Det hindrar naturligtvis inte att parterna 
bör använda sig av dem och bygga sin argumentation utifrån sådana under-
sökningar. Liksom för genomsnittskonsument konceptet är för rättssäkerhe-
ten viktigt att normativa modeller för medborgares beteende testas mot verk-
ligheten.  
 
Frågan om vilken tröskel transaktionskravet kommer att sätta är komplice-
rad. Vissa uttalanden från kommissionen och formuleringar i direktivets 
ingress tyder på att dess avsikt endast är att skära bort mål som rör bagatell-
artade belopp eller som på annat sätt är resultatet av överambitiös tillämp-
ning. Mot en sådan läsning talar dock att det redan i de flest fall finns såda-
na spärrar. I Sverige sätter till exempel redan Konkurrensverkets budget 
stopp för att driva mål av begränsad betydelse. Transaktionskravet skulle då 
i praktiken bli ganska betydelselöst. I de få fall EG-domstolen har haft att 
döma över ett liknande krav i direktiv 84/450 har denna också tagit kravet 
på allvar och uttalat att marknadsföring bara kan förbjudas om det leder till 
att ett betydande antal konsumenter skulle ha avstått från sitt köp hade de 
vetat om vilseledandet. Det argumenteras därför i denna uppsats för att 
transaktionstestet liksom genomsnittskonsumenttestet bör läsas utifrån pro-
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portionalitetsprincipen och att den därmed också sätter en förhållandevis 
hög ribba för vilka affärsmetoder som kan förbjudas. En inskränkning av 
den fria rörligheten kan bara tillåtas om skyddsvärdet verkligen uppnås ge-
nom inskränkningen och att denna inte skulle kunna uppnås på ett mindre 
inskränkande sätt.  
 
Skulle denna tolkning vinna gehör hos EG-domstolen kommer effekterna av 
direktivet för svensk del bli betydligt större än regeringen anat. I med nya 
MFL är risken överhängande att beteenden vid renommésnyltning och an-
nan illojal konkurrens som MD tidigare förbjudit inte längre kan attackeras 
med hjälp av MFL. Det kommer inte som tidigare vara tillräckligt att när-
ingsidkaren som utsätts lider skada utan det kommer även att krävas att ge-
nomsnittskonsumenten riskerar en märkbar ekonomisk påverkan. Därmed 
skulle den paradoxala situationen uppstå att regeringens farhågor om ett 
minskat skydd mot reklam infriades men inte på grund av införandet av di-
rektiv 2005/29/EG utan på grund av regeringens eget agerande. 
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Mål C-238/89 Pall, REG 1990 s. I-04827. 

Mål C-275/92 Schindler, REG 1994 s. I-1039 (svensk specialutgåva s. 
00119). 

Mål C-470/93 Mars, REG 1995 s. I-01923. 

Mål C-51/94 kommissionen mot Tyskland, REG 1995 s. I-3599. 

Mål C-313/94, Graffione, REG 1996, s. I-6039. 

Mål C-210/96 Gut Springenheide, REG 1998 s. I-04657. 

Mål C-124/97 Läärä, REG 1999 s. I-6067. 

Mål C-303/97 Sektkellerei Kessler, REG 1999 s. I-00513.  

Mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, REG 1999 s. I-03819.  

Mål C-220/98 Estée Lauder, REG 2000 s. I-00117. 

Mål C-465/98 Adolf Darbo, REG 2000 s. I-02297. 

Mål C-112/99 Toshiba, REG 2001 s. I-07945. 

Mål C-144/99 Kommissionen mot Nederländerna, REG 2001, s. I-3541. 

Mål C-478/99 Kommissionen mot Sverige, REG 2002 s. I-4147. 

Mål C-99/01 Gottfried Linhart, REG 2002 s. I-09375. 

Mål C-104/01 Libertel Groep, REG 2003 s. I-03793. 

Förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P Henkel, REG 2004 s. I-05089.  

Mål T-20/02 Interquell, REG 2004 s. II-01001. 

Mål C-36/02 Omega Spielhalle, REG 2004 s. I-9609. 

Mål C-239/02 Douwe Egberts, REG 2004 s. I-07007. 

Mål T-117/02 Grupo El Prado Cervera, REG 2004 s. II-02073. 

Förenade målen T-183/02 och T-184/02 El Corte Inglés, REG 2004 s. II-
00965. 
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Mål T-185/02 Ruiz-Picasso, REG 2004 s. II-01739. 

Mål T-305/02 Nestlé Waters France, REG 2003 s. II-05207. 

Förenade målen T-117/03 - T-119/03 och T-171/03 New Look, REG 2004 s. 
II-03471. 

Förenade målen T-178/03 och T-179/03 CeWe Color, REG 2005 s. II-
03105. 

Mål T-360/03 Frischpack, REG2004 s. II-04097. 

Mål T-385/03 Miles Handelsgesellschaft, REG 2005 s. II-02665. 

Mål C-259/04 Elizabeth Emanuel, REG 2006, s. I-03089. 

Mål C-356/04 Lidl Belgium, REG 2006 s. I-08501. 

 

Förslag till avgörande 
Generaladvokat Tesauro förslag till avgörande i mål C-373/90 X (Nissan), 
REG 1992 s. I-00131. 

Generaladvokat Mischo förslag till avgörande i mål C-210/96 Gut Spring-
enheide, REG 1998 s. I-04657. 

Generaladvokat Fennelly förslag till avgörande i mål C-220/98 Estée Lau-
der, REG 2000 s. I-00117. 

Generaladvokat Geelhoed förslag till avgörande i mål C-478/99 Kommis-
sionen mot Sverige REG 2002 s. I-04147. 

Generaladvokat Geelhoed förslag till avgörande i mål C-239/02 Douwe Eg-
berts, REG 2004 s. I-07007. 

 

Sverige 
Näringslivets Opinionsnämnd 
NOp avgörande 741/63.  

NOp avgörande 1172/67. 

NOp avgörande 1274/67. 

 

Marknadsdomstolen 
MD 1972:9 Astra Home Products. 

MD 1973:6 Nordman. 

MD 1973:2 Stiftelsen Sollentunahem. 

MD 1973:13 Williams Förlag. 

MD 1973:18 Reader’s Digest. 

MD 1974:24 Angereds Tipsservice.  
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MD 1975:13 Östgöta Byggen. 

MD 1977:8 Expressen. 

MD 1983:3 Soilax. 

MD 1985:5 CPC. 

MD 1994:17 Procter & Gamble. 

MD 1996:14 Bonniers Lexikon. 

MD 2000:20 Hästens I.  

MD 2000:25 Hästens II. 

MD 2001:15 Estline. 

MD 2001:16 Lagans Textilfabriker. 

MD 2002:20 Arla Foods.  

MD 2003:13 Wasabröd.  

MD 2003:31 FörsäkringsRådet K.J.  

MD 2003:33 Ryanair.  

MD 2004:16 Vodafone.  

MD 2006:27 Meda.  

MD 2007:10 Novartis.  

MD 2007:12 Lensbuddy.  

MD 2007:15 Netonnet. 

MD 2007:32 Cederroth.  

MD 2008:1 Specsavers. 

MD 2008:5 Eniro. 

MD 2008:15 Mag Instrument. 

 

Övriga 
Cour de cassation, Belgien, dom av den 12 oktober 2000, Saint Brice contre 
Etat Belge, C.99.0185.F. 
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