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Summary 
Marketing through aggressive methods has traditionally been considered 
inappropriate and prohibited in Sweden. It was first when Sweden adopted 
Marketing Act (2008:486) an explicit prohibition of aggressive commercial 
practices was introduced. The reason was that the Directive 2005/29/EC 
“the Unfair Commercial Practices Directive” - explicitly prohibiting 
aggressive commercial practices – was implemented. Since then, 
commercial practices are considered aggressive according to Marketing Act 
if it involves harassment, coercion, physical violence, threats or other 
aggressive means. The purpose of this thesis is to describe and analyze the 
understanding of aggressive commercial practices in Swedish law and the 
impact of the rule given in Swedish case law. To fulfill this purpose the 
implications of aggressive marketing by § 7 Marketing Act are interpreted 
in light of the directive. This is an explanation of the meaning of the 
concepts of harassment, coercion and undue influence, certain guiding 
factors to be considered and the impact of aggressive methods in the so 
called black list, which shall in all circumstances be considered unfair. A 
key part of this thesis is how the concept of "undue influence" with the 
requirement "exploiting a position of power" should be interpreted. One 
interpretation is that exploiting a position of power is constituted when the 
trader in different ways have a psychological power against the consumer 
and significantly limits the consumer's ability to make an informed decision. 
To investigate the effect in practice, cases of the The Swedish Market Court 
were examined and analyzed. In addition, older cases are presented that I 
find to have aggressive elements and could have been tested on the current 
prohibition, such as advertising that plays on fear. 
 
The conclusion is that harassment, coercion and undue influence are 
difficult to identify and their scope overlap. My opinion is that these 
concepts should be more clearly defined and that the Market Court should 
interpret their meaning. The most important issue is instead where the line 
between legal practices and aggressive commercial practices should be set. 
This is determined by assessing whether the practice significantly impairs 
the average consumer's freedom of choice and thereby causes him to take a 
transactional decision that he would not have taken otherwise, the so-called 
transaction test. Where the limit is for different situations is unclear, 
pending the guiding judgments from the Market Court and in particular 
from European Court of Justice. I am critical towards that the definition of 
"undue influence" is not explained in the Swedish legal text. For the study 
of case law, it is concluded that very few cases of aggressive commercial 
practices, as provided in § 7 Marketing Act, have been decided in the 
Swedish Market Court. However, there are several older cases that can be 
classified as aggressive. Therefore, crucial to the effect is how the various 
concepts that constitute aggressive commercial practices will be interpreted 
and that the Court takes every opportunity to formulate indicative sentences. 
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Sammanfattning 
Marknadsföring genom aggressiva metoder har traditionellt ansetts 
otillbörligt och förbjudet i Sverige. Det var först genom tillkomsten av 
Marknadsföringslagen (2008:486) som det infördes ett uttryckligt förbud 
mot aggressiv marknadsföring. Anledningen var att direktivet 2005/29/EG 
om otillbörliga affärsmetoder, som uttryckligen förbjuder aggressiva 
metoder, skulle implementeras. Sedan dess ska marknadsföring anses vara 
aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat 
aggressivt påtryckningsmedel.  Syftet med uppsatsen är att redogöra för och 
analysera innebörden av aggressiv marknadsföring i svensk rätt och vilken 
effekt bestämmelsen fått i svensk rättspraxis. För att uppfylla syftet redogörs 
utförligt för innebörden av aggressiv marknadsföring genom att 7 § MFL 
tolkas i ljuset av direktivet. Detta innebär en förklaring av begreppen 
trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan, vissa vägledande omständigheter 
som ska beaktas samt betydelsen av de aggressiva metoderna i svarta listan 
som under alla omständigheter är otillbörliga. En central del i uppsatsen är 
hur begreppet ”otillbörlig påverkan” med rekvisitet ”utnyttjande av 
maktställning” ska tolkas. En tolkning är att utnyttjande av maktställning 
föreligger genom att näringsidkaren på olika sätt har ett psykologiskt 
maktövertag gentemot konsumenten och förhindrar dennes förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut. För att undersöka effekten i praxis har 
avgöranden från Marknadsdomstolen undersökts och analyserats. Även 
äldre fall presenteras som enligt min egen uppfattning har aggressiva inslag 
och hade kunnat prövas utifrån dagens förbud, exempelvis marknadsföring 
som spelar på rädsla.  
 
Slutsatsen är att begreppen trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan är 
svåridentifierade och överlappar varandra. Min åsikt är att begreppen borde 
definieras tydligare och att Marknadsdomstolen måste tolka deras innebörd. 
Den viktigaste gränsdragningsfrågan blir istället var gränsen går mellan 
legala affärsmetoder och aggressiv marknadsföring. Detta avgörs genom en 
bedömning av om konsumentens valfrihet avsevärt inskränks och om 
konsumentens förmåga att fatta ett annat affärsbeslut påverkas, det s.k. 
transaktionstestet. I MFL beskrivs testet som att metoden i märkbar mån ska 
påverka konsumentens beslut. Var gränsen går för olika situationer är oklar i 
väntan på vägledande avgöranden från Marknadsdomstolen och framförallt 
från EUD. Jag är kritisk till att definitionen av ”otillbörlig påverkan” inte 
finns med i den svenska lagtexten för att förklara det motsvarande begreppet 
”annat aggressivt påtryckningsmedel”. För undersökningen av rättspraxis är 
slutsatsen att ytterst få fall av aggressiv marknadsföring, som föreskrivet i 7 
§ MFL, har prövats i Marknadsdomstolen. Avgörande för effekten blir 
därför hur de olika begreppen som utgör aggressiv marknadsföring kommer 
att tolkas samt att domstolen tar vara på möjligheten att formulera 
vägledande domar. 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion till ämnet 
Vi lever i ett samhälle som i betydande utsträckning styrs av kommersiella 
krafter. Företag använder sig av marknadsföring för att förmedla budskapet 
om att det är just deras produkter eller tjänster som ska ge oss en bättre och 
bekvämare tillvaro. Att ett företag använder sig av en mer intensiv 
marknadsföring behöver inte vara negativt, tvärtom så kan det innebära en 
ökad konkurrens på marknaden och på så vis gynna konsumenter.1 Det hör 
inte heller till ovanligheten att reklam har påträngande inslag, men en gräns 
har dragits när förfarandet blivit rent av aggressivt.2 Gränsdragningen 
mellan legala affärsmetoder och aggressiv marknadsföring är däremot 
problematisk.3  
 
I 7 § MFL förbjuds marknadsföring som innefattar trakasserier, tvång, 
fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel om den i märkbar 
mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 
Rekvisiten kan vid en första anblick verka självklara men vid en närmare 
undersökning uppkommer funderingar om vad som faktiskt omfattas, 
särskilt beträffande begreppet ”annat aggressivt påtryckningsmedel”. Det får 
anses självklart att en försäljare som hotar någon med våld till att ingå ett 
avtal använder sig av aggressiv marknadsföring. Mer osäkert är det om 
kriterierna för aggressiv marknadsföring uppfylls när försäljaren genom 
tidspress förmår en kund till en transaktion utan att kunden haft möjlighet 
att noggrant överväga konsekvenserna av beslutet. Utgör ett sådant 
förfarande trakasserier, annat aggressivt påtryckningsmedel, eller är det rent 
av ett uttryck av legalt marknadsenligt beteende? 
 
Bilagan till direktivet4 om otillbörliga affärsmetoder, den s.k. svarta listan, 
gäller som lag i Sverige och innehåller metoder som under alla 
omständigheter är förbjudna. Listan kan verka som hjälpmedel för 
tolkningen av aggressiv marknadsföring.5 Det är därför av värde att jämföra 
dessa metoder med de som faller utanför, men som eventuellt kan förbjudas 
med 7 § MFL. Även om aggressiv marknadsföring först genom 2008 års 
MFL blev uttryckligt förbjudet så har aggressivt beteende traditionellt 
ansetts otillåtet i Marknadsdomstolens praxis. Genom en undersökning av 

                                                
1 Svensson CA m.fl., Praktisk marknadsrätt (Nordstedts juridik 2010) s. 178. 
2 Prop. 1994/95:123 s. 78. 
3 Howells GG, Micklitz HW, och Wilhelmson T, European Fair Trading Law: The Unfair 
Commercial Practices Directive (Ashgate Pub. Company 2006) s. 193. 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring 
av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 
98/27/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder). 
5 Prop. 2007/08:115 s. 81. 
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såväl äldre som nyare praxis kan förhoppningsvis förbudets konturer göras 
tydligare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av att det genom 2008 års MFL för första gången 
förekommer ett uttryckligt förbud mot aggressiv marknadsföring finns det 
anledning att se närmare på denna reglering och undersöka vilken effekt 
förbudet har fått och kan få i praxis. En djupgående redogörelse förutsätter 
en tolkning av 7 § MFL i ljuset av art. 8 och 9 samt den svarta listan i 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Detta för att få en uppfattning om 
hur förbudet kan tolkas och vilka marknadsföringsåtgärder som omfattas av 
förbudet. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att redogöra för och diskutera 
vad som utgör aggressiv marknadsföring och hur bestämmelsen hittills 
behandlats i Marknadsdomstolens praxis. Följande frågeställningar kommer 
att behandlas: 
 

• Vad innebär trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan (annat 
aggressivt påtryckningsmedel) inom ramen för aggressiv 
marknadsföring? 
 

• Var går gränsen mellan legala affärsmetoder och aggressiv 
marknadsföring? 
 

• Vilken effekt har bestämmelsen om aggressiv marknadsföring fått i 
svensk praxis, och vilken effekt kan den förväntas få i framtiden?  

1.3 Metod och material 
Genom hela uppsatsen har förhållandet till rättskällorna följt en 
rättsdogmatisk metod. Metoden innebär en genomgång av de på området 
gällande rättskällorna i strävan efter att fastställa gällande rätt. 
Utgångspunkt har varit regleringen av aggressiv marknadsföring i MFL. 
Eftersom lagen är ett resultat av implementeringen av 
fullharmoniseringsdirektivet om otillbörliga affärsmetoder så utgör en 
betydande del av uppsatsen en redogörelse för direktivets innehåll. Eftersom 
Sverige är skyldig att företa en direktivkonform tolkning är direktivets 
innehåll ytterst relevant. Praxis från EUD har direkt betydelse för tolkningen 
av aggressiv marknadsföring, men ännu har inget avgörande meddelats. 
Viss hänvisning sker till EUD:s praxis för att förklara innebörden av 
gemenskapsrättsliga begrepp. De svenska förarbetena till MFL behandlar 
främst hur fullharmoniseringen ska genomföras. Dessa har beaktats för att få 
dels en kunskap om hur MFL:s bestämmelser ska tillämpas och dels en 
förståelse för de gemenskapsrättsliga begreppen utifrån ett svenskt 
marknadsrättsligt perspektiv. För att konkretisera direktivets bestämmelser 
har icke bindande dokument från EU samt utländsk doktrin studerats. Den 
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utländska doktrinen behandlar i huvudsak direktivet som helhet. Författare 
som mer ingående diskuterar aggressiva affärsmetoder blir därför något 
återkommande i fotnotsapparaten för uppsatsens kapitel som behandlar art. 
8 och 9. Svensk doktrin som behandlar aktuell marknadsföringsrätt är i 
allmänhet förhållandevis begränsad, i synnerhet sådan som beskriver 
rättsläget efter 2008 års MFL, aggressiv marknadsföring inberäknad. Den 
doktrin som finns på området har beaktats i den mån det är relevant för 
uppsatsens syfte. Även ICC:s regler om reklam och 
marknadskommunikation behandlas i den mån det är relevant för aggressiv 
marknadsföring. Det vis på vilket aggressiv marknadsföring har formulerats 
påminner i stora drag om ogiltighetsreglerna i 3 kap. AvtL. Utifrån ett 
jämförande perspektiv beskriver jag översiktligt likheterna mellan 
regleringen om aggressiva affärsmetoder och bestämmelserna om ogiltighet 
och jämkning. 
 
För att uppfylla syftet har Marknadsdomstolens praxis studerats. Urvalet har 
genomförts utifrån de fall där aggressiv marknadsföring är en av de 
åberopade grunderna eller som enligt min uppfattning har aggressiva inslag 
och som därför är intressanta för en diskussion om tillämpningen av 
aggressiv marknadsföring. Samtliga avgöranden från och med år 2000 finns 
publicerade på Marknadsdomstolens hemsida. Genom att översiktligt 
beskåda dessa fall fick jag en uppfattning om vilka som var relevanta inom 
ramen för uppsatsens syfte. Referenser i förarbeten och doktriner har 
granskats för att hitta äldre intressanta rättsfall. 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats behandlar aggressiv marknadsföring i svensk rätt. Ämnet är 
relativt smalt och kärnan är 7 § MFL, art. 8 och 9 i direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder samt direktivets bilaga med den svarta listan. För att ge en 
förståelse för den marknadsrättsliga regleringen behandlas övriga 
bestämmelser i direktivet och MFL i den mån det är av betydelse för 
uppsatsens syfte. Rättspraxis fokuserar på avgöranden i 
Marknadsdomstolen. Viss hänvisning sker även till avgöranden av EUD 
med syftet att beskriva gemenskapsrättsliga begrepp. 

1.5 Disposition 
Det andra kapitlets syfte är att ge en förståelse för bakgrunden till förbudet 
mot aggressiva affärsmetoder. Därför presenteras först översiktligt 
grunddragen i marknads- och marknadsföringsrätten. Därefter redogörs för 
bakgrunden till direktivet om otillbörliga affärsmetoder, dess syfte, 
tillämpningsområde och struktur. Dessutom introduceras läsaren till den 
viktiga bedömningsnormen i marknadsrätten: transaktionstestet och 
genomsnittskonsumenten. Sist i bakgrundskapitlet redogörs översiktligt för 
MFL:s bakgrund, syfte, och tillämpningsområde samt för vissa centrala 
bestämmelser såsom generalklausulen om god marknadsföringssed och 
sanktionssystemet. Tredje kapitlet förklarar innebörden av aggressiv 
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marknadsföring och exemplifierar denna. Det inleds med en redogörelse för 
den tidigare diskussionen som förts om att förbjuda aggressiva 
affärsmetoder i svensk rätt och varför lagstiftaren tidigare avstått från en 
sådan reglering. Därefter beskrivs bestämmelserna om aggressiv 
marknadsföring som består av 7 § MFL och art. 8−9 i direktivet samt för 
innebörden av trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan. För att förstå 
begreppet otillbörlig påverkan redogörs för uttryckets definition och vad ett 
utnyttjande av maktställning kan innebära. Dessutom presenteras en 
översiktlig jämförelse mellan aggressiv marknadsföring och 
bestämmelserna i 3 kap. AvtL med avsikten att belysa vissa likheter, 
framförallt dem mellan 36 § AvtL om oskäliga avtalsvillkor och aggressiva 
affärsmetoder. Slutligen beskrivs ICC:s grundregler för reklam och deras 
betydelse för rättstillämpningen av aggressiva metoder. I det fjärde kapitlet 
beskrivs de aggressiva metoderna i direktivets bilaga – den svarta listan – 
som alltid är otillbörliga. I det femte kapitlet redogörs för hur aggressiv 
marknadsföring behandlats i Marknadsdomstolen. Nyare avgöranden 
presenteras men även äldre fall med aggressiva inslag. Slutligen förs en 
sammanfattande diskussion i sjätte kapitlet – analysen – där uppsatsens 
syfte och frågeställningar behandlas. 
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2 Bakgrund 

2.1 Marknadsrätten och 
marknadsföringsrätten 

I dagens marknad med otaliga aktörer som konkurrerar om konsumenternas 
uppmärksamhet är det viktigt med tydliga spelregler för företags beteende 
för att undvika att förleda konsumenter och missgynna konkurrenter. En 
sådan funktion strävar marknadsrätten efter att uppfylla. Rättsområdet kan 
definieras som en lagstiftning med det huvudsakliga syftet att styra 
marknaden mot en tillbörlig och fungerande konkurrens. Det delas in i två 
huvudområden: konkurrensrätten och marknadsföringsrätten.6 Den 
marknadsrättsliga regleringen hänför i huvudsak till den offentliga rätten på 
så vis att myndigheter genom reglering begränsar företags utrymme att 
handla, även om civilrättsliga inslag förekommer, såsom bestämmelser om 
skadestånd.7 För marknadsföringsrätten är syftet primärt att skydda 
konsumentkollektivet och sekundärt att skydda konkurrenter. Ambitionen är 
att konsumenter ska kunna lita på påståenden som används i marknadsföring 
och göra fria val mellan konkurrenters produkter utan att bli vilseledda eller 
utsatta för otillbörliga metoder.8 Den svenska marknadsföringsrätten har 
under senare tid blivit allt mer anpassad till EU-rätten för att idag helt bygga 
på direktivet om otillbörliga affärsmetoder och dess krav på 
fullharmonisering.9 

2.2 Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

Något förenklat kan direktivets materiella bestämmelser delas in i fyra 
delar:10 
 

• En generalklausul som förbjuder otillbörliga affärsmetoder när dessa 
strider mot god yrkessed förutsatt att metoderna innebär, eller 
sannolikt innebär, att den genomsnittliga konsumentens ekonomiska 
beteende avsevärt snedvrids (art. 5). 

• Ett förbud mot vilseledande affärsmetoder, indelat i två 
bestämmelser, vilseledande handlingar och vilseledande 
underlåtenhet (art. 6 och 7). 

                                                
6 Nordell PJ, Marknadsrätten – en introduktion (Nordsteds Juridik 2010) s. 14 f. 
7 Nordell (2010) s. 13 f. 
8 Melin S, Marknadsrätt (Liber 2009) s. 38. 
9 Bernitz U, Europarättens genomslag (Nordstedts Juridik 2012) s. 306 f.  
10 Bernitz U, "The Unfair Commercial Practices Directive: Its Scope, Ambitions and 
Relation to the Law of Unfair Competition" i The Regulation of Unfair Commercial 
Practices under EC Directive 2005/29 – New Rules and New Techniques, red. Weatherill S 
och Bernitz U (Hart Publisher 2007) s. 36. 
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• Ett förbud mot aggressiva affärsmetoder, även detta indelat i två 
överlappande bestämmelser. Den ena direkt riktad mot användandet 
av aggressiva affärsmetoder (art. 8) och den andra mot användandet 
av trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan (art. 9). 

• En bilaga till direktivet, den svarta listan, som uttömmande listar 31 
affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. De är 
förbjudna per se och någon bedömning av omständigheterna i varje 
enskilt fall är inte nödvändigt.11  

 
Den generella klausulen (art. 5) har en autonom funktion och fungerar som 
ett säkerhetsnät. Den kan omfatta metoder som varken är vilseledande eller 
aggressiva, enligt förbuden mot aggressiv och vilseledande affärsmetoder 
eller den svarta listan, även om dessa bestämmelser omfattar flertalet 
situationer.12 Direktivet har en något otydlig omfattning, men detta har 
fördelen att förbuden bättre anpassas efter marknadens framtida 
utveckling.13  

2.2.1 Direktivets bakgrund, syfte och 
tillämpningsområde  

Marknadsrätten hade länge undgått mer omfattande harmonisering när 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder trädde ikraft år 2005. Detta bidrog 
till att Kommissionen år 1992 beslutade om att starta en marknadsrättslig 
utredning14 med målet att genomföra en framtida politisk strategi inom 
området för affärskommunikation. Resultatet av utredningen presenterades i 
en grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden. Varierande 
nationella regleringar på området ansågs vara potentiella hinder för den 
gränsöverskridande verksamheten på den inre marknaden och ett behov av 
gränsöverskridande marknadsåtgärder konstaterades.15 Ytterligare en 
utredning startades och en grönbok med syftet att ”…inleda ett omfattande 
offentligt samråd om den framtida inriktningen för konsumentskyddet inom 
EU” lades fram i oktober 2001. Resultatet blev att en rättslig ram för ett 
formellt samarbete mellan offentliga myndigheter ansågs påkallad för att 
kunna bygga upp inre marknaden för konsumenter ur en marknadsrättslig 
aspekt.16 Mot bakgrund av 2001 års grönbok inleddes således arbetet med 
ett rättsligt ramdirektiv om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder utarbetades.17  
 

                                                
11 Bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Se vidare kap. 4. 
12 Abbamonte GB "Unfair Commercial Practices Directive: An Example of the New 
European Consumer Protection Approach", Columbia Journal of European Law  (2006) s. 
704. 
13 Abbamonte (2006) s. 704, se även prop. 2007/08:115 s. 69. 
14 Bengtsson H och Kahn J "Den nya  marknadsföringslagen" Ny Juridik (2008) s. 8.  
15 Kommissionens grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, KOM(96) 192 
slutlig, Bryssel, s. 4, 17. 
16 Kommissionens grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska unionen, KOM(2001) 
531 slutlig, Bryssel, s. 18. 
17 Bengtsson och Kahn (2008) s. 8.   
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Den 15:e november 2004 antogs Rådets gemensamma ståndpunkt18 över 
direktivet. Medlemsländernas stöd var dock inte samstämmigt utan flera 
meningsskiljaktigheter framfördes, inte minst från Sverige som reserverade 
sig från direktivförslaget i helhet. Reservationerna till trots så godkändes 
förslaget vid andra behandlingen,19 med endast några få ändringar och utan 
några principiella avvikelser.20   
 
Fullharmoniseringsdirektivet med gemensamma regler för tillbörliga 
affärsmetoder infördes för att uppfylla syftet att skapa hög 
konsumentskyddsnivå i gemenskapen och främja den gränsöverskridande 
verksamheten.21 Trots tidigare minimidirektiv22 så var den 
marknadsrättsliga regleringen i medlemsländerna olika skyddande utifrån ett 
konsumentperspektiv. Skillnaden innebar bl.a. ökad risk för snedvriden 
konkurrens och osäkerhet över vilka regler som var tillämpliga, något som 
kunde sätta hinder för den inre marknaden.23  
 
Direktivet har ett brett tillämpningsområde och omfattar otillbörliga 
affärsmetoder som en näringsidkare använder mot en konsument både före, 
under och efter en affärstransaktion (art. 3.1). Vidare har en affärsmetod 
bred definition och innebär ”…en näringsidkares handling, underlåtenhet, 
beteende, företrädande eller kommersiella meddelande (inklusive reklam) i 
direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt 
till en konsument” (art. 2 d). Exempel på efterköpssituationer är kundservice 
och byteshantering.24 Direktivet förbjuder även att otillbörliga affärsmetoder 
sker på sociala medier, såsom bloggar och sociala nätverksplatser. Ett 
exempel är dold marknadsföring, att företag betalar en person för att 
marknadsföra deras produkt på en blogg riktad till ungdomar, utan att 
redovisa för reklamsyftet. Bloggaren gör sig då skyldig till användning av 
en otillbörlig affärsmetod.25 
 
Direktivet skyddar det ekonomiska intresset hos konsumenter och omfattar 
således endast otillbörliga affärsmetoder i relationen mellan näringsidkare 

                                                
18 Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder, KOM(2004)0753, Bryssel. 
19 Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder, andra 
behandlingen, dok. P6_TA-PROV(2005)0048.  
20 Bakardjieva Engelbrekt A "EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder: en stundande 
omdaning av svensk marknadsrätt," Europarättslig tidskrift (2005)B: s. 236. 
21 Skäl 1 och 2 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
22 Direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam och senare direktiv 97/55/EG om 
jämförande reklam som ändrade direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam till att även 
omfatta jämförande reklam.  
23 Skäl 1−4 och 6 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
24 Skäl 13 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Se även Kommissionens riktlinjer för 
genomförandet/tilläpnngen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2009) s. 7f och 
KOM(2003) 356 slutlig p. 59 (om kundservice). 
25 Kommissionens riktlinjer för genomförandet/tilläpnngen av direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder, (2009) s. 8. Jfr p. 22 svarta listan.  
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och konsument.26 Sverige har dock valt att omfatta även transaktioner 
mellan näringsidkare vid utformandet av MFL.27 Ett område som är 
undantaget från tillämpning av direktivet är frågor om smak och 
anständighet. På så vis utesluts exempelvis könsdiskriminerande reklam, 
som istället får regleras av respektive medlemsstat.28 Den mer precisa 
omfattningen av ”smak och anständighet” har dock ansetts oklar.29  
 
Fullharmoniseringens natur innebär att även högre nationellt skydd 
förbjuds; konsumenterna får inte bli alltför skyddade. Risk finns således att 
vissa medlemsstater kan få lägre konsumentskydd i ett område som regleras 
av direktivet.30  

2.2.2 Transaktionstestet och 
genomsnittskonsumenten 

I och med direktivet om otillbörliga affärsmetoder och 2008 års MFL 
infördes en ny bedömningsnorm i marknadsrätten, det s.k. 
transaktionstestet.31 Nyhetsvärdet är dock något begränsat eftersom samma 
princip presenterats i tidigare direktiv. Även i svensk rätt har det sedan 
tidigare funnits ett krav på kommersiell effekt.32 I direktivet beskrivs 
transaktionstestet som att metoden ska avsevärt snedvrida konsumentens 
ekonomiska beteende. Detta har vidare definierats i art. 2 e på följande sätt:  

Att använda en affärsmetod i syfte att i märkbar mån försämra 
konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och därmed få 
konsumenten att fatta ett annat affärsbeslut än vad som annars skulle ha 
varit fallet.  

                                                
26 Skäl 6 och 23 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. I B2B-situationer tillämpas istället 
det konsoliderade direktivet 2006/14/EG om vilseledande och jämförande reklam. Se även 
Bernitz (2012) s. 308. 
27 1 § MFL och prop. 2007/08:115 s. 65.  
28 Skäl 7 direktivet om otillbörliga affärsmetoder och prop. 2007/08:115 s. 54. 
29 Osuji OK "Business-to-Consumer Harassment, Unfair Commercial Practices Directive 
and the UK—A Distorted Picture of Uniform Harmonization?", Journal of Consumer 
Policy (2011): s. 447.  
30 Se t.ex. Collins H "Harmonisation by example: European laws against unfair commercial 
practices", Modern Law Reiew (2010): s. 117, Stuyck J "Confidence Through Fairness? The 
New Directive on Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices in the Internal 
Market", Common Market Law Review (2006): s. 116, 134 och Karsten J och Sinai AR 
"The Action Plan on European Contract Law: Perspectives for the Future of European 
Contract Law and EC Consumer Law", Journal of Consumer Policy  (2003): s. 165. 
31 Levin not 39 till marknadsföringslagen (2008:485) Karnov och Bengtsson och Kahn 
(2008) s. 5.  
32 Se art 2.2. i direktivet 84/450/EG om vilseledande och jämförande reklam. Definitionen 
av ”vilseledande reklam”: ”all reklam som […] vilseleder eller sannolikt kommer att 
vilseleda de personer den riktar sig till […] och som genom sin vilseledande karaktär 
sannolikt kommer att påverka deras ekonomiska beteende […]” Se även Bernitz U 
Marknadsföringslagen, (Nordstedts Juridik 1997) s. 44, SOU 2006:76 s. 212 och  
Bakardjieva Engelbrekt A (2005)A "EU and Marketing Practices Law 
in the Nordic Countries - Consequences of a Directive on Unfair Business-to-Consumer 
Commercial Practices", s. 86. 
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I MFL (6 och 7§§) är transaktionstestet formulerat på så vis att en 
marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig om den i märkbar mån 
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut. Syftet med transaktionstestet är dels att framhålla 
att otillbörlig marknadsföring främst berör det ekonomiska området, dels att 
bagatellartade och försumbara överträdelser inte ska anses otillbörliga och 
kunna ge anledning till ingripande och sanktioner.33 Ett viktigt undantag 
från kravet på märkbar påverkan av affärsbeslut är bestämmelserna i svarta 
listan. Om en marknadsföringsåtgärd uppfyller rekvisiten för något av 
listans punkter 1–31 är förfarandet under alla omständigheter otillbörliga 
och förbjudna.34   

Som riktmärke vid bedömning av en marknadsföringsåtgärds effekt på 
mottagaren används begreppet ”genomsnittskonsument”. Begreppet baseras 
på proportionalitetsprincipen och har utvecklats genom EUD:s praxis.35 Det 
är således utifrån genomsnittskonsumentens perspektiv som en bedömning 
ska ske över huruvida affärsmetoden i märkbar mån påverkar mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.36 Genomsnittskonsumenten ska 
bestämmas utifrån vilken konsumentgrupp som en metod riktar sig mot. 
Riktar sig den mot samtliga konsumenter bedöms åtgärden utifrån den 
genomsnittliga konsumenten i hela konsumentkollektivet. Om 
marknadsföringen däremot riktar sig till en viss konsumentgrupp, t.ex. barn, 
är det den genomsnittliga gruppmedlemmen som är det objektiva 
riktmärket. Därefter bedömer rättstillämparen vilka förväntningar som kan 
ställas på den genomsnittliga konsumenten i gruppen. Måttstocken är en 
normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsument. Vid 
bedömningen ska även sociala, kulturella och språkliga faktorer beaktas.37 
Otillbörlighetsbedömningen kan således skilja sig mellan olika 
medlemsstater eftersom genomsnittskonsumenten inte nödvändigtvis är 
densamma.38 Eftersom detta inte är något statistiskt begrepp har det 
överlämnats till nationella domstolar och myndigheter att använda sitt eget 
omdöme när de ska fastställa genomsnittskonsumentens typiska reaktion i 

                                                
33 SOU 2006:76 s. 212. Jfr skäl 6 direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  
34 Se 4 § MFL som föreskriver att Bilagan 1 ska gälla som lag i Sverige. Att något 
transaktionstest inte ska genomföras framgår av bilagans namn; ”AFFÄRSMETODER 
SOM UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER ÄR OTILLBÖRLIGA”. Se även skäl 17 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  
35 Se exempelvis mål C-210/96 Gut Springenheide, REG 1998 s. I-04657, p. 37. I målet 
etablerades begreppet ”genomsnittskonsument” genom att EG-domstolen fastställde att 
utgångspunkten för bedömningen om ett påstående i marknadsföringen verkat vilseledande 
ska den beakta förväntningar hos ”[…] an average consumer who is reasonably well-
informed and reasonably observant and circumspect.[…]” Mål C-210/96 Gut 
Springenheide är tillsammans med mål C-315/92 Clinique, REG 1994 s. I-317 vägledande 
för innebörden av genomsnittskonsumenten i direktivet om otillbörliga affärsmetoder enligt 
ett pressmeddelande i samband med utfärdandet av det ursprungliga förslaget på direktivet, 
IP/03/857 Bryssel 2003-06-18. Se även mål C-470/93 Mars, REG 1995 s. I-01923 som är 
erkänt vägledande för begreppet. 
36 Jfr skäl 18 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
37 Skäl 18 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
38 Se mål C-220/98 Estée Lauder, REG 2000 s. I-00117. p. 29.  
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varje enskilt fall, dock med beaktande av EUD:s vägledande rättspraxis.39  

I MFL förekommer inte uttrycket ”genomsnittskonsument”. Efter lång 
tillämpning i svensk praxis har denna referensram erkänts som en allmänt 
giltig princip och behöver därför ingen särskild reglering. Eftersom MFL är 
tillämplig även i förhållandet mellan två näringsidkare används uttrycket 
mottagare istället för konsument.40 I denna uppsats används ”mottagare” 
och ”konsument” parallellt. 

Direktivet har i art. 3.1 beaktat att vissa grupper av konsumenter är mer 
känsliga för påverkan av marknadsföring än andra. Om marknadsföring som 
riktar sig till allmänheten, men samtidigt riskerar att påverka det 
ekonomiska beteendet hos en tydligt identifierbar grupp som är särskilt 
känsliga, ska åtgärden bedömas utifrån denna grupp. 

2.3 Marknadsföringslagen (2008:486)  

2.3.1 Bakgrund, syfte och tillämpningsområde 
När direktivet om otillbörliga affärsmetoder skulle implementeras valde 
Sverige att införliva bestämmelserna genom en ny lagstiftning, bl.a. för att 
markera förändringarna.41 Bortsett från kravet att implementera direktivet 
för att nå enhetlig konsumentskyddsreglering inom EU ansågs det för 
svensk del inte föreligga något egentligt materiellt eller praktiskt behov av 
en reformering,42 vilket jag anser möjligtvis illustreras av att MFL inte 
väsentligen skiljer sig från 1994 års lag. Överhuvudtaget så har direktivet 
ansetts innehålla tydliga skandinaviska drag.43 Syftet med lagen är att 
skydda konsumenters och näringsidkares ekonomiska intressen mot 
otillbörlig marknadsföring, samt att ge skydd för näringsidkare mot illojal 
konkurrens.44 
 
MFL har generell tillämpning och omfattar ”hela marknadens utbud och 
efterfrågan av produkter” samt alla olika former av media. På så vis 
omfattas även efterköpssituationer, d.v.s. åtgärder som näringsidkaren vidtar 
efter att avtal ingåtts, såsom vid leverans och reklamation.45 Lagens 
generella täckning gör att den kompletteras med särskild reglering för 
marknadsföring av vissa produkter och användningen av vissa 
försäljningssätt och media.46  
                                                
39 Skäl 18 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
40 SOU 2006:76 s. 204, 212. 
41Bernitz (2012) s. 306 och prop. 2007/08:114 s. 60. 
42 Prop. 2007/08:15 s. 60. 
43 Bakardjieva Engelbrekt (2005)B s. 238 
44 Se 1 § MFL, prop. 2007/08:15 s. 61. Syftet har i huvudsak varit detsamma i de två 
föregående marknadsföringslagarna, se 1 § MFL (1995:450) och 1 § MFL (1975:1418).  
45 Prop. 2007/08:115 s. 63.  
46 Prop. 2007/08:115 s. 61 och art. 3.1 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Exempel på 
lagstiftning som innehåller marknadsföringsrättslig reglering är lagen (1992:1672) om 
paketresor och distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Se 1 § MFL för fler lagar med 
mer sektorspecifik marknadsföringsreglering.  
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2.3.2 Centrala bestämmelser 
Det centrala i MFL är att marknadsföring ska vara i enlighet med god 
marknadsföringssed och får inte vara vilseledande eller aggressiv. MFL 
består av en vitessanktionerad generell generalklausul som föreskriver att all 
marknadsföring ska ske i enlighet med god marknadsföringssed (5 §), vilket 
innebär att den måste vara tillbörlig. I likhet med art. 5 kan generalklausulen 
fånga upp de otillbörliga fall som inte täcks av de mer specificerade 
bestämmelserna.47  

En förståelse för generalklausulen om god marknadsföringssed förutsätter 
en redogörelse för det centrala begreppet ”god marknadsföringssed”. I 3 § 
definieras det som ”god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar 
till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter”. Med god affärssed avses främst det utomrättsliga normsystem 
som har utvecklats inom näringslivet, i synnerhet ICC:s grundregler för 
reklam men även andra uppförande- och branschkoder.48 Begreppet 
motsvarar direktivets ”god yrkessed”.49 Dessutom omfattas även andra 
vedertagna normer som ska skydda konsumenter och näringsidkare vid 
marknadsföring, både bindande och utomrättsliga.50 Exempel är 
Konsumentverkets föreskrifter och normer som härrör från 
Marknadsdomstolens praxis. En marknadsföringsåtgärd får naturligtvis inte 
strida mot någon lag.51 Tanken är att begreppet ska utvecklas t.ex. genom 
nya egenåtgärder från näringslivet. Det får betydelse för vad som ska 
uppfattas som god sed, då lagstiftningen till stor del bygger på samspelet 
mellan konsumenter och näringsidkare.52 
 
Utöver den allmänna generalklausulen finns två mer specifika 
generalklausuler, som riktar in sig på de vanligaste formerna av otillbörlig 
marknadsföring, och förbjuder aggressiv (7 §) respektive vilseledande 
marknadsföring (10 §).  Vidare finns flera preciserade s.k. 
katalogbestämmelser (9, 10, 12–18, 20 §§) som ställer krav på innehållet i 
marknadsföringen och förbjuder vissa marknadsföringsåtgärder.  

För att en marknadsföringsåtgärd ska vara otillbörlig enligt 
generalklausulerna och katalogbestämmelserna krävs det att åtgärden i 
märkbar mån påverkar, eller sannolikt påverkar, mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut, dvs. uppfyller transaktionstestet. Kravet ”i 
märkbar mån” gäller för generalklausulen om god marknadsföringssed och 
förbudet mot aggressiv marknadsföring, men för vilseledande 
marknadsföring är tröskeln lägre; det räcker att en påverkan är sannolik.53  
Bestämmelserna kompletteras av svarta listans 31 förbud mot vissa 

                                                
47 Prop. 2007/08:115 s. 69. 
48 Prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
49 Se art. 5.1 och definitionen i art. 2h direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
50 Levin not 27 till marknadsföringslagen (2008:485) Karnov. 
51 Den s.k. ”lagstridighetsprincipen”. Principen finns reglerad i p. 9 svarta listan.  
52 Prop. 2007/08:115 s. 70. 
53 Jfr 6-8 §§ MFL och prop. 2007/08:115 s. 110 f. 
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vilseledande respektive aggressiva affärsmetoder som under alla 
omständigheter ska anses otillbörliga mot såväl konsumenter som 
näringsidkare.54  

För en näringsidkare som bryter mot MFL:s bestämmelser finns det tre 
huvudsakliga grupper av sanktioner: förbud och ålägganden (23, 24 §§), 
marknadsstörningsavgift (29 §)  och skadestånd (37 §). Ett förbud mot att 
fortsätta med den otillbörliga åtgärden, eller annan liknande åtgärd, är den 
grundläggande sanktionen. För att ett meddelande av förbud ska ske måste 
åtgärden vara objektivt otillbörlig. Det uppställs alltså inget krav på uppsåt 
eller vårdslöshet hos näringsidkaren.55 Förbudet förenas normalt med vite 
(26 §) och fungerar som ett påtryckningsmedel eftersom vitet utdöms först 
när förbudet inte efterlevs. Om näringsidkaren förändrar sitt beteende i 
enlighet med förbudet och inte upprepar åtgärden utdöms aldrig vitet. 
Samma mönster följer för informationsåläggande, men som till skillnad från 
förbud förpliktar näringsidkaren till handling.56  
 
För vissa särskilda fall har det dock ansetts tillräckligt med att en förbjuden 
åtgärd företas för att sanktion ska utdömas. Därför finns det två 
direktverkande sanktioner: marknadsstörningsavgift och skadestånd.57 
Marknadsstörningsavgiften är kopplad till lagens mer specificerade förbud 
men inte mot 5 och 6 §§.58 Sanktionen består av en marknadsstörningsavgift 
bestämd till högst fem miljoner kronor, en kännbar effekt även för 
näringsidkare med hög omsättning.59 För att en näringsidkare ska bli 
ansvarig krävs det att den otillbörliga marknadsföringsåtgärden genomförts 
med uppsåt eller oaktsamhet. Marknadsstörningsavgiften är tänkt för de 
mest allvarliga överträdelserna och anses främst inneha en preventiv 
funktion riktad mot näringsidkarkollektivet.60 Marknadsstörningsavgiften 
infördes redan i 1995 års lag men dess tillämpning har varit mycket 
begränsad.61 I och med ikraftträdandet av 2008 års lag förväntades 
användningen öka, delvis för att fler sanktionsgrundande förbud har 
tillkommit, inte minst mot aggressiv marknadsföring och förbuden i svarta 
listan.62 En anledning till den återhållsamma tillämpningen är att en 
marknadsstörningsavgift inte får åläggas någon som överträtt ett förbud eller 
underlåtit att rätta sig efter ett åläggande och som därför fått vite meddelat. 
Ett sådant förfarande skulle strida mot en grundläggande princip i svensk 
rätt om förbud mot dubbla straffpåföljder.63  

                                                
54 Prop. 2007/08:115 s. 61. 
55 Bernitz (1997) s. 105. 
56 Nordell (2010) s. 17. 
57 Prop. 1994/05:123 s. 37 f.  
58 Nordell (2010) s. 65. 
59 Prop. 2007/08:115 s. 36. 
60 Prop. 2007/08:115 s. 119. Ett exempel är om en näringsidkares otillbörliga beteende 
riskerar att leda till mottagarnas bristande tilltro för en hel bransch. 
61 Jfr prop. 2007/08:115 s. 118. Endast åtta fall prövades av domstol, varav fyra av 
Marknadsdomstolen. Två gånger har Marknadsdomstolen utdömt avgift, se MD 1998:7, 
MD 1998:20, MD 2005:11 och MD 2005:22. 
62 Prop. 2007/08:115 s. 118. 
63 Levin not 181 till marknadsföringslagen (2008:485) Karnov. 
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3 Aggressiv marknadsföring 

3.1 Inledning 
Förbudet mot aggressiva affärsmetoder var en nyhet för såväl MFL som för 
hela den harmoniserade gemenskapsrätten,64 även om några tidigare 
utfärdade direktiv hade presenterat liknande bestämmelser.65 Att företag 
använde sig av trakasserande marknadsföring var däremot i sig ingen nyhet i 
på den europeiska marknaden.66 Eftersom det är första gången som 
aggressiva affärsmetoder regleras gemenskapsrättsligt har det ansetts viktigt 
att utveckla en tydlig grund för de principer som ligger bakom förbuden mot 
aggressiv marknadsföring.67 En sådan upplysning anses dock uteblivit.68 I 
den gemenskapsrättsliga doktrinen har kritik framförts angående att 
direktivets bestämmelse om aggressiva affärsmetoder innehåller flera nya 
och oklara begrepp samtidigt som det är brist på vägledande definitioner.69 
Orden ”trakasserier”, ”tvång” och ”otillbörlig påverkan” är alla vaga 
formuleringar som kan leda till att bestämmelsen tillämpas olika i 
medlemsstaterna. En fördel med så pass vaga begrepp är dock att deras 
respektive innebörd kan anpassas efter olika föreliggande omständigheter 
och utvecklas i takt med marknadsförändringar.70 Visserligen kan 
förhandsavgöranden som medlemsstaternas domstolar hänskjuter till EUD 
underlätta en enhetlig tolkning, men det föreligger en tendens bland 
domstolar att de föredrar rättsliga tolkningar inom gränserna för den 
nationella lagstiftningen.71 I skrivande stund har mig veterligen inget 
avgörande angående tolkningen av aggressiva affärsmetoder meddelats av 
EUD. 

Bestämmelserna om aggressiv marknadsföring i direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder och MFL har av förståeliga skäl gemensamma huvuddrag, 
men de skiljer sig en del i terminologi och omfattning. Något som gäller 
generellt är att lagstiftaren valt att använda uttrycket ”marknadsföring” i 
MFL istället för direktivets ”affärsmetoder”.72 Undantagna är endast 
bestämmelserna i svarta listan som fortfarande benämns ”affärsmetoder”, 

                                                
64 Skäl 11 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
65 Se t.ex. direktiven om hemförsäljning (85/577/EEG), distansförsäljning (97/7/EG) samt 
om skydd för privatsfären och elektroniska kommunikationer (2002/58/EG). Bakardjieva 
Engelbrekt (2005)A s. 87, 41 f. Sverige har implementerat samtliga direktiv, inte sällan 
med strängare reglering än vad minimumkraven föreskrivit. 
66 Osuji (2011) s. 441. 
67 Chris Willett "Fairness and Consumer Decision Making under the Unfair Commercial 
Practices Directive",  Journal of Consumer Policy  (2010): s. 259. 
68 Howells G, Micklitz HW, och Wilhelmson T, European fair trading law: the Unfair 
Commercial Practices Directive (Aldershot: Ashgate 2006). s. 169. 
69 Osuji (2011) s. 441.  
70 ECLG/134/2004 s. 15. 
71 Osuji (2011) s. 447. Twigg-Flesner C "Time to Do the Job Properly—The Case for a 
New Approach to EU Consumer Legislation", Journal of Consumer Policy (2010): s. 258. 
72 Prop. 2007/08:115 s. 62 f.  
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eftersom listan inte får ändras av enskild medlemsstat.73 Trots skillnaden i 
terminologi har begreppens innebörd ansetts överensstämmande.74 I 7 § 
MFL är lagtexten begränsad och uttrycker endast huvuddragen av 
direktivets art. 8 och 9. För regleringen om aggressiva affärsmetoder finns 
framförallt två betydande skillnader: För det första så saknar MFL de 
faktorer i art. 9 som är vägledande för när en metod utgör trakasserier, tvång 
och otillbörlig påverkan. För det andra är inte begreppet ”otillbörlig 
påverkan” (annat aggressivt påtryckningsmedel) definierat tillsammans med 
andra centrala begrepp i 3 § MFL, trots att det är det är definierat i 
direktivets art. 2j.  
 
I denna uppsats används ”aggressiva affärsmetoder” och ”aggressiv 
marknadsföring”, respektive ”otillbörlig påverkan” och ”annat aggressivt 
påtryckningsmedel” parallellt, utifrån vilket sammanhang de behandlas. Min 
personliga uppfattning är att direktivets terminologi ”aggressiva 
affärsmetoder” och ”otillbörlig påverkan” i flera avseenden är ett mer 
lämpligt sätt att beskriva de situationer som enligt art. 8 och 9 samt svarta 
listan är förbjudna. 

3.2 Tidigare diskussion i svensk rätt 
I tidigare marknadsföringslagstiftning har motsvarande aggressiv 
marknadsföring omfattats av generalklausulerna om otillbörlig 
marknadsföring och god marknadsföringssed.75 Redan inför 1995 års 
Marknadsföringslag diskuterades dock behovet av ett uttryckligt förbud mot 
aggressiv marknadsföring. Utredningen föreslog en bestämmelse som 
uttryckligen skulle förbjuda användandet av säljmetoder som överrumplade 
konsumenten, utsatte den för tidspress eller särskilt köptryck och som var 
ägnade att leda till oöverlagda köp- eller säljbeslut.76 Sådana metoder kunde 
förekomma i s.k. home-parties77 (anordnade träffar i hemmiljö med 
säljsyfte) och i arrangerade resor med outtalat säljsyfte. Det aggressiva 
inslaget i dessa hänseenden utgjordes just av det outtalade säljsyftet.78  Som 
utgångspunkt för förslaget vilade Marknadsdomstolens praxis. Förslaget 
antogs emellertid inte då regeringen, med stöd från flertalet remissinstanser, 
ansåg att bestämmelsen var alltför oprecist formulerad, särskilt för att kunna 
ligga till grund för en direktverkande sanktion. Istället fortsatte aggressiva 
affärsmetoder att angripas med stöd i generalklausulen om otillbörlig 
marknadsföring.79 Regeringen betonade dock att utvecklingen på området 
uppmärksamt skulle följas och öppnade även för möjligheten till en ny 
lagstiftningsdiskussion i framtiden.80  

                                                
73 Skäl 17 och art 5.5 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
74 Prop. 2007/08:115 s. 80 f. 
75 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 41 och Svensson m. fl. (2010) s. 178.  
76 Se 14 § i utredningens lagförslag som presenterades genom SOU 1993:59.   
77 Se MD 1973:3. 
78 Bernitz (1997) s. 76.   
79 Prop. 1994/95:123 s. 77 ff. Den tidigare generalklausulen om ”god marknadsföringssed” 
fanns i 4 § 1995 års marknadsföringslag.  
80 Prop. 1994/95:123 s. 79. 
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Några år senare presenterades ytterligare ett förslag på hur aggressiva 
metoder kunde lyftas fram i lagstiftningen, nu med grund i en 
utredningsrapport81 utförd av Konsumentverket på regeringens begäran. 
Konsumentverket föreslog ett tillägg i den dåvarande generalklausulen som 
skulle innebära att det vid prövningen av om en marknadsföringsåtgärd var 
otillbörlig skulle läggas extra vikt vid särskilt påträngande inslag. Sådana 
metoder skulle verka som försvårande omständigheter och på så vis 
förhoppningsvis dra uppmärksamhet till sig, vilket i sin tur skulle underlätta 
upptäckten och motverkan av de påträngande metoderna. I promemorian 
identifieras tre kriterier som ansågs kännetecknande för aggressiv 
marknadsföring: 1) ett tillvägagångsätt i syfte att sälja, 2) konsumenten 
skulle antingen överrumplas eller utsättas för en psykologisk press i form av 
tidspress eller annat särskilt köptryck, samt 3) att metoden skulle vara ägnad 
att leda till oöverlagda köpbeslut.82 Återigen ansåg regeringen att 
lagstiftningen var tillräcklig och att det inte var önskvärt att tynga en väl 
fungerande generalklausul med detaljer som kunde misstolkas och leda till 
att andra, icke uttryckta former av marknadsföring, uppfattades som mindre 
viktiga vid en rättslig prövning.83  
 
Åsikten att aggressiva affärsmetoder redan omfattades av den allmänna 
generalklausulen vidhölls sedermera i diskussionen över hur 2008 års MFL 
skulle struktureras. Eftersom direktivet ansett det så pass angeläget att 
särskilt uppmärksamma och reglera förekomsten av aggressiva 
affärsmetoder övergav regeringen den tidigare nationella modellen och 
stiftade ett särskilt förbud mot aggressiv marknadsföring.84 

3.3 Aggressiv marknadsföring enligt MFL  
I MFL regleras aggressiv marknadsföring i 7 §, vilket lyder som följer:  

 
En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring. 

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar 
trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt 
påtryckningsmedel.         

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar 
mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut. 

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24–31 i bilaga 
I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig. 

 

                                                
81 Konsumentverkets rapport ”Aggressiva marknadsföringsmetoder” (1997:3), vilken 
diskuteras i Ds 1999:35 om ändringar i marknadsföringslagen (1995:450) och prop. 
1999/2000:40 s. 31 f. 
82 Ds 1999:35 om ändringar i marknadsföringslagen (1995:450) s. 77-80. 
83 Prop. 1999/2000:40 s. 31 f. 
84 Prop. 2007/08:115 s. 79. 
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Vid en första anblick är det huvudsakligen begreppen ”trakasserier, tvång, 
fysiskt våld, hot” som fäster betraktarens uppmärksamhet, vilket möttes av 
viss kritik i remissvar inför ikraftträdandet av MFL.85 Regeringen svarade i 
propositionen att även påtryckning som företas utan inslag av våld avsågs 
och motiverade svaret med en hänvisning till definitionen av otillbörlig 
påverkan, som enligt regeringen öppnar för att våld inte är ett nödvändigt 
element. Även metoderna i svarta listan visade på att mindre våldsbenägna 
metoder kunde omfattas av förbudet.86 Direktivets definition av otillbörlig 
påverkan återges inte bland övriga definitioner i 3 § men är tillämplig även 
för innebörden av ”annat aggressivt påtryckningsmedel”, med det tillägget 
att uttrycket likväl omfattar marknadsföring riktad mot näringsidkare. 
Anledningen till begreppsändringen var att lagstiftaren genom ”annat 
aggressivt påtryckningsmedel” ville visa den rättsliga innebörden och att 
begreppet hänförde sig till bestämmelsen om aggressiv marknadsföring.87 
Nedan kap. 3.4.3−3.4.4 följer en redogörelse för hur definitionen av 
begreppet kan tolkas. I uppsatsen används främst begreppet ”otillbörlig 
påverkan”, men beroende på sammanhanget används även ”annat aggressivt 
påtryckningsmedel”. 

3.4 Aggressiv marknadsföring enligt  
direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

I direktivet om otillbörliga affärsmetoder regleras aggressiv marknadsföring 
i art. 8 och 9. Art. 8 föreskriver vilka affärsmetoder som enligt direktivet är 
att anse som aggressiva och otillbörliga: 
 

En affärsmetod skall anses vara aggressiv om den, i sitt sammanhang 
och med beaktande av alla särdrag och av omständigheterna kring den, 
genom trakasseri, tvång, inbegripet fysiskt våld, eller otillbörlig 
påverkan avsevärt inskränker eller som sannolikt kommer att avsevärt 
inskränka genomsnittskonsumentens valfrihet eller handlande avseende 
produkten och därigenom medför eller sannolikt kommer medföra att 
konsumenten fattar ett affärsbeslut som den annars inte skulle fattat. 

 
Av artikeln framgår tre kriterier för när en affärsmetod ska vara aggressiv.  

1. Metoden ska utgöra trakasseri, tvång eller otillbörlig påverkan, som  
2. avsevärt inskränker genomsnittskonsumentens valfrihet eller 

handlande, vilket 
3. medför eller sannolikt kommer medföra att konsumenten fattar ett 

affärsbeslut som den annars inte skulle fattat (transaktionstestet). 

Affärsmetoden ska vidare bedömas i sitt faktiska sammanhang med 

                                                
85 Se återgivet remissvar från Näringslivets Delegation för Marknadsrätt i prop. 
2007/08:115 s. 80 f. 
86 Prop. 2007/08:115 s. 81. 
87 Näringsidkare omfattas enligt 1 § MFL. Se prop. 2007/08:115 s. 80.  
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beaktande av alla föreliggande omständigheter. Det är endast metoderna i 
svarta listan som kan anses otillbörliga utan en individuell bedömning av de 
faktiska omständigheterna.88 

För att avgöra om en metod uppfyller det första kriteriet, dvs. utgör 
trakasseri, tvång eller otillbörlig påverkan, ska de vägledande 
omständigheterna i art. 9 beaktas. Formuleringen ”skall följande beaktas” 
visar att beaktandet är obligatoriskt, men de uppräknade faktorerna är inte 
uttömmande.89  Följande omständigheter räknas upp i art. 9: 

(a) tid, plats, art och varaktighet 
(b) användningen av hotfullt eller kränkande språk eller beteende 
(c) om näringsidkaren utnyttjar ett speciellt missöde eller 

omständigheter som denne känner till och som är av sådan vikt att de 
försämrar konsumentens omdöme 

(d) betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet, 
vilka näringsidkaren använder sig av när konsumenten vill utöva sina 
avtalsenliga rättigheter, så som hävnings- eller bytesrätt 

(e) hot om vidtagande av olagliga åtgärder 

Vilken betydelse varje faktor ska ges får rättstillämparen avgöra. Listan är 
hjälpfull som vägledning för tillämpningen av de otydliga begreppen i art. 8. 
Den har emellertid anklagats för att vara otydlig genom att det inte anges 
om någon faktor väger tyngre än någon annan. 90 

Eftersom den svenska regleringen beträffande aggressiv marknadsföring är 
begränsad i sin omfattning men ska tolkas i ljuset av direktivets 
bestämmelser så är det enligt min uppfattning av intresse att redogöra mer 
ingående för rekvisiten i art. 8, särskilt det första och andra som är 
utmärkande för förbudet mot aggressiva metoder.  

Det första kriteriet är att metoden ska utgöra trakasserier, tvång eller 
otillbörlig påverkan. Endast det sistnämnda begreppet finns definierat i 
direktivet. För att förstå grundtanken bakom regleringen om aggressiv 
marknadsföring och kunna förutse vilka metoder som kan angripas, bör 
respektive begrepp ges en närmre beskrivning.  

3.4.1 Trakasserier  
Exakt vad som är trakasserier är något oklart, men det torde inte sällan 
handla om intrång på mottagarens privata sfär. Sådana metoder leder 
däremot inte alltid till att valfriheten inskränks, utan snarare till att en 
irritation framkallas hos mottagaren. Howells m.fl. anser att begreppet 
”trakasserier” främst inbegriper metoder som kan ifrågasättas – ”objectional 
behaviour” – men som inte nödvändigtvis påverkar konsumentens 

                                                
88 Howells m.fl. (2006) s. 178. 
89 Howells m.fl. (2006) s. 190.  
90 Osuji (2011) s. 441. 
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affärsbeslut.91 Eftersom uppfyllandet av transaktionstestet är en 
förutsättning för aggressiv marknadsföring omfattas troligtvis inte sådana 
”irriterande” förfaranden, exempelvis spam (oönskade reklamutskick via e-
post, även kallad skräppost) eller automatiska telefonsamtal, av förbudet.92 
Howells m.fl. anser dock att meningen kan vara att dessa metoder faktiskt 
ska omfattas men att art. 8 brister i sin formulering. Sådana metoder kan till 
och med ha motsatt verkan, att mottagaren undviker företaget.93 På samma 
vis kan enbart ett hotfullt och kränkande språk inte konstituera trakasseri 
eller tvång, eftersom valfriheten troligtvis inte inskränks och affärsbeslutet 
påverkas.94 Däremot är de vägledande faktorerna i art. 9a (tid, plats och 
varaktighet) och 9b (hotfullt beteende eller språk) särskilt relevanta för att 
beskriva vad som brukar utgöra trakasserier. Som exempel anses i regel 
försäljning i hemmet mer obehagligt än i en affär eftersom den privata 
sfären inskränks. Tidsfaktorn kan illustreras med att telefonsamtal som är 
godtagbara under dagtid kan uppfattas trakasserande om de företas på 
kvällen. Vad beträffar frekvensen av kontakter är troligtvis ett samtal eller 
besök ett tillåtet beteende, medan upprepade kontakter är påträngande (jfr p. 
26 i svarta listan).95 Att använda sig av tuffa metoder vid insamling av 
skulder och leverans av varor utan föregående beställning (p. 29) är vidare 
exempel på metoder som ansetts trakasserande.  

Förutom den svåra gränsdragningen mellan irriterande, kränkande och 
otillbörliga trakasserande metoder är även gränsen mellan trakasserier och 
metoder som handlar om smak och anständighet svåridentifierad. Dessa 
metoder omfattas som redan nämnts inte av fullharmoniseringen och kan 
därför förbjudas på nationell nivå, även om de inte uppfyller 
transaktionstestet.96 I direktivet ges som exempel på förfaranden som främst 
hänför till smak och anständighet ”sådana affärsmetoder som att i 
kommersiellt syfte tilltala människor på gatorna”.97 Exemplet liknar 
emellertid vissa metoder i svarta listan, som alltså under alla omständigheter 
är förbjudna enligt direktivet (jfr p. 26).98 Kommissionen har senare givit 
viss vägledning för vilka förfaranden som hänför till smak och anständighet, 
som ska regleras nationellt och som därför inte omfattas av trakasserier 
inom ramen för art. 8 och 9. Exempel är diskriminerande beteende, 
nakenbilder och antisocialt beteende.99 Undantaget kommer troligtvis tolkas 
snävt för att inte ta för stor plats. Även om konturerna för vad som utgör 
trakasserier är oklara har själva begreppet ansetts ha bred tillämpning.100  

                                                
91 Howells m.fl. (2006) s. 179 f. 
92 Howells GG, Micklitz HW & Wilhelmsson T "Towards a better understanding of unfair 
commercial practices", International Journal of Law and Management, (2009): s. 76 f och 
Collins (2010) s. 109 f. 
93 Howells m.fl. (2006) s. 175. 
94 Collins (2010) s. 110. 
95 Howells m.fl. (2006) s. 179, 182. Se vidare om trakasserier s. 180−183. 
96 Howells m.fl. (2006) s. 183. 
97 Skäl 7 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
98 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 57 och Howells m.fl. (2006) s. 183. 
99 Kommissionens riktlinjer för genomförandet/tilläpnngen av direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder (2009) s. 2, 6.  
100 Howells m.fl. (2006) s. 183. 
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En sista reflektion som Howells m.fl. beskriver angående trakasserier är i 
vad mån tillåtna metoder kan övergå till trakasserier om konsument tydligt 
protesterar mot metoden men näringsidkaren trotsar protesten. Avgörande 
blir om valfriheten inskränks i den mån att ett annat affärsbeslut fattas.101 

3.4.2 Tvång  
Begreppet tvång anses inbegripa både psykologiska metoder och fysiskt 
våld. Exempel på sådana psykologiska metoder är hot och kränkande 
språk.102 I 7 § MFL har dock fysiskt våld och hot separerats från rekvisitet 
tvång. Likt trakasseri är inte heller tvång definierat i direktivet. Det har 
föreslagits att en bred tolkning av tvång innefattar förfaranden där 
näringsidkaren anspelar på mottagarens känslor, rädsla eller utnyttjande av 
en förtroendeställning,103 situationer som även ansetts hänföra till otillbörlig 
påverkan.104  
 
För att slippa diskussionen om utnyttjande av maktövertag kan tvång vara 
ett bättre alternativ i förhållande till otillbörlig påverkan. Howells m.fl. 
anser att tillämpningsområdet av tvång är beroende av hur generöst 
rekvisitet utnyttjande av maktställning kommer tolkas. En snävare tolkning 
bidrar till generösare tillämpning av tvång. Som exempel anser Howells 
m.fl. att oproportionerliga hinder eller hot om olagliga åtgärder är svåra att 
motivera utifrån ett utnyttjande av maktställning.105 Enligt Willet hänför 
dessa faktorer främst till efterköpssituationer, där just en maktställning kan 
uppstå genom att köparen blir beroende av näringsidkarens ”barmhärtighet” 
när denne ska åberopa sina avtalsenliga rättigheter efter en genomförd 
transaktion.106 

En relevant fråga är var gränsen går mellan tvång och legitim påtryckning. I 
de flesta hänseenden har faktiskt mottagaren teoretiskt sett ett val om den 
ska ge efter för en aggressiv affärsmetod eller inte. I praktiken torde det inte 
vara ovanligt att vederbörande upplever sig tvingad att ge efter. Innebär en 
sådan känsla att mottagarens valfrihet och handling avsevärt inskränks 
enligt det andra rekvisitet i art. 8? Det är en svårbesvarad fråga. Detsamma 
gäller för metoder som anspelar på känslor, rädsla eller utnyttjande av 
förtroendeställning. För att avgöra om de utgör tvång eller är legitim 
påtryckning får det undersökas om dessa begränsar handlingsfriheten och 
medför att transaktionstestet uppfylls.107 

 

 
                                                
101 Howells m.fl. (2006) s. 175. 
102 ECLG/134/2004 s. 16 och Howells m.fl. (2006) s. 184. 
103 Howells m.fl. (2006) s. 184. 
104 Av den åsikten är t.ex. Schulze R och Schulte-Nölke H (2003) "Analysis of National 
Fairness Laws Aimed at Protecting Consumers in Relation to Commercial Practices", s. 37. 
105 Howells m.fl. (2006) s. 185. 
106 Willett (2010) s. 260. 
107 Howells m.fl. (2006) s. 185. 
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3.4.3 Otillbörlig påverkan (annat aggressivt 
påtryckningsmedel) 

Förutom trakasseri och tvång så kan det första rekvisitet i art. 8 uppfyllas 
om metoden utgör en otillbörlig påverkan (undue influence) på mottagaren. 
Till skillnad från de förstnämnda begreppen så finns otillbörlig påverkan 
definierat i art. 2j i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och beskrivs 
som: 
 

Utnyttjande av en maktställning i förhållande till konsumenten för att 
utöva påtryckning, även utan fysiskt våld eller hot om sådant, på ett sätt 
som avsevärt inskränker konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
beslut. 
 

Trots definitionen är innebörden av begreppet inte helt klar. En inledande 
fråga är huruvida otillbörlig påverkan kan bestå av fysiskt våld. I såväl art. 8 
som 7 § MFL uttrycks fysiskt våld som en egen exemplifiering av aggressiv 
marknadsföring, vilket skapar intrycket att våldsamma metoder förbehålls 
tvång och våld, och inte otillbörlig påverkan. Definitionen i art. 2j 
föreskriver dock att otillbörlig påverkan inte behöver inkludera våld: ”även 
utan fysiskt våld eller hot om sådant”. Formuleringen implicerar att 
otillbörlig påverkan mycket väl kan utgöra ett användande av fysiskt våld.108 
Oavsett våldsbruk så förutsätter otillbörlig påverkan ett utnyttjande av ett 
maktövertag; ett begrepp som i sin tur kan tolkas på flera sätt. 
 
I remissvar inför ikraftträdandet av MFL framfördes åsikten att det 
föreslagna förbudet mot aggressiv marknadsföring främst riktade sig till 
marknadsföring som innehöll olika övergrepp, såsom hot och våld istället 
för högfrekvent och pådrivande marknadsföring.109 Regeringen ansåg dock 
att högfrekventa och särskilt pådrivande metoder kunde omfattas av ”annat 
aggressivt påtryckningsmedel”. Detta motiverades med att vägledning i viss 
mån kunde hämtas från en jämförelse med bestämmelserna i svarta listan, 
där flera situationer saknar inslag av såväl våld som hot.110  Regeringen 
ansåg att det borde uppställas krav på när sådana metoder omfattas av 
förbudet:111 

Det bör dock i vart fall stå klart att en tillämpning av bestämmelsen 
tillsammans med bestämmelsen om ekonomisk påverkan förutsätter att 
högfrekventa eller pådrivande åtgärder vidtas i en omfattning som i mer 
än ringa mån överstiger vad som kan anses utgöra sedvanlig uppsökande 
marknadsbearbetning.  

                                                
108 Howells m.fl. (2006) s. 187.  
109 Se återgivet remissvar från Näringslivets Delegation för Marknadsrätt i prop. 
2007/08:115 s. 80 f. 
110 Se p. 26 (upprepade kontakter per telefon eller annat medium), p. 28 (direkta 
köpuppmaningar i annonser riktade mot barn) och p. 31 (visst bruk av utfästelser om 
vinster). 
111 Prop. 2007/08:115 s. 81. 
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Högfrekventa metoder har sedermera tolkats av Marknadsdomstolen som 
menade att det som avses är just upprepade kontakter till samma mottagare, 
inte att samtliga kunder utsätts för samma metoder.112 Som redan nämnts i 
kap. 3.1 så är definitionen inte medtagen i MFL. Utredningen hade 
föreslagit att den skulle uttryckas i svensk lagtext. Regeringen valde att 
avstå med motiveringen att en definition fordrar att domstolen både tolkar 
och fyller ut dess innehåll genom att väga in samtliga relevanta 
omständigheter i det enskilda fallet. Regeringen ansåg det tillräckligt att ha 
med själva uttrycket ”annat aggressivt påtryckningsmedel” och att 
vägledning sedan fick hämtas från förarbete och praxis.113 
 
Enligt Schulze och Schulte-Nölke kan direktivets regler om aggressiva 
metoder delas upp mellan å ena sidan trakasserier och tvång och å andra 
sidan otillbörlig påverkan, där den första kategorin har ansetts mest 
uppenbart aggressiv. Schulze och Schulte-Nölke anser att de mindre 
uppenbart aggressiva metoderna är mest effektiva för att påverka ett beslut. 
De ger några exempel på sådana metoder, såsom reklam som anspelar på 
känslor eller som används på ett sätt som troligtvis skapar rädsla, vilket 
särskilt gäller marknadsföring för medicinska produkter och mat.114 

3.4.4 Utnyttjandet av en maktställning 
Utnyttjandet av en maktställning (exploiting a position of power) är i sig 
uppdelad i två rekvisit. För det första ska en maktställning förekomma och 
för det andra ska maktställningen utnyttjas. Begreppet är i sig otydligt och 
har i doktrin föranlett diskussioner över vad som faktiskt avses. Nedan följer 
en redogörelse för olika sätt som ett utnyttjande av maktställning kan tolkas 
på. Generellt anser jag att begreppet har tolkats brett. Oavsett tolkning så 
bör utnyttjande av maktställning innebära en särskild påverkan på 
konsumenten. Maktställningen skulle kunna hänföras till såväl ekonomiska 
som intellektuella aspekter och uppstå från fler situationer än endast 
yrkesrelaterade.115 Det är vanligt att maktställningen skapas utav 
näringsidkaren själv i syfte att försämra konsumentens valfrihet.116 
Maktställningen kan då anses skapas när konsumenten blir förtvivlad över 
något och ställningen utnyttjas när konsumenten sedan förmås att fatta ett 
ogenomtänkt beslut. Ett sådant utnyttjande av maktställning har till och med 
ansetts mer otillbörligt än ett utnyttjande baserat på styrkeförhållande.117 
Howells m.fl. ger exempel på olika situationer som skulle kunna utgöra ett 
utnyttjande av maktställning. En sådan är en psykologisk maktställning som 

                                                
112 Se MD 2009:32. Se även referat av rättsfallet under kap. 5.3. 
113 Prop. 2007/08:115 s. 81.  
114 Schulze och Schulte-Nölke (2003) s. 37. 
115 Howells m.fl. (2006) s. 188.  
116 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 41 och ECLG/134/2004 s. 16  
117 ECLG/134/2004 s. 16 ”…is obviously more vigorously met when the […] position of 
power has been created by the trader himself with the intention to drive consumers to 
“despair” and therefore force them to buy a product or make a deal which they would not 
have made otherwise”. 
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baseras på falsk vänskap där konsumenten förmås till att fatta det 
efterfrågade affärsbeslutet för att behålla vänskapen. Situationen påminner 
enligt Howells m.fl. om p. 30 i svarta listan, där näringsidkaren påstår att 
dennes försörjning är beroende av konsumentens transaktion. Vidare anser 
de att ett annat utnyttjande av maktställning kan vara att acceptera en garanti 
från någon som är känslomässigt bunden till sin borgenär. Likt de 
vägledande faktorerna som uppställs i art. 9a och 9b är särskilt relevanta för 
att beskriva begreppet trakasseri så har art. 9c – utnyttja ett särskilt missöde 
– ansetts hänföra främst till otillbörlig påverkan.118 
 
Howells m.fl. ger exempel på kommersiella relationer där maktställning kan 
förekomma naturligt för en viss relation. Så är fallet med 
begravningsentreprenörer som i stort sätt alltid gör affärer med sårbara 
personer. Maktställningen finns, men avgörande för det eventuella 
utnyttjandet är hur situationen hanteras. Näringsidkaren utnyttjar ett särskilt 
sårbart läge om denne förmår konsumenten att avstå från åberopandet av 
sina avtalsenliga rättigheter.119 En maktställning kan även grundas på ett 
rättsligt överläge. Art. 9e föreskriver att hot om vidtagande av rättsliga 
åtgärder som inte är berättigade enligt lag är vägledande för när ett beteende 
utgör trakasseri, tvång eller otillbörlig påverkan. Detta anser Howells m.fl. 
implicerar att hot om rättsliga åtgärder, som är berättigade enligt lag, är 
tillåtet. Vidare anser de att om de rättsliga anspråken framförs på fel sätt 
borde de likväl kunna betraktas som aggressiva. Detsamma gäller även när 
näringsidkaren avstår från att beakta nödvändiga processuella regler.120  

3.4.4.1 Maktövertag och förmågan att fatta ett 
välgrundat beslut 

Willet anser att otillbörlig påverkan i grunden är ett informationsproblem. 
Det är detta problem som medför att det andra kriteriet i art. 8 uppfylls, 
d.v.s. att valfriheten inskränks. Det centrala vid bestämmandet om 
valfriheten inskränks hos den som en affärsmetod riktas mot är i vad mån 
konsumentens förmåga att reflektera över konsekvenserna av ett beslut har 
försämrats. Genom näringsidkarens olika påtryckningar menar Willet att 
konsumenten inte kan reflektera i tillräcklig mån över konsekvenserna av ett 
beslut. För att bedöma om reflektionsförmågan påverkats är särskilt de 
vägledande omständigheterna i art. 9a (tid, plats, varaktighet), 9b 
(kränkande språk och beteende) och 9c (utnyttjande av ett välkänt missöde) 
relevanta. Är någon av dessa omständigheter tillämpliga kan det visa på att 
konsumenten haft en begränsad möjlighet att överväga beslutet och dess 
innebörd.121 

Direktivet torde således kunna tolkas som att det inte förväntas att 
                                                
118 Howells m.fl. (2006) s. 188. 
119 Howells m.fl. (2006) s. 188. 
120 Howells m.fl. (2006) s. 189. 
121 Willett (2010) s. 259 f. ” The idea here is that trader exploitation of a position of power 
through pressure may compromise the informed decision making of consumers.” s. 260. 
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konsumenter har fullständig självinsikt när de utsätts för påtryckningsmedel 
av en näringsidkare. I vart fall har regleringen i direktivet uttryckt en 
förståelse för att konsumenter kan bli påverkade genom olika former av 
påtryckning av en näringsidkare som står i maktövertag gentemot 
konsumenten.122  

Informationsproblematiken kan även uppstå före och efter en 
avtalssituation. Vid efterköpssituationer kan maktställningen uppfyllas när 
en köpare på något vis är beroende av näringsidkarens ”barmhärtighet” efter 
en genomförd transaktion.123 Utnyttjandet kan sedan bestå i att 
näringsidkaren pressar konsumenten till ett för honom ogynnsamt beslut, 
som att förmås anta ett oförmånligt betalningsalternativ. 
Informationsproblemet uppstår då konsumenten hindras från att fatta ett 
välgrundat beslut, eftersom den inte kan reflektera i tillräcklig mån över 
beslutet. Exempel på olagliga åtgärder i efterköpssituationer kan vara 
svartlistning eller orimliga fordringsanspråk. 124  

Vid situationer före avtalsslut kan maktövertaget bestå i att näringsidkaren 
har bättre förståelse för marknaden och ett eventuellt övertag i 
förhandlingsteknik. Informationsproblematiken kan även uppstå i samband 
med intensiva utförsäljningar, genom att valfriheten begränsas och omfattas 
av ”otillbörlig påverkan”. Försäljaren skapar ett behov av snabba beslut och 
effekten kan vara att konsumenter inte reflekterar i tillräcklig mån över vilka 
risker som är förenade med köpet. Förfarandet kan leda till att konsumenten 
tror att det enda sättet att undkomma försäljarens påtryckning är att ingå ett 
avtal. Eller så räds konsumenten till föreställningen att denne går miste om 
särskilda fördelar i erbjudandet om inte ett snabbt avtal sluts med 
försäljaren. Dessa situationer stämmer överens med omständigheterna i 
art. 9a, eftersom näringsidkaren använder sig av kort tid och begränsad 
varaktighet av erbjudandet. Ett annat exempel är om en försäkringsmäklare i 
sin marknadsföring utnyttjar potentiella försäkringskunders oro eller rädsla 
för risker. Detta kan resultera i att konsumenten inte tillräckligt noggrant 
reflekterar över försäkringsvillkoren.125   

Det har dock argumenterats för att konceptet om annan ”otillbörlig 
påverkan” inte ska tolkas så brett utan att rekvisitet utnyttjande av 
maktställning främst hänför sig till efterköpssituationer. Willet anser att 
andra förfaranden än efterköpssituationer i sådant fall kan fångas upp 
genom det mer allmänna rekvisitet om en inskränkning av valfriheten pga. 
trakasserier, tvång, våld. Willet menar att valfrihet aldrig uppfylls utifrån ett 
konsumenträttsligt perspektiv om förutsättningarna är sådana att 
konsumenten inte kan reflektera över vad beslutets konsekvenser och fatta 
ett välinformerat beslut. Ett sådant synsätt öppnar möjligtvis för följande 
tolkning: Låt säga att en näringsidkare inte står i ett maktövertag i 

                                                
122 Willett (2010) s. 260.  
123 Willett (2010) s. 260 och Howells m.fl. (2006) s. 188. 
124 Bengtsson och Kahn (2008) s. 7. 
125 Willett (2010) s. 260.  
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förhållande till en konsument, vilket är ett nödvändigt kriterium för 
”otillbörlig påverkan”. Hindrar ändå näringsidkaren konsumenten från att 
reflektera över ett beslut torde detta förfarande potentiellt kategoriseras som 
tvång eller trakasserier. Detta motiveras med idén att ett icke-informerat och 
ogrundat beslut är detsamma som en inskränkt valfrihet.126 En intressant 
fråga är dock om problemet med icke-informerade/icke välgrundade beslut 
rutinmässigt skulle kunna rättas av näringsidkaren utan att behöva ändra sin 
marknadsföring. Rättelsen skulle ske antingen genom att all information 
som kan vara av värde vid beslutsfattandet, t.ex. potentiella risker, görs 
tillgänglig för konsumenten eller genom att erbjuda densamma betänketid, 
med rätt att häva beslutet. Även om konsumenten har rätt att ångra sitt 
beslut så skulle informationsproblemet kvarstå, eftersom konsumenter i 
realiteten sällan utnyttjar sådana rättigheter. 127 

3.4.4.2 Materiellt orimliga affärsmetoder 
En affärsmetod som i sig är orimlig kan leda till inskränkt valfrihet för 
mottagaren och vara aggressiv enligt art. 8. Willet menar att det inte handlar 
om möjligheten till att fatta välinformerade beslut utan om att 
näringsidkaren skapar en situation som medför orimliga konsekvenser för 
konsumenten, oavsett vilket beslut som fattas. Antingen väljer den att 
åberopa sina rättigheter och får kämpa mot oproportionerliga hinder som 
kan vara både tidskrävande och ekonomiskt kostbara eller så ger 
konsumenten upp sin rätt.  Willet anser att sådant förfarande stämmer 
överens med art. 9d, nämligen näringsidkares uppsättande av 
oproportionerliga hinder när konsumenten ska utnyttja sina avtalsenliga 
rättigheter. Så sker när en försäljare kräver att konsumenter genomgår 
komplicerad formalia och förmås spendera tid och pengar på att ringa 
hjälpcenter när en rättighet ska åberopas.128 Ett annat exempel är hot om 
rättsliga åtgärder om inte konsumenten omedelbart betalar, utan utrymme 
för kompromisser. Antingen ger mottagaren efter för hoten, betalar och 
riskerar en djupare ekonomisk kris, eller vägrar att ge efter med risk för 
höga ekonomiska kostnader på grund av en rättslig process.129 

De vägledande omständigheterna som hänför till efterköpssituationer är 
främst art. 9d (oproportionerliga hinder när konsumenten ska utöva sina 
avtalsenliga rättigheter) och 9e (hot om vidtagande av olagliga åtgärder). Ett 
exempel från svarta listan är p. 27 som förbjuder att försäkringsbolag 
uppställer orimliga formella krav vid händelse av försäkringsanspråk.  
Denna punkt består av två vägledande faktorer i art. 9, c (utnyttjande av ett 
missöde) och d (orimliga hinder när köparen vill utnyttja sina rättigheter).130 

3.4.4.3 Beteendeekonomi 
Trzaskowski har tolkat definitionen av utnyttjande av maktövertag utifrån 

                                                
126 Willett (2010) s. 261 och Howells m.fl. (2006) s. 177. 
127 Willett (2010) s. 262. 
128 Willett (2010) s. 262 f. 
129 Willett (2010) s. 264. 
130 Howells m.fl. (2006) s. 188. 
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ett beteendevetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Han anser att vissa 
affärsmetoder kan uppfylla rekvisitet annan otillbörlig påverkan genom att 
näringsidkaren utnyttjar sitt maktövertag i kunskap om det mänskliga 
beteendet. Ett utnyttjande som i sin tur kan leda till att konsumenten fattar 
ett beslut som den annars inte skulle fattat.131 Exempel är sedvanliga 
överdrifter som inte ska uppfattas bokstavligen, vilka direktivet tillåter.132 
Trzaskowski menar att en uppenbar överdrift, som utlovar världens bästa 
produkt av något slag, ändå kan påverka konsumentens värderingssystem 
och få den att välja den marknadsförda produkten framför en som bevisligen 
är bättre.133 Den överdrivna informationen är inte vilseledande p.g.a. 
undantaget i art. 5.3, men påståendet kan anses vara aggressiv 
marknadsföring eftersom den sannolikt snedvrider konsumentens 
ekonomiska beteende och därmed uppfyller transaktionstestet.134 

Trzaskowski diskuterar studier som har visat att människan är rädd för 
förluster, att nedgraderas, och har därför en tendens att övervärdera det som 
tillhör en själv. En ”gratis provperiod” är effektivt ur kommersiellt 
hänseende eftersom människan tenderar att inte säga upp något som man 
får, även om produkten eller tjänsten inte är till någon användning. En 
”gratis provperiod” omfattas inte av p. 20 på svarta listan, som förbjuder 
nyttjandet av ord som ”gratis” om priset för erbjudandet överskrider de 
nödvändiga kostnaderna. Det kan dock argumenteras för att affärsmetoden 
kan vara aggressiv genom att näringsidkaren utnyttjar sitt maktövertag i 
kunskap om det mänskliga beteendet. Ett utnyttjande som i sin tur kan leda 
till att konsumenten fattar ett beslut som den annars inte skulle fattat.135  

3.4.5 Begränsning av valfrihet och handlingar 
För att en aggressiv metod ska vara otillbörlig ska den avsevärt inskränka 
genomsnittskonsumentens valfrihet och handlingar och därigenom påverka 
konsumenten till att fatta ett beslut som annars inte skulle fattats. För 
aggressiva metoder uppfylls transaktionstestet således om konsumentens 
valfrihet och handlingar avsevärt inskränks.136 Kravet på inskränkt valfrihet 
innebär att olika former av irriterande metoder, som inkräktar på den privata 
sfären utan att för den delen begränsa valfriheten, inte omfattas av förbudet. 
Alla former av påtryckning kan därför inte anses förbjudna.137 För att 
avgöra om valfriheten inskränks borde de vägledande faktorerna i art. 9 
kunna användas som hjälpmedel, även om de är avsedda för bedömningen 
av huruvida en metod utgör trakasserier, tvång eller otillbörlig påverkan.138  

                                                
131 Trzaskowski J "Behavioural Economics, Neuroscience, and the Unfair Commercial 
Practises Directive", Journal of Consumer Policy (2011): s. 389. 
132 Art. 5.3 direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  
133 Hoffman DA "The Best Puffery Article Ever (defense against criminal and civil actions 
in common law)", Iowa Law Rewiew 1395 (2006): s. 138 ff, 142. 
134 Trzaskowski (2011) s. 388. 
135 Trzaskowski (2011) s. 389. 
136 Howells m.fl. (2006) s. 173 f. 
137 Howells m.fl. (2006) s. 175. 
138 Willett (2010) s. 259 f. 



 31 

Art. 8 ställer även krav på vilken grad av inskränkning som en metod ska 
innebära. Den ska avsevärt inskränka valfriheten och handlingar. Vad som 
krävs för att uppfylla rekvisitet ”avsevärt” är emellertid svårt att avgöra utan 
ett förhandsbesked av EUD. Howells m.fl. tror inte att det ställs ett allt för 
högt krav, men att bedömningen får ske utifrån varje enskild situation.139 

3.4.6 Transaktionstestet och 
genomsnittskonsumenten vid aggressiv 
marknadsföring 

Det fjärde rekvisitet i art. 8 är att transaktionstestet ska uppfyllas.140  
Inskränkningen av genomsnittskonsumentens valfrihet måste således 
medföra att denne fattar ett beslut som han annars inte skulle fattat. I art. 8 
beskrivs detta med kravet att metoderna ”avsevärt snedvrider mottagarens 
ekonomiska beteende”. För aggressiv marknadsföring hänför 
snedvridningen av det ekonomiska beteendet till att åtgärden försämrar 
konsumentens valfrihet.141 Kravet på att transaktionstestet ska vara uppfyllt 
är insatt i förbudet mot aggressiv marknadsföring: 7 § 3 st. MFL. 
Marknadsföringen ska i märkbar mån ha påverkat eller sannolikt påverkat 
mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.142  

Vad beträffar transaktionstestet har det ifrågasatts om inte all 
marknadsföring per definition är ägnad att påverka en potentiell konsument 
till att fatta ett affärsbeslut som denne annars inte skulle fattat.143 Har inte 
alla former av marknadsföring, även reklam exkluderat, avsikten att 
uppmana konsumenter till transaktioner eller till att bete sig på ett sätt som 
näringsidkaren önskar?144 

Vid bedömningen av transaktionstestet i 7 § MFL ska särskilt sårbara 
mottagargrupper beaktas, även om detta inte uttrycks i direktivet. Eftersom 
just sårbara drag hos konsumenter är viktigt för helhetsbedömningen av en 
situation har det ansetts ologiskt om metoderna skulle bedömas utifrån ett 
abstrakt genomsnittskonsumenttest, utan beaktande av svaga grupper.145 

Personerna kan vara särskilt känsliga p.g.a. mentala eller fysiska handikapp, 
ålder eller lättrogenhet. Syftet är att bestämmelsen ska omfatta fall av 
ohederliga marknadsmetoder som i praktiken har utformats så att de 
utnyttjar svagheter hos vissa specifika konsumentgrupper.146 För att kriteriet 
om den sårbara konsumenten ska vara tillämpligt krävs det att den negativa 
effekten på en sårbar konsumentgrupp är förutsebar för näringsidkaren och 
                                                
139 Howells m.fl. (2006) s. 176. 
140 Se även kap. 2.2.2. 
141 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 41. 
142 Jfr de olika kraven på när transaktionstestet anses uppfyllt i svensk rätt 5-7, 8,10 §§ 
MFL. 
143 Schulze och Schulte-Nölke (2003) s. 36. 
144 Howells m.fl. (2006) s. 169. 
145 Beaktandet av svaga konsumentgrupper uttrycks endast i art 5. Se Bakardjieva 
Engelbrekt (2005)A s. 41 och Howells m.fl. (2006) s. 174 f. 
146 Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder s. 31 f.  
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då ska näringsidkaren i rimlig mån undersöka effekten på den känsliga 
gruppen, och i förekommande fall minska denna. Extrem naivitet och 
okunskap hos vissa konsumenter innebär inte att marknadsföring anses 
otillbörlig. En näringsidkare ska inte hållas ansvarig ”…för varje tänkbar 
tolkning eller åtgärd som vissa konsumenter kan ta till som svar på deras 
affärsmetod”.147 De svagare grupperna behöver inte heller beaktas så långt 
att sedvanlig och legitim praxis över överdrifter eller påståenden som inte 
ska uppfattas bokstavligen blir förbjudna.148 

Kommissionen ger i sina riktlinjer för tillämpningen av direktivet om 
otillbörliga affärsmetoder exempel på marknadsföring som kan rikta sig mot 
vissa grupper och som därför ska bedömas utifrån genomsnittsmottagaren i 
just den gruppen. Sådana exempel är aggressiv hemförsäljning riktad mot 
äldre. Att försöka sälja vissa produkter, t.ex. inbrottslarm, till äldre kan 
också medföra lägre krav för transaktionstestet. Affärsmetoder riktade till 
ungdomar kan utnyttja deras omognad och hindra dem från att reflektera 
över beslut, såsom att teckna mobiltjänster för att få vänner. Ett exempel på 
utnyttjande av godtrogna personer är om en näringsidkare säljer en vinstlott 
på en internetsida, vilken är öppen för alla men i realiteten enbart lockar 
godtrogna konsumenter till sidan.149 Även ICC:s grundregler för reklam har 
särskild reglering för vissa utsatta grupper och föreskriver bl.a. att unga inte 
ska utnyttjas p.g.a. deras oerfarenhet och godtrogenhet.150 Trots att svaga 
grupper beaktas har åsikter framförts om att direktivet sätter för hög tilltro 
på genomsnittskonsumenten, att den förväntas förstå olika 
marknadsföringsbeteenden. Även om konsumenten förstår syftet med en 
affärsmetod betyder inte det att den förstår hur marknadsföringen faktiskt 
påverkar hans beteende. Flera metoder kan nämligen påverka konsumenten 
på ett ekonomiskt irrationellt sätt som är svårt att upptäcka.151 

Hur strängt Marknadsdomstolen kommer bedöma huruvida en mottagare får 
sin valfrihet inskränkt och i vad mån detta leder till att mottagens förmåga 
att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkas är oklart. Endast i ett avgörande 
har domstolen prövat om en affärsmetod utgör aggressiv marknadsföring. 
Eftersom metoden inte utgjorde aggressiv marknadsföring gick domstolen 
inte in på huruvida den i märkbar mån påverkade mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut.152 Vid en jämförelse med transaktionstestets 
bedömning för vilseledande marknadsföring består inte sällan en sådan 
bedömning av ett kortfattat konstaterande, med ibland kort motivering, att 
marknadsföringen sannolikt påverkade mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut.153 Viktigt att beakta vid en sådan jämförelse är det 
högre krav som ställs för aggressiv marknadsföring – metoden ska i 
                                                
147 Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder s. 32. 
148 Art. 5.3 direktivet om otillbörliga affärsmetoder och SOU 2006:76 s. 205. 
149 Riktlinjer för genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder s. 31 f.  
150 ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation.art.18. 
151 Trzaskowski (2011) s. 384 f.  
152 MD 2009:32. Se utförligare beskrivning kap. 5.3. 
153 Se till exempel MD 2011:23. 
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märkbar mån påverka förmågan att fatta ett affärsbeslut. Min uppfattning är 
att en lika generös bedömning därför inte torde bli aktuell. Möjligtvis har 
aggressiva metoder i sin natur en större påverkan på mottagaren, i alla fall 
när det handlar om hot eller våld. Svårare blir det däremot att avgöra 
påverkan för vissa mer psykologiska metoder. 

3.5 Skillnader mellan 7 § MFL och art. 8 
och 9 direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

Förbudet mot aggressiv marknadsföring i 7 § MFL är resultatet av Sveriges 
implementering av direktivets art. 8 och 9. Grunderna för förbudet är 
naturligtvis desamma i de två regelverken men det finns flera skillnader i 
hur bestämmelserna formulerats. Kravet på fullharmonisering innebär att 
direktivets bestämmelser ska beaktas fullt ut, trots begränsad uttrycklig 
reglering i MFL. Därför följer här en beskrivning av 7 § MFL i ljuset av 
artiklarna 8 och 9. En sådan förklaring anser jag underlätta tolkningen av 
den svenska bestämmelsen om aggressiv marknadsföring. Det första 
rekvisitet i art. 8 är att affärsmetoden ska identifierats som trakasseri, tvång 
eller annan otillbörlig påverkan. I 7 § MFL återfinns dessa tre begrepp, med 
modifieringen att våld ställs självständigt från tvång, hot uttrycks särskilt 
och aggressivt påtryckningsmedel används istället för direktivets otillbörlig 
påverkan. Det första rekvisitet har i 7 § MFL utvecklats något i förhållande 
till direktivet, men däremot har uppräkningen av de vägledande 
omständigheterna i art. 9 inte återgivits i MFL, men ska likväl beaktas. Det 
andra rekvisitet, att avsevärt inskränka genomsnittskonsumentens valfrihet 
eller handlande, finns inte heller återgivet i den svenska regleringen men 
torde ha en central betydelse för när en affärsmetod är att anse som 
aggressiv i svensk rätt.154 Levin har t.o.m. något förenklat förklarat 
aggressiv marknadsföring som sådana påtryckningsmedel som inskränker 
konsumentens eller näringsidkarens valfrihet eller handlande.155 I förarbeten 
ges ingen beskrivning av vad som menas med inskränkningen, utan 
rekvisitet diskuteras tillsammans med transaktionstestets uppfyllande, d.v.s. 
det tredje rekvisitet som uppställs i art. 8.156 Inskränkningen av valfrihet och 
handlande ska medföra eller sannolikt medföra att konsumenten fattar ett 
affärsbeslut som den annars inte skulle fattat. 

Regeringen ville undvika en otymplig reglering och utformade därför 
7 § MFL som en generalklausul där alla rekvisit och omständigheter 
uppräknade i art. 8 och 9 ska beaktas vid tillämpningen.157  

                                                
154 Se bl.a. ECLG/134/2004 s. 15.  
155 Levin not 39 till marknadsföringslagen (2008:485) Karnov. 
156 Jfr prop. 2007/08:115 s. 110. 
157 Prop. 2007/08:115 s. 80 och SOU 2006:76 s. 203. 
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3.6 ICC:s grundregler för reklam 
ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) är 
etiska regler som används som norm vid rättsliga bedömningar. För svensk 
del har ICC:s regler använts som normkälla vid tolkningen av vad som 
avses med god affärssed enligt marknadsföringslagen.158 Den har därför fått 
betydelse för bedömningen av affärsmetoder som har haft aggressiva inslag. 
ICC:s regler utkom första gången år 1937 med syftet att erbjuda ett 
regelverk för ansvarsfull kreativitet och kommunikation som skulle få 
generell anslutning. År 2006 konsoliderades koden och sedan dess finns de 
flesta av ICC:s marknadsföringskoder samlade under ett dokument, det s.k. 
”Koden”. Den senaste utgåvan är från år 2011.159 Reglerna är indelad i 
grundregler för reklam och marknadskommunikation och i särskilda regler. 
I grundreglerna återfinns grundläggande principer som att marknadsföring 
ska vara laglig, hederlig och vederhäftig och inte får utformas på stötande 
sätt eller på ett sätt som skadar allmänhetens förtroende för 
marknadsföringen.160 Inom ramen för aggressiv marknadsföring har 
Marknadsdomstolen främst beaktat ICC:s regler vid sin 
otillbörlighetsbedömning av marknadsföring som anspelar på rädsla och 
oro.161  

3.7 Förhållandet till avtalsrättsliga 
bestämmelser 

Några av de mer handgripliga affärsmetoderna som är förbjudna, såsom 
tvång, fysiskt våld m.fl., skulle i vissa hänseenden kunna omfattas av 
avtalsrättsliga och straffrättsliga162 regler. Bestämmelserna i MFL påverkar 
dock inte den rättsliga prövningen inom dessa områden.163 Som exempel 
kan inte ett avtal åberopas som ogiltigt p.g.a. otillbörlig marknadsföring, 
däremot kan ”…de bakomliggande omständigheterna ligga till grund för en 
sådan bedömning.”.164 I ett nyligen meddelat förhandsavgörande kom EUD 
till slutsatsen att ett avtal inte blir automatiskt oskäligt för att affärsmetoden 
är vilseledande. Däremot var otillbörligheten ett av de kriterier som ska 
beaktas i helhetsbedömningen av om ett avtal är oskäligt och därmed 
ogiltigt.165 Även om det inte finns några direkta hänvisningar till 3 kap. AvtL 
                                                
158 Prop. 2007/08:115 s. 70 f och SOU 2006:76 s. 152 f. 
159 Koden har reviderats nio gånger sedan tillkomsten år 1937 och en gång sedan den 
konsoliderade versionen utgavs.   
160 ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation art. 1. 
161 Se MD 2000:8, MD 2001:17, MD 2002:22 angående reklam som anspelar på rädsla eller 
fruktan och ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation art. 4.2. 
162 Se t.ex. rekvisiten för misshandel 3 kap. 5 § och olaga hot 4 kap. 5 § Brottsbalk 
(1962:700). 
163 Se art. 3.2 i direktivet som framhåller att ett avtals giltighet, ingående och verkan inte 
ska påverkas av direktivets bestämmelser.  
164 Prop. 2007/08:117 s. 79 f. 
165 Se mål C-453/10 Jana Pereničová, Vladislav Perenič REG 2012, p. 43 och 47 i 
domskälen. Märk väl att det i målet var frågan om vilseledande affärsmetoder. Enligt egen 
uppfattning torde detsamma gälla för aggressiva affärsmetoder. 
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om rättshandlingars ogiltighet så används liknande terminologi och 
rekvisiten påminner om varandra. Bestämmelser som påminner om 
aggressiva affärsmetoder är tvång (28 och 29 §§), ocker (31 §), 
generalklausulen om tro och heder (33 §) och inte minst generalklausulen 
om oskäliga avtalsvillkor (36 §).  

Tvång är uppdelade i två svårighetsgrader; råntvång (28 §) och ”lindrigare” 
tvång (29 §). Den allvarligare formen innebär att någon tvingas ingå ett 
avtal genom våld eller hot om våld som upplevs som trängande fara, 
exempelvis vapenhot. Den mer lindriga formen av tvång kan handla om 
utpressning där ryktet sätts på spel.166 Precis som art. 8 har tolkats i doktrin 
kan tvång enligt AvtL utföras med såväl fysiska som psykologiska medel. I 
7 § MFL har lagstiftaren däremot valt att separera hot och våld från tvång, 
vilket möjligtvis gör det mer besvärligt vid en jämförelse med 28 § AvtL. 
Min egen åsikt är att karaktäristiskt för tvång i AvtL:s bemärkelse är att 
bestämmelsen ger upphov till ett maktövertag, fysiskt eller psykologiskt, 
som inskränker den utsattes frihet att välja om den ska ingå avtalet eller inte. 
En sådan tolkning liknar direktivets definition av otillbörlig påverkan, vilket 
vittnar om svårigheten att identifiera kärnan i de olika formerna av 
aggressiva affärsmetoder och dess inbördes relationer.   

Bestämmelsen om ocker innebär att någon ska utnyttja annans trångmål, 
oförstånd, lättsinne eller beroende ställning. Trångmål avser inte endast 
ekonomiska bekymmer utan även annan nödställd situation.167 Detta kan 
liknas med den vägledande faktorn i art. 9c – att utnyttja ett känt missöde. 
Oförstånd innebär bristande omdömesförmåga genom exempelvis 
oerfarenhet, något som kan jämföras med beaktandet av vissa svaga 
gruppers påverkan av marknadsföring. Lindrigt tvång och ocker är s.k. 
svaga ogiltighetsgrunder och det krävs för ogiltighet, att tredje man är i ond 
tro om utpressningen, utnyttjandet av trångmål etc.168  

Generalklausulerna om tro och heder respektive oskäliga avtalsvillkor liknar 
7 § genom en anpassningsbar karaktär, där även andra omständigheter än de 
i lagtexten uttryckta ska beaktas. Generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor 
(36 §) stadgar att:  

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är 
oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets 
tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.  

 
Vid oskälighetsbedömningen ska särskild hänsyn tas till om personen är 
konsument eller på annat vis intar en underlägsen ställning. Jämförelser kan 
göras med förbudet mot aggressiv marknadsföring på flera sätt. Likt 
7 § MFL så omfattas såväl situationer före, under och efter en transaktion. 
Bedömningspunkten, omständigheter vid avtalets tillkomst, kan jämföras 

                                                
166 Ramberg J och Ramberg C, Allmän avtalsrätt (2010)  s. 72. 
167 Ramberg och Ramberg (2010) s. 74 f. 
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med aggressiva affärsmetoder där mottagaren genom olika påtryckning 
påverkas till ett affärsbeslut de annars inte skulle fattat. På samma vis som 
MFL så omfattas även omständigheter efter en avtalssituation. 
Oproportionerliga hinder när konsumenten ska åberopa sina avtalsenliga 
rättigheter skulle troligtvis anses oskäligt enligt 36 § AvtL. Slutligen kan 
även övriga omständigheter beaktas, vilket medför en näst intill obegränsad 
plattform av omständigheter som kan medföra oskälighet. Vid 
skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till styrkeförhållandet mellan 
avtalsparterna, återigen en viktig parallell till otillbörlig påverkan.  
 
Hovrättsfallet RH 2001:44 är illustrerande för vissa likheter mellan 36 § 
AvtL och aggressiv marknadsföring. I fallet ansågs ett leasingavtal om 
dokumentskåp oskäligt och jämkades, delvis p.g.a. säljarens beteende vid 
avtalets ingående. Säljaren använde affärsmetoder som att på kvällstid 
bereda sig tillträde till kundens hus med förklaringen att han sökte vägen till 
en annan person. Därefter förmåddes kunden att snabbt ingå avtalet för att 
inte gå miste om ett påhittat särskilt förmånligt ”mässpris”, vilket var ett 
vapenskåp som ”bonus”. Varken det totala priset eller uppsägningsvillkor 
diskuterades. Hovrätten ansåg att försäljningsmetoderna var näst intill 
otillbörliga. Trots försök till snabb annullering levererades skåpen till 
kunden som klassificerats som näringsidkare men intagit en underlägsen 
ställning. Hovrätten jämkade avtalet med 36 § AvtL. 
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4 Svarta Listan  
 

4.1 Bakgrund, syfte och uppbyggnad  
I bilagan till direktivet om otillbörliga affärsmetoder finns, som redan 
nämnts, 31 stycken affärsmetoder som under alla omständigheter ska anses 
som otillbörliga – svarta listan. Det är endast dessa situationer som kan vara 
otillbörliga utan att först behöva uppfylla transaktionstestet, d.v.s. prövas 
utifrån artiklarna 5–9 i direktivet. Listan är uppdelad i två avsnitt, 
marknadsföringsåtgärder som betecknas som vilseledande respektive 
aggressiva. Uppräkningen är uttömmande och får ändras endast genom en 
revidering av direktivet i sig, alltså inte av en enskild medlemsstat.169 Syftet 
med listan är att fastställa vilka metoder som är absolut otillbörliga och att 
öka rättsäkerheten.170 Metoderna ska fungera som en konkretion av de 
allmänna generalklausulerna och bidra till en enhetlig tillämpning av 
direktivet. Att listan är bindande och bestämmelserna relativt enkla att 
verkställa har inneburit att flera medlemsländer har försökt få med så många 
som möjligt av vad de anser utgöra otillbörliga affärsmetoder, med 
utgångspunkt i nationell lag och rättspraxis.171 Bakardjieva menar att listan 
därför blivit inkonsekvent, lång och svåröverskådlig.172 Från början fanns 
det 19 specifika situationer av vilseledande och aggressiv 
marknadsföring.173 
 
Den svarta listan gäller som lag i Sverige, vilket har uppnåtts genom en 
hänvisning i 4 § MFL till direktivets bilaga I. De uppräknade metoderna 
kompletterar således de mer allmänna bestämmelserna i MFL om otillbörlig 
marknadsföring. Som för direktivet i helhet har Sverige valt att tillämpa 
bestämmelserna även i relationen mellan näringsidkare. Regeringen var av 
åsikten att de listade metoderna utgjorde vad som generellt klassificeras som 
oönskade former av marknadsföring, oavsett vem förfarandet riktas mot. Att 
dessa skulle omfatta även marknadsföring riktad mot näringsidkare var 
således i linje med MFL:s syfte. Utredningen och lagrådet föreslog att listan 
borde bifogas som en bilaga till MFL. Enligt Lagrådet skulle dessa centrala 
bestämmelser vara otillgängliga för den enskilde om de fanns i ett 
svåråtkomligt direktiv. För att inte komma i konflikt med EU:s publicering i 
EUT implementerades bilagan istället genom ett tillkännagivande i svensk 
författningssamling.174  
 

                                                
169 Skäl 17 och art 5.5 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
170 Skäl 17 direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
171 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 42 f. 
172 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 83. 
173 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 42 f. Jämför svarta listan med den bilagan som 
presenterades i direktivförslaget KOM (2003)356 slutlig. 
174 Prop. 2007/08:115 s. 107. 
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I förarbeten till MFL har inte innebörden av varje punkt behandlats utan 
detta överlämnades åt rättstillämpningen och EG-domstolen.175 

4.2 Aggressiva affärsmetoder p. 24–31 
De åtta sista punkterna på svarta listan beskriver aggressiva metoder som 
alltid ska anses otillbörliga. I jämförelse med tidigare svensk rätt är dessa 
uppräknade punkter mer främmande än de under kategorin vilseledande, 
även om en del bestämmelser hade motsvarigheter i tidigare reglering eller 
fasta praxis.176 Metoderna som förbjuds är: 
 

• ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal 
utarbetats (p. 24) 

• som säljare göra hembesök och vägra lämna bostaden förrän avtal 
slutits (p. 25) 

• ta upprepade telefonkontakter (p. 26) 
• kräva irrelevanta dokument från en konsument som gör anspråk på 

försäkringsersättning eller underlåter att svara i ärendet för att förmå 
konsumenten att avstå sina avtalsenliga rättigheter (p. 27) 

• direkt uppmana barn till att köpa eller till att övertala sina föräldrar 
till att köpa (p. 28) 

• använda sig av en negativ säljmetod (p. 29)  
• uttryckligen informera konsumenten om att näringsidkarens 

försörjning står på spel om mottagaren inte köper produkten (p. 30) 
• oriktigt skapa intryck av att mottagaren redan vunnit eller kommer 

att vinna ett pris eller motsvarande förmån, fast det egentligen inte 
finns någon vinst eller att mottagaren måste betala för att göra 
anspråk på den (p. 31).  

 
Bakardjieva har tolkat listan som att det har gjorts en förhandsbedömning att 
de kriterier som ställs upp i förbudet mot aggressiv marknadsföring alltid är 
uppfyllda i de metoderna som återfinns i bilagan. Därför behöver 
rättstillämpare inte göra bedömningen av påverkan av 
genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende i det enskilda fallet. Det 
går dock att ifrågasätta om en del av metoderna verkligen alltid inskränker 
mottagarens valfrihet och påverkar vilket affärsbeslut som fattas. Dessutom 
menar Bakardjieva att listans uttömmande karaktär endast innebär att det 
råder politisk enighet om att just dessa metoder under alla omständigheter är 
otillbörliga. Det torde finnas andra tänkbara metoder som under alla 
förutsättningar är otillbörliga. Därför borde Marknadsdomstolen inte vara 
alltför låst till en jämförelse med metoderna på svarta listan när de tolkar 
7 § MFL.177  

                                                
175 SOU 2006:76 s. 255. 
176 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 45. Leverans utan föregående beställning (p. 29) 
återfanns i 12 § 2 st. 1995 års MFL. Genom marknadsföring direkt uppmana barn till att 
köpa eller till att övertala sina föräldrar att köpa produkter (p. 28) har tidigare ansetts strida 
mot praxis.  
177 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 46 f. 
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De bakomliggande skälen för metoderna i listan har ifrågasatts och det har 
inte ansetts helt klart varför vissa förfaranden klassificeras som aggressiva 
istället för vilseledande och tvärtom. Att göra oriktiga påståenden om den 
risk som mottagaren utsätter sig för om den inte köper en produkt (p. 12) är 
exempel på en vilseledande metod som ansetts ha aggressiva inslag. På 
samma vis har den aggressiva metoden att oriktigt skapa intryck om att 
mottagaren vunnit ett pris (p. 31) snarare ha vilseledande inslag.178 Att påstå 
att ett erbjudande är begränsat i tid, för att förmå konsumenten till att fatta 
ett omedelbart och ogrundat beslut (p. 7) och att oriktigt påstå att en produkt 
kan bota sjukdomar (p. 17) är av egen uppfattning snarare aggressiva 
metoder än vilseledande. Båda överensstämmer med vägledande faktorer i 
art. 9. Den första metoden innebär tidspress (art. 9a) som begränsar 
valfriheten och den andra kan anses utnyttja ett missöde (art. 9c), eftersom 
den främst riktar sig till sjuka personer. 

Listan är fylld med så mycket olika information att den snarare ansetts 
försämra tydligheten om vad som är otillbörliga affärsmetoder än bidra till 
förutsebarhet, som var ett av syftena. Detta förstärks av listans bristande 
systematiska ordning och känslan av godtycklighet över vilka metoder som 
är förbjudna. Intrycket av situationerna på listan är att dessa inte har valts ut 
grundat på hur allvarlig skada metoderna kan innebära eller hur vanligt 
förekommande de är. Istället har andra faktorer haft större betydelse, såsom 
ett allmänt intresse av integration och marknadens självregleringsåtgärder. 
Så verkar fallet varit med bestämmelserna om uppförandekoder (p. 1–3), 
och även regleringen angående näringsidkarens användande av främmande 
språk vid efterköpssituationer tyder på att ett rättfärdigande skäl har varit 
underlättande av den inre marknaden och gränsöverskridande handel. 
Bakardjieva tror sig se att när metoden innebär lämnande av falsk eller 
vilseledande information, då klassificeras den som vilseledande även om det 
finns aggressiva inslag.179 
 
Metoderna i svarta listan kan vara användbara för att identifiera gränsen 
mellan legalt och illegalt beteende. En av metoderna är att i marknadsföring 
direkt uppmana barn till att övertala sina föräldrar. Här är det tydligt att även 
om föräldrarna har ett val att avstå från ett köp, så kan de ändå känna sig 
tvungna. Det är alltså inte fråga om något tvång grundat på hot eller våld, 
utan om en psykologisk påtryckning som uppenbarligen inskränker deras 
valfrihet. Leverans utan föregående beställning kan också innebära att 
konsumenten känner psykologisk skyldighet att inte returnera den försända 
produkten. Detsamma gäller för hot om att näringsidkarens försörjning är 
beroende av konsumenten, där snarare konsumentens känslor utnyttjas.180 

                                                
178 Howells m.fl. (2006) s. 192. 
179 Bakardjieva Engelbrekt (2005)A s. 43. 
180 Howells m.fl. (2006) s. 185. 
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5 Aggressiv marknadsföring 
och dess förhållande till 
Marknadsdomstolens praxis 

5.1 Inledande kommentarer 
Marknadsdomstolen har en omfattande rättslig praxis med runt 30 
avgöranden per år. Sedan direktivets ikraftträdande år 2005, då domstolen 
började beakta dess innehåll trots att implementeringen skedde först år 
2008, har ett stort antal avgöranden varit föremål för Marknadsdomstolens 
bedömning. Trots den höga frekvensen avgöranden har 7 § MFL och p. 24–
31 i bilagan tillämpats i en ytterst begränsad utsträckning, av parter men 
framförallt av Marknadsdomstolen. I följande kapitel redogörs för 
avgöranden från Marknadsdomstolen som jag anser har aggressiva inslag. 
Före 2008 års MFL bekämpades, som nämnts tidigare, metoder med 
aggressiva inslag genom tillämpning av den tidigare generalklausulen om 
otillbörlig marknadsföring. Dessa fall är fortfarande intressanta eftersom de 
numera skulle kunna betraktas som aggressiv marknadsföring. Äldre praxis 
har generellt ansetts ha fortsatt relevans även om en jämförande diskussion 
bör ske med viss försiktighet.181  
 
Även om få avgöranden skett hittills där aggressiv marknadsföring är 
föremål för bedömning så kommer troligtvis antalet att öka. Ju fler fall där 
förbudet åberopas, desto fler tillfällen kommer Marknadsdomstolen få att 
pröva direktivets bestämmelser. Eftersom MFL bygger på ett 
fullharmoniseringsdirektiv så ska rättstillämpare företa en direktivskonform 
tolkning av de nationella bestämmelserna. Detta innebär att 
Marknadsdomstolen har som uppgift att vända sig till EUD för vägledning 
om det uppstår oklarheter över hur direktivets bestämmelser om aggressiva 
affärsmetoder ska tolkas.182 Sveriges domstolar, Marknadsdomstolen 
inkluderad, har dock fått kritik för att vara återhållsamma med att begära 
förhandsavgöranden.183 På så vis är risken att domstolen söker sig till 
tidigare rättsläge istället för att få vägledning och samtidigt påverka EU-
rätten.184 
 
 

                                                
181 Svensson m.fl. (2010) s. 148.  
182 Art. 267.3 EUF (f.d. 234.3 FEG) 
183 Bernitz (2012) s. 149.  
184 Bernitz (2012) s. 147 f. Kommissionen tillställde den 13 okt. 2004 ett motiverat yttrande 
mot att Sverige inte har vidtagit åtgärder mot de högsta domstolsinstanserna för deras 
underlåtenhet att begära förhandsavgöranden. Om en medlemsstat inte rättar sig efter 
yttrandet inom föreskriven tid anhängiggörs kommissionen en fördragsbrottstalan hos EUD 
(art. 258 EUF, f.d. 226 FEG).  
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5.2 Anspelan på rädsla 
Varken MFL eller direktivet uttrycker särskilt att marknadsföring som 
anspelar på rädsla, våld, riskabelt beteende eller liknande utgör aggressiv 
marknadsföring. Att ett sådant förfarande omfattas av direktivet har däremot 
framförts i doktrin, som en del av tvång alternativt otillbörlig påverkan 
(annat aggressivt påtryckningsmedel).185 Även ICC:s regler förbjuder sådan 
marknadsföring och föreskriver att ”Marknadskommunikation får inte utan 
vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller 
lidande.”. Även andra metoder som strider mot näringsidkarens sociala 
ansvar förbjuds, såsom att utnyttja en olycka eller sjukdom eller uppmuntra 
till olagliga beteenden.186 Kriteriet ”vägande skäl” har sedermera anammats 
av Marknadsdomstolen.187  

I svenskt hänseende har reklam som anspelar på rädsla, fruktan och liknande 
tillstånd bedömts otillbörlig genom att strida mot god affärssed enligt 
dåvarande 4 § MFL. Så var det i MD 2000:8 där en näringsidkare tog till 
vara på den utbredda oron inför en eventuell millenniebugg i samband med 
millenniumskiftet. Ett företag sålde s.k. överlevnadspaket inför 
millenniumskiftet och använde i sin marknadsföring formuleringar som 
”Pessimisterna tror att världen kommer att drabbas av katastrofer som 
hungersnöd, anarki, olyckor, kärnkraftshaverier och massflykt...” och 
”kritiska årsskiftet” förekom upprepade gånger. KO ansåg även att 
begreppet ”nedräkningen” var ägnat till att förstärka intrycket av att 
”dagarna är räknade” och kunde utgöra press på mottagaren att snabbt 
bestämma sig för att beställa produkten. Marknadsdomstolen ansåg att 
användandet av de överdrivna formuleringarna i marknadsföringen hade 
spelat på konsumenternas rädsla, oro och fruktan, samt att det saknades 
vägande skäl som kunde berättiga beteendet. Formuleringarna stred därför 
mot god affärssed och var otillbörliga enligt MFL. I domskälen hänvisades 
till såväl äldre praxis som till ICC:s Grundregler för reklam.  

Även i MD 2001:7 gjordes bedömningen att kriteriet vägande skäl inte var 
uppnått. Marknadsföringen bestod av en reklamfilm med bildsekvenser på 
oroade människor, vars oro grundade sig på det nya pensionssystemet. 
Marknadsdomstolen ansåg att det visserligen ligger i sakens natur att reklam 
för pensionsförsäkringar i någon grad anspelar på människors oro och 
farhågor om att inte ha tillräckliga medel för en skyddad ålderdom. 
Marknadsdomstolen anförde att det fanns grundad anledning att anta att 
informationsbrevet om pensionen har väckt viss oro, men att det saknades 
vägande skäl att på ett så pass överdrivet sätt förstärka människors farhågor 
och anspela på oro och osäkerhet. Inte heller ansågs filmen ha ett tydligt 
humoristiskt inslag som hade kunnat motverka oro. 

I MD 1995:1 blev bedömningen att marknadsföringen inte ansågs utnyttja 
                                                
185 Se exempelvis Willett (2010) s. 259 f, Schulze och Schulte-Nölke, (2003) s. 37 och 
Howells m.fl (2006) s. 184.     
186 ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation art. 4. 
187 Se MD 2000:8. 
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eller spela på konsumenternas rädsla, oro eller fruktan. I fallet 
marknadsfördes tjänsten att mögelhundar undersökte hus för att upptäcka 
eventuell mögelskada. Företaget använde formuleringen "Vet du att onormal 
trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, slemhinneirritationer, 
upprepade infektioner, hudbesvär m.m. är de symtom som man finner i s.k. 
sjuka hus?", vilket KO ansåg vara överdrivna paralleller mellan sjuka hus 
och sjukdomar och att argumenten var starkt oroande. Enligt 
Marknadsdomstolen hade svaranden visat att de påstådda symptomen var 
typiska för personer som vistas i sjuka hus. Formuleringen var därför 
vederhäftig. Inte heller ansågs de utnyttja eller spela på konsumenternas 
rädsla, oro eller fruktan. 

Att direkt rikta marknadsföring som handlar om plötslig spädbarnsdöd till 
nyblivna föräldrar, har däremot utan vägande skäl ansetts spela på rädsla 
och fruktan. I MD 1991:2 innehöll marknadsföringen formuleringar som 
"Plötslig spädbarnsdöd måste sägas vara en fruktad folksjukdom. […] Bara 
tanken på att vakna upp en morgon och finna sitt barn dött i sängen kan 
grumla glädjen att ha ett spädbarn". KO hänvisade till art. 3 ICC:s 
grundregler för reklam och ansåg att det saknades vägande skäl att använda 
så starkt oroande argument som riktades till nyblivna föräldrar som redan 
befinner sig i en utsatt situation genom den ansvarsfulla vårdnaden. 
Marknadsdomstolen dömde i enlighet med i KO:s anförande och ansåg att 
påståendena stred mot ICC:s grundregler för reklam, oavsett om påståendet i 
sig var sant. 

5.3 Obeställda produkter och negativ 
säljmetod 

En näringsidkare som ägnar sig åt s.k. negativ säljmetod omfattas enligt 
svarta listan av förbudet mot aggressiv marknadsföring. Karakteristiskt är 
att säljaren utnyttjar köparens okunskap om hur bindande avtal sluts och på 
så vis vilseleder denne om betalningsskyldigheten. Mottagaren kan få 
produkter eller abonnemangserbjudanden hemskickade med uppmaningen 
att en aktivitet, såsom att återsända produkterna eller avböja erbjudandet, 
krävs för att undvika avtalsbundenhet och betalningsskyldighet. I vissa fall 
kan intrycket vara att en betalningsskyldighet redan genom mottagandet 
blivit aktuell, som vid bifogande av inbetalningskort.188 Det finns dock 
undantag från den generella inställningen att förfarandet negativ 
avtalsbindning är otillbörligt. Det kan vara när ett avtal som löpt under lång 
tid går ut och då det ligger i kundens intresse att avtalet förlängs.189 
Försäkringsavtal borde kunna vara ett sådant avtal. 
Det kan tyckas mest naturligt att ett vilseledande av någon till 
betalningsskyldighet genom leverans av obeställda produkter utgör 
vilseledande marknadsföring snarare än aggressiv. Den valda 
kategoriseringen innebär eventuellt att situationer som angränsar till p. 29 i 

                                                
188 Prop. 1994/95:123 s. 71 f och Svensson m.fl. (2010) s. 181 f.  
189 Prop. 1994/95:123 s. 71 f. 
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bilagan, utan att för den delen helt omfattas av förbudet, bör prövas enligt 
generalklausulen om aggressiva affärsmetoder före en eventuell tillämpning 
av generalklausulen om vilseledande marknadsföring. Detta särskilt om 
metoden har inslag av aggressiv påtryckning. Om själva vilseledandet är det 
mest framträdande borde det lämpligaste vara att istället pröva förfarandet 
mot bestämmelsen om vilseledande marknadsföring alternativt 
generalklausulen om god marknadsföringssed.190  Även ICC förbjuder 
denna kategori av metoder.191 
I MD 2009:32 anklagades Mr Jet för att använda sig av otillbörlig 
marknadsföring vid försäljning av flygresor på sin webbsida eftersom det 
användes en redan förkryssad ja-ruta med texten ”Rekommenderade 
tilläggsprodukter”. Den konsument som inte önskade tillvalet var själv 
tvungen att aktivt markera nej-rutan. KO ansåg att MR Jets förkryssade 
tillvalsruta var aggressiv då den stred mot p. 29 i bilagan, alternativt 
omfattades av annat aggressivt påtryckningsmedel, där p. 29 hade en 
vägledande funktion. Marknadsdomstolen ansåg däremot inte att metoden 
innebar leverans utan föregående beställning (p. 29), ej heller 
fakturaskojeri (p. 21). De av KO åberopade punkterna i svarta listan var 
inte tillämpliga. Inte heller ansåg Marknadsdomstolen att MR Jet använt 
sig av ”annat aggressivt påtryckningsmedel” genom att rikta metoden till 
samtliga konsumenter och anförde:  

Det är uppenbart att Mr Jet i förhållande till enskilda kunder inte har 
befunnit sig i någon särskild maktställning. Det som avses med att 
aktiviteten är högfrekvent är inte – vilket KO gjort gällande – att ett 
stort antal kunder berörs, utan att upprepade och oönskade kontakter 
per telefon eller annat medium tas med samma kund eller grupp av 
kunder (jfr prop. s. 81). Så har inte skett i förevarande fall. Säljmetoden 
kan inte heller anses ha varit särskilt pådrivande. Med hänsyn till det 
nyss anförda kan KO:s talan inte bifallas med stöd av 7 § MFL. 

MD ansåg istället att metoden stred mot god marknadsföringssed. 
Domstolen konstaterade att det inom marknadsrätten råder ett principiellt 
förbud mot negativ avtalsbindning, att Mr Jet:s metod ”bar nära släktskap” 
med negativ avtalsbindning, och att den kunde kritiseras ”på väsentligen 
samma grunder”. Metoden stred bl.a. mot Svensk Distanshandels 
Branschregler för hur en försäljning på internet ska gå till och stred således 
mot god marknadsföringssed. Hela upplägget ansågs vara ägnat att på ett 
försåtligt sätt få kunden att inte uppmärksamma att beställningen 
inkluderade tillvalen om dessa inte avmarkerades av kunden själv. 
Slutligen konstaterade domstolen att det var sannolikt att mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkades i märkbar mån och 
metoden var därför otillbörlig och förbjuden.  

I MD 2009:30, om automatisk förlängning av TV abonnemang, prövades 
överhuvudtaget inte frågan om negativ avtalsbindning i enlighet med 
                                                
190 Svensson m.fl. (2010) s. 182. Svensson ger som exempel på ofrivillig avtalsbindning. 
modemkapning och andra fall där konsumenter genom manipulativa metoder förmås att 
ingå avtal utan insikt om avtalets uppkomst eller dess konsekvenser.  
191 ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation art. 21.  
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rekvisiten för aggressiv marknadsföring utan endast utifrån Lagen 
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.192 

5.4 Ogrundade hot 
Att meddela rättsliga hot är inte helt främmande i Marknadsdomstolens 
rättspraxis. Som tidigare nämnts bör viss försiktighet visas i samband med 
hänvisning till äldre avgöranden från tiden före införandet av förbudet mot 
aggressiv marknadsföring. Med detta i beaktande kan äldre avgöranden om 
varningsbrev med ogrundade hot om rättsliga åtgärder diskuteras inom 
ramen för aggressiv marknadsföring.193 Numera finns det nämligen en 
vägledande omständighet i art. 9e som föreskriver att hot om vidtagande av 
olagliga åtgärder är en vägledande omständighet för aggressiv 
marknadsföring. 
 
I MD 2006:2 hade svaranden genom telefonsamtal hotat 
bostadsrättsföreningar med rättsliga åtgärder om de anlitade en konkurrent 
för att genomföra renoveringsarbete. Det var bevisat att mottagarna känt sig 
hotade. Detta var efter direktivets ikraftträdande (men före tillkomsten av 
2008 års MFL) så gemenskapsrättens bestämmelser om aggressiv 
marknadsföring kunde beaktas i domskälen. Enligt Marknadsdomstolen var 
det inte bevisat att företaget hade fog för sina påståenden, utan dessa ansågs 
onyanserade, långtgående och stå i strid med dåvarande generalklausul om 
god marknadsföringssed, 4 § MFL. Det finns ytterligare avgöranden där 
svaranden oriktigt påstått att någon på olika sätt brutit mot en lag, 
exempelvis begått immaterialrättsliga intrång.194  

5.5 Särskilt påträngande metoder 
Vad som avses med särskilt påträngande metoder är en svårbesvarad fråga. 
Metoder där säljsyftet inte framgår har ansetts särskilt påträngande.195 I MD 
1973:3 ansågs s.k. home-parties, tillställningar i hemmiljö med säljsyfte, där 
inte säljsyftet tydligt angavs i en skriftlig inbjudan vara otillbörligt. 
Marknadsdomstolen ansåg att det sattes ”synnerligen höga krav” på den 
försäljningsformen och att det är karakteristiskt för home-party att 
konsumenterna känner stark psykologiskt tryck att köpa, särskilt om 
värdinnan och gästerna är bekanta. Den inbjudna gästen behövde därför tid 
att överväga sin närvaro. Dessutom förbjöds s.k. värdinnegåvor, som 
beskrevs vara ”ägnade att leda till inköp, som är betingade av 
lojalitetskänslor, och därmed till en situation i vilken konsumenternas 
förmåga att kritiskt bedöma försäljarens uppgifter och försäljningsargument 
är nedsatt.”. 
 

                                                
192 För tidigare avgöranden se MD 2002:3.och MD 2005:34 angående negativ 
avtalsbindning.  
193 Svensson m.fl. (2010) s. 181. 
194 Se även MD 1999:28, MD 2002:25 och MD2011:22. 
195 Bernitz (1997) s. 76. 
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Det dolda säljsyftet var även anledningen till att marknadsföringen var 
otillbörlig i MD 1973:24 och MD 1991:23. I det förstnämnde handlade det 
om utflyktsresor där de inbjudna gästerna inte blivit tillräckligt upplysta om 
att huvudsyftet med resan var försäljning. I det andra hade företaget erbjudit 
kostnadsfri privatekonomisk rådgivning, trots att huvudsyftet varit att sälja 
ädelstenar. En annan form av marknadsföring som ansetts påträngande är 
när mottagaren uppmanas till snabba och oöverlagda beslut.  I MD 1993:2 
erbjöds kunden en tilläggsvara om huvudprodukten beställdes inom 15 
minuter. Erbjudandet innebar en påtryckning som kunde resultera i ett 
oöverlagt beslut för konsumenten och bedömdes otillbörlig. 

5.6 Anspelan på välvillighet 
I några äldre avgöranden har en del av otillbörlighetsbedömningen handlat 
om att marknadsföringen anspelar på moraliska känslor hos mottagaren. I 
MD 1976:20 marknadsfördes ett kortspel med informationen att 
försäljningen var till förmån för välgörande ändamål, utan att för den delen 
avslöja att detta endast avsåg 5 % av försäljningen. Enligt 
Marknadsdomstolen var det otillbörligt att påstå att försäljningen var till 
förmån för välgörenhet om inte den korrekta andelen uppgavs. Domstolen 
motiverade detta delvis med att konsumentens benägenhet att köpa spelet 
påverkades av föreställningen att konsumenten bidrog till välgörenhet. 
Slutligen uppmanades företag till stor försiktighet med att uppge att 
försäljning är till förmån för välgörande ändamål. Liknande karaktär hade 
MD 1993:33, där domstolen i sitt domskäl beaktade att konsumenter kan ha 
känslomässiga och principiella skäl för att välja ideella tjänster. Detta var en 
bidragande orsak till att marknadsföringen ansågs otillbörlig då den påstått 
ideellt syfte trots att den delen varit begränsad. Se även MD 1973:3196 där 
affärsmetoden home-parties ansågs utnyttja känslor av lojalitet till 
värdinnan. 

5.7 Marknadsdomstolen väljer att ej pröva 
aggressiva grunder 

Vid flera tillfällen då käranden åberopat aggressiv marknadsföring som en 
av grunderna för sitt yrkande har Marknadsdomstolen valt att inledningsvis 
pröva andra åberopade grunder. De vanligaste är huruvida förfarandet är 
vilseledande, men även om den står i strid med generalklausulen om god 
marknadsföringssed. Anses marknadsföringen uppfylla rekvisiten för 
otillbörlighet inom ramen för dessa grunder går domstolen vanligtvis inte in 
på bedömningen huruvida den är aggressiv.  

I MD 2011:22 anklagades ett företag som sålde internettjänster, för att 
använda affärsmetoder som var såväl aggressiva som vilseledande och stred 
mot god marknadsföringssed. I marknadsföringen påstods att det var 
bråttom att acceptera ett erbjudande och att erbjudandet var unikt för 

                                                
196 Refereras under kap. 5.5 
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mottagaren. Marknadsdomstolen valde dock att först pröva 
marknadsföringen mot bakgrund av bestämmelsen om vilseledande 
marknadsföring. Påståenden kunde inte bevisas, vilket gjorde 
marknadsföringen ovederhäftig och vilseledande. Marknadsdomstolen 
prövade inte den åberopade grunden huruvida företaget försatt mottagaren i 
en pressad situation genom att skapa intrycket att mottagaren hade en 
synnerligen begränsad tidsperiod att bestämma sig. Istället konstaterade 
domstolen ”Mot denna bakgrund saknas det skäl att pröva i vilken mån 
marknadsföringen även strider mot 5 och 7 §§ MFL.”   

Samma ställningstagande gjorde Marknadsdomstolen i MD 2011:25. I fallet 
hade svaranden sänt e-post till den som verkade som finansiär för käranden, 
med påståenden om att käranden gjorde sig skyldig till patentintrång. I 
påståendena uppgavs det att styrelseledamöterna i kärandebolaget var 
personligt ansvariga för intrånget, något som av käranden tolkades som ett 
förtäckt hot, tillika aggressiv marknadsföring. Marknadsdomstolen bedömde 
påståendena som vilseledande och ansåg att det saknades skäl att pröva om 
marknadsföringen även på annat vis stred mot MFL. Med andra ord så 
prövades aldrig frågan huruvida metoden var aggressiv.  
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6 Analys  

6.1 Vad innebär trakasseri, tvång och 
otillbörlig påverkan inom ramen för 
aggressiv marknadsföring?  

Med syftet att redogöra för och analysera vad som utgör aggressiv 
marknadsföring i svensk rätt har jag behandlat kärnan i förbudet mot 
aggressiv marknadsföring. Med ”kärnan” avser jag de uttryckliga formerna 
av aggressiva affärsmetoder som nämns i art. 8: trakasseri, tvång och 
otillbörlig påverkan (annat aggressivt påtryckningsmedel). I MFL har 
dessutom uttryckligen fysiskt våld och hot lagts till de begrepp som utgör 
aggressiv marknadsföring. Eftersom trakasserier, tvång och otillbörlig 
påverkan, tillsammans med metoderna i svarta listan, är grunden för 
aggressiva metoder är det naturligt att söka efter innebörden av respektive 
begrepp. Endast ”otillbörlig påverkan” är definierat i direktivet, medan 
”trakasserier” och ”tvång” används utan någon definition. Därför kommer 
jag i det närmaste att analysera vad jag och andra anser i denna fråga samt 
vilka problem som uppstår vid en sådan identifiering. 
 
Att begreppet trakasseri är allmänt välkänt betyder inte per automatik att det 
har samma betydelse inom ramen för aggressiv marknadsföring. Trakasseri 
har ofta tolkats mycket brett, exempelvis av Howells m.fl. som anser att det 
omfattar irriterande, påträngande metoder som inskränker den privata 
sfären. Jag kan instämma i denna beskrivning och ser just inskränkningen på 
den privata sfären som ett typiskt kännetecken för trakasserier. Särskilt 
tydligt blir inskränkningen om mottagaren utsätts i en miljö och i ett 
sammanhang där en sådan metod inte är förväntad, typiskt i hemmet på 
obekväma tider. De vägledande omständigheterna i art. 9 – plats och tid – 
anser jag vara viktiga men frågan är hur stor vikt de ska ges.  I doktrinen ges 
exempel på trakasserande affärsmetoder, varav några är skräppost, 
påträngande hemförsäljning, telefonsamtal vid opassande tider och allmänt 
intensiva kontakter. Vid en jämförelse med svarta listans metoder stämmer 
dessa exempel överens med p. 25 – personliga hembesök där näringsidkaren 
ignorerar anmodan att gå – som jag anser tydligt inkräktar på den personliga 
sfären. Även p. 26 – att ta upprepade och oönskade kontakter via telefon 
eller annat kommunikationsmedel – inskränker den privata sfären. Numera 
är näst intill varje person tillgänglig via telefon eller internetuppkoppling så 
gott som dygnet runt. Detta innebär enligt mig två alternativa resultat som 
kan påverka bedömningen: antingen att konsumentens valfrihet inskränks 
eftersom det aldrig går att distansera sig från kommersiella meddelanden, 
alternativt att gränsen för vad en konsument bör tåla höjs eftersom det 
förutsätts en insikt om hur sådana affärsmetoder fungerar. Att trakasseri inte 
är definierat har fördelen att det kan anpassa sig efter liknande förändringar 
som den nyss nämnda. Blir en konsument mer utsatt och skyddsvärd genom 
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en ständig tillgänglighet eller förväntas den visa mer motstånd innan 
valfriheten anses inskränkt och transaktionstestet uppfylls? 
 
Det andra otydliga begreppet är tvång, ett uttryck som är lätt att utfylla med 
en innebörd som härstammar från andra rättsområden, så som avtals- och 
straffrätten, men detta måste genomförs med försiktighet. Tvång som 
inkluderar fysiskt våld borde däremot inte vara alltför svåridentifierbart, 
även om få exempel har återfunnits i doktrin. Det får anses uppenbart att den 
näringsidkare som tvingar en annan till avtal genom våld begår aggressiv 
marknadsföring. Jag ställer mig frågande till hur vanligt en sådan situation 
är inom ramen för svensk marknadsföringsrätt, troligtvis ytterst ovanligt. I 
förekommande fall borde det dessutom resultera i en polisanmälan snarare 
än ett ingripande från KO. En viktig insikt för att förstå innebörden av tvång 
är att även psykologiskt tvång omfattas. Exempel som framförts är olika hot, 
kränkande språk och för efterköpssituationer ett uppställande av 
oproportionerliga hinder vid åberopandet av avtalsenliga rättigheter. 
Howells m.fl. ger tvång en bred innebörd som kan bero på hur brett kriteriet 
”utnyttjande av maktställning” kommer att tolkas. Eftersom det kriteriet inte 
är helt utrett så skulle även gränserna för tvång bli otydliga. De anser att 
situationer där ett utnyttjande av maktställning är svårmotiverat istället kan 
utgöra tvång. Jag är kritisk till denna distinktion. Min uppfattning är att 
tvång i sig innebär att någon tar otillbörlig fördel av ett maktövertag. Som 
jag ser det finns det således ingen tydlig gräns mellan tvång och otillbörlig 
påverkan, begreppen överlappar varandra. Jag instämmer emellertid i 
uppfattningen att en metod med aggressiva inslag, som varken utgör 
trakasseri eller utnyttjande av maktövertag, fortfarande kan omfattas av 
tvång. Jag tror dock att dessa metoder ändå i stor utsträckning omfattas av 
otillbörlig påverkan. Howells m.fl. anser t.ex. att uppställandet av 
oproportionerliga hinder inte tydligt utgör ett utnyttjande av maktställning 
och därför möjligtvis hänför till tvång. Willet däremot ser det som en 
efterköpssituation där just maktställningen är framträdande och att metoden 
främst hänför till otillbörlig påverkan. Detta visar att en gränsdragning är 
problematisk. 
 
Det tredje begreppet ”otillbörlig påverkan” (annat aggressivt 
påtryckningsmedel) finns definierat i direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder. Bristen på definitioner i bestämmelserna om aggressiva 
affärsmetoder har kritiserats, men för ”otillbörlig påverkan” har själva 
definitionen gett upphov till flera tolkningsförslag. Bland de olika 
begreppen i art. 8 har den främsta diskussionen förts kring vad som utgör ett 
utnyttjande av maktställning.  Willet ser det som ett informationsproblem 
som kan uppkomma i situationer före, under och efter avtalet. Aggressiva 
efterköpssituationer kan uppstå eftersom konsumenten inte sällan är 
beroende av näringsidkarens tillgänglighet och hjälpsamhet efter 
avtalsslutet. Maktställningen utnyttjas sedermera om konsumenten pressas 
och hindras från att fatta välgrundade beslut. Det kan säkert vara lockande 
att ställa upp orimliga krav för att förmå konsumenten till att lägga ned ett 
åberopande eller samarbeta först i utbyte med att ett nytt avtal sluts. Att 
efterköpssituationer omfattas av direktivet om otillbörliga affärsmetoder var 
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en nyhet både i gemenskapsrättslig och svensk marknadsföringsrätt. Än har 
inget sådant fall prövats i Marknadsdomstolen inom ramen för aggressiv 
marknadsföring. För aggressiv marknadsföring finns reglering som jag anser 
syftar särskilt till dessa situationer i såväl art. 9 som i svarta listan. Det finns 
således en relativt bred plattform för att tillämpa MFL på 
efterköpssituationer, en möjlighet som även diskuterats i doktrin. Att en 
marknadsförare ställer upp formella hinder för att hindra konsumentens 
utövande av rättigheter känns dessutom inte som ett orimligt scenario.  
 
Aggressiv marknadsföring kan även analyseras utifrån ett 
beteendeekonomiskt perspektiv. En sådan analys har Trzaskowski företagit 
mot bakgrund av kriteriet ”utnyttjande av maktställning” i otillbörlig 
påverkan. Han menar att metoder som inte är självklart aggressiva skulle 
ändå kunna förbjudas om den psykologiska maktställningen finns, om 
valfriheten begränsas och transaktionstestet uppfylls. I min mening är ett 
sådant resonemang av intresse men sträcker sig troligtvis för långt för en 
realistisk tillämpning. Problematik som uppstår är hur ett sådant utnyttjande 
av maktställning skulle kunna bevisas samt var gränsen går mellan ett 
utnyttjande av maktställning och en genomtänkt affärsplanering, särskilt vid 
situationer före ett avtal. Jag skulle bli ytterst förvånad om EUD utvidgade 
kriteriet till att även omfatta psykologiska maktövertag grundat i god 
konsumentkännedom.  
 
Det har visats att även våldsamma metoder omfattas av otillbörlig påverkan, 
även om dessa möjligtvis främst är hänvisade till tvång, eller för svensk del 
till begreppen tvång, våld och hot. Som jag ser det syftar begreppet 
otillbörlig påverkan till psykologiska maktövertag – om än inte 
beteendeekonomiska – där kriteriet utnyttjande av maktställning får en 
utvidgad tillämpning. I enlighet med min uppfattning att fysiskt tvång så 
gott som alltid innebär skapandet av ett maktövertag, vilket sedermera 
utnyttjas, vore det naturligt om alla våldsamma metoder hänförde till tvång 
och liknande begrepp istället för otillbörlig påverkan. 
 
Att spela på känslor som rädsla, oro eller moral för att förmå konsumenten 
till affärsbeslut som gynnar den egna verksamheten är metoder som jag 
personligen anser hänföra till otillbörlig påverkan, en uppfattning som även 
Schulze och Schulte-Nölke delar. Att dessa metoder istället skulle hänföra 
till tvång för att de inte säkert uppfyller maktställningsrekvisitet tycker jag 
är mindre lämpligt. På samma vis anser jag att ett utnyttjande av någons 
missöde i art. 9c kan vara en otillbörlig påverkan, även om maktställningen 
inte är definierad i dessa sammanhang.  
 
Även om det kan finnas en mening med att hålla isär begreppen i art. 8, så 
anser jag att en sådan distinktion i dagsläget har flera brister. Dessutom har 
det inte framkommit något som talar för att en distinktion tjänar något större 
syfte, tvärtom finns det indikationer på att en gränsdragning inte ska företas. 
Så är det med Sveriges val att göra hot och våld självständiga från begreppet 
tvång. Vad finns kvar inom tvång? Troligtvis enbart psykologiska metoder. 
Vidare är skillnaden mellan tvång (våld och hot inkluderat) och otillbörlig 



 50 

påverkan (annat aggressivt påtryckningsmedel) otydlig eftersom 
användandet av tvång naturligt leder till ett utnyttjande av maktställning. 
Slutligen visar möjligheten att även våldsamma metoder kan omfattas av 
otillbörlig påverkan på en tydlig gränsproblematik. Våldsamma metoder 
borde exklusivt hänföras till begreppet tvång, eller för svensk del: hot och 
våld. Efter mina försök till att identifiera vad som utgör aggressiva 
affärsmetoder utifrån begreppen trakasseri, tvång och otillbörlig påverkan, 
vilka samtliga visar tydliga överlappande drag, uppfattar jag att otillbörlig 
påverkan omfattar såväl trakasserier som tvång. Den borde kunna liknas vid 
en generalklausul som kan anpassas efter nära på alla situationer, åtminstone 
tills EUD kommer med vägledande avgöranden om hur den ska tolkas. 
 
Oavsett hur begreppet ”otillbörlig påverkan” med rekvisitet ”utnyttjande av 
maktställning” ska tolkas finner jag det beklagligt att Sverige valde att inte 
ta med direktivets definition, för att ge vägledning till det svåridentifierade 
kriteriet ”annat aggressivt påtryckningsmedel”. Den omfattande 
diskussionen i utländsk doktrin som förts kring dess innebörd visar att 
begreppet utvidgar tillämpningsområdet för aggressiva affärsmetoder till att 
även omfatta situationer som enligt min åsikt känns mer hänförliga till 
svensk marknadsföringsrätt än kriterier som våld, hot etc. Det är förståeligt 
att lagstiftaren väljer att formulera lagtexten på ett mer kort och koncist sätt 
utan för många korsreferenser. Denne förlitar sig på att svenska 
rättstillämpare ser till direktivet, förarbeten och praxis vid tolkningen av 
uttrycket. Jag ställer mig däremot frågande till om begreppet ”annat 
aggressivt påtryckningsmedel” har fått tillräckligt utrymme för att tillämpas 
på åsyftat sätt. På samma vis anser jag att såväl de vägledande faktorerna i 
direktivets art. 9 som den svarta listan borde funnits med i MFL, inte minst 
för att visa att aggressiv marknadsföring inte begränsar sig till mer 
handgripliga metoder som våld och hot. 

6.2 Var går gränsen mellan legala 
affärsmetoder och aggressiv 
marknadsföring? 

Den väsentliga frågan för aggressiv marknadsföring är var gränserna ska 
dras mellan legala affärsmetoder och aggressiv marknadsföring. Denna får 
besvaras genom en prövning av i vilken mån metoderna inskränker 
mottagarens handlingsfrihet och därmed påverkar dess förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut. Howells m.fl. anser att det föreligger en svår 
gränsdragning mellan trakasserier och irriterande metoder som inte 
inskränker valfriheten och således inte uppfyller transaktionstestet. 
Personligen instämmer jag i den uppfattningen, men utvidgar det 
resonemanget och anser att gränsdragningsproblematiken mellan legala och 
aggressiva affärsmetoder gäller för samtliga begrepp i art. 8. Mina tidigare 
försök till identifiering av begreppens innebörd är mig behjälplig här. 
Howells m.fl. anser att de flesta trakasserier främst är irriterande metoder 
som kan ifrågasättas, men som inte inskränker valfriheten och inte heller 
uppfyller transaktionstestet. På den otillbörliga sidan av gränsen är det min 
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åsikt att i vart fall p. 26 i svarta listan befinner sig, såsom upprepade e-post 
meddelanden. På den tillåtna sidan torde däremot enligt Howells m.fl. 
skräppost finnas. Min åsikt är att dessa två förfaranden påminner mycket om 
varandra. Det kan mycket väl vara så att skräppost är ägnat att likväl 
omfattas av förbudet. Svårigheten mellan gränsdragningen visar att 
metoderna i svarta listan inte ger en helt tydlig bild över vilka metoder som 
anses påverka konsumenters beslutsfattande. Likt Bakardjieva tolkar jag det 
som att svarta listans metoder redan genomgått en form av 
förhandsavgörande beträffande transaktionstestet. Sannolikheten att 
angränsande metoder i vart fall omfattas av förbudet mot aggressiv 
marknadsföring och uppfyller transaktionstestet utan betydande svårighet 
borde enligt min uppfattning vara förhållandevis stor.  

6.3 Vilken effekt har bestämmelsen om 
aggressiv marknadsföring fått i 
svensk rättspraxis, och vilken effekt 
kan den förväntas få i framtiden?  

I realiteten hänför frågan om vilken effekt aggressiv marknadsföring fått i 
svensk rättspraxis till i vilken omfattning parterna har åberopat reglerna om 
aggressiv marknadsföring som grund för sina yrkanden om otillbörlig 
marknadsföring. Dessutom hänför den till om och i så fall hur 
Marknadsdomstolen valt att ta ställning till dessa åberopanden och motivera 
sitt ställningstagande i domskälen. De få gånger då någon av parterna har 
åberopat bestämmelsen som grund för sitt yrkande har Marknadsdomstolen 
bedömt att kriterierna för aggressiv marknadsföring inte uppfyllts alternativt 
valt att pröva talan på annan åberopad grund enligt generalklausulerna om 
god marknadsföringssed eller vilseledande marknadsföring.  
 
MD 2009:32 är ett av de få fall där Marknadsdomstolen gjorde en materiell 
prövning av bestämmelsen om aggressiv marknadsföring. Även om 
Marknadsdomstolen ansåg att Mr Jets beteende ”bar nära släktskap” med 
negativ avtalsbindning så var p. 29 i svarta listan inte tillämplig. Vilka 
situationer som avses med p. 29 om metoder som bär ”nära släktskap” och 
som kan ”kritiseras på väsentligen samma grunder” som negativ 
avtalsbindning inte omfattas, är svårt att säga. Eftersom p. 29 under alla 
omständigheter är otillbörlig borde en näraliggande situation kunna omfattas 
av generalklausulen om aggressiv marknadsföring. Avgörandet talar för 
att ”leverans utan föregående beställning” i p. 29 kommer tolkas snävt. 
Marknadsdomstolen gjorde emellertid en markering för innebörden av 
rekvisitet maktställning i ”annat aggressivt påtryckningsmedel” (otillbörlig 
påverkan) och förklarade att det som åsyftas med att en aktivitet är 
högfrekvent är att upprepade och oönskade kontakter till samma personer 
företas, inte att en och samma metod riktas till flera mottagare. Jag finner 
det något underligt att KO åberopade rekvisitet annat aggressivt 
påtryckningsmedel med motiveringen att maktställningen bestod i att många 
personer utsattes för metoden. Enligt min uppfattning är det tydligt att 
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högfrekvent innebär upprepade kontakter till en och samma mottagare. 
Möjligtvis var det ett medvetet val av KO att, om än på lösa grunder, 
åberopa ”aggressivt påtryckningsmedel” i syfte att framkalla ett utlåtande 
om den oklara innebörden av uttrycket. Med hänsyn till vad som har 
framförts i utländsk doktrin skulle argumentation för utnyttjande av 
maktställning kunna föras på annat vis. Marknadsdomstolen ansåg att 
metoden var ägnad att på ett försåtligt sätt få kunden att missa att rutan 
skulle avmarkeras för att inte inkludera tillvalen. Enligt Willet handlar det 
om ett informationsproblem med en psykologisk maktställning bestående i 
Mr Jet:s medvetenhet om att kunden inte skulle uppmärksamma den redan 
ifyllda rutan och därför inte ges tillfälle till att fatta ett välgrundat beslut. 
Även Trzaskowski teori om maktställning genom kunskap om det 
mänskliga beteendet skulle kunna appliceras på situationen. Skulle det stå 
klart att kunden förleddes av den förkryssade rutan, eftersom möjligheten att 
själv välja bort tillvalen inte upptäcktes, och att Mr Jet var medveten om 
denna mänskliga reaktion hade det utifrån ett beteendeekonomiskt 
perspektiv kunnat argumenteras för ett utnyttjande av maktställning.   
 
De flesta äldre avgöranden med aggressiva inslag som redogjorts för i 
uppsatsen handlar om att marknadsföringen har anspelat på rädsla eller oro, 
vilket tidigare ansetts otillbörligt enligt generalklausulen. Fastän det inte 
uttrycks i regleringen om aggressiv marknadsföring är stödet tydligt för att 
dessa förfaranden omfattas, även om det som tidigare diskuterats råder 
delade meningar över huruvida kategorin ska vara ett uttryck av tvång eller 
otillbörlig påverkan och om en kategorisering är nödvändig eller ens 
genomförbar. Det är beklagligt att Marknadsdomstolen inte ännu getts 
tillfälle att pröva ett sådant fall sedan tillkomsten av bestämmelsen om 
aggressiv marknadsföring. Eftersom nuvarande generalklausul om god 
marknadsföringssed sannolikt omfattar även aggressiva metoder är det inte 
säkert att domstolen väljer att frångå tidigare praxis till förmån för aggressiv 
marknadsföring. Skulle emellertid Marknadsdomstolen göra ett sådant 
ställningstagande för aggressiv marknadsföring, ökar säkerligen den effekt 
som aggressiv marknadsföring får i praxis.  
 
Även om marknadsföringen anspelar på rädsla och liknande känslor och 
därför har aggressiva inslag, så måste åtgärderna fortfarande inskränka 
mottagarens valfrihet och resultera i att ett annat affärsbeslut fattas. Det 
räcker inte med att ett allmänt obehag uppstår. Det verkar blivit fast praxis 
att marknadsföring som anspelar på rädsla och oro endast är berättigad om 
vägande skäl finns för sådan framställning. Det känns inte helt främmande 
att marknadsföring för överlevnadspaket i MD 2000:8, med formuleringar 
som för tankarna till en världslig undergång, inte uppfyller kravet ”vägande 
skäl”. Att kravet för vägande skäl är högt ställt blir däremot tydligare i mer 
tveksamma fall. Som i MD 2001:7, om reklam för pensionssparande, där 
Marknadsdomstolen medger att det i vissa fall finns en naturlig anledning 
att framhäva oroande situationer. Informationen måste emellertid vara saklig 
och får absolut inte på ett överdrivet sätt förstärka den oro som redan finns 
naturligt. Trots att det fanns en viss naturlig anledning att lyfta fram en oro 
vid reklam om pension, så saknades det i detta hänseende vägande skäl trots 
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vissa humoristiska inslag. Påståenden med oroande inslag som sluter 
paralleller mellan sjukdomar och mögliga hus bedömdes i MD 1995:1 inte 
utnyttja konsumenters rädslor. Det faktum att näringsidkaren visat att det 
fanns fog för formuleringarna spelade stor roll. Men även i sig sanna 
påståenden kan passera en gräns för vad som är tillåtet. Så var det i MD 
1991:2 där marknadsföring om produkter som skulle motverka 
spädbarnsdöd riktade sig till nyblivna föräldrar. Budskapen var starkt 
oroande och domstolen följde KO:s linje och beaktade det faktum att 
reklamen riktade sig mot mottagare som befann sig i en särskilt utsatt 
situation. Sammanfattningsvis är det beträffande marknadsföring som spelar 
på rädsla och likande känslor höga krav för att sådana paralleller ska anses 
berättigade. Riktas starkt oroande argument mot särskilt utsatta grupper 
spelar det ingen roll om budskapen är vederhäftiga. Jag betvivlar att 
Marknadsdomstolen kommer välja att tillämpa bestämmelserna om 
aggressiv marknadsföring för denna kategori. I så fall blir det intressant att 
se hur och om de motiverar en inskränkning av valfriheten.  
 
Hot om att rättsliga åtgärder som vidtas utan att dessa är rättsligt förankrade 
och således befogade, borde innebära att de ogrundade hoten övergår till att 
betraktas som olagliga hot, vilket i sin tur innebär att art. 9e blir tillämplig. 
Marknadsdomstolen har däremot valt att bedöma sådana hot utifrån andra 
grunder. För att kunna göra bedömningen av om hoten är vilseledande krävs 
någon form av materiell prövning av hoten, exempelvis immaterialrättsligt. 
Även lagliga, grundade hot, kan vara aggressiva om de framförs på ett sätt 
som överensstämmer med art 8–9. Det blir då mer en prövning av hur hoten 
framställts, t.ex. på en opassande tid. Min uppfattning är att det är ett bättre 
tillvägagångssätt för att slippa en materiell bedömning av hoten. 
 
De äldre avgöranden som anspelar på moraliska känslor, såsom viljan att 
bidra till välgörande ändamål och lojalitetskänslor anser jag handla om att 
näringsidkaren utnyttjar andras välvilja. En jämförelse kan göras med p. 30 i 
svarta listan – att informera konsumenten om att näringsidkarens försörjning 
står på spel om inte ett affärsbeslut fattas – en situation som enligt min 
uppfattning anspelar på välvilja och moraliska känslor. Även om metoden i 
p. 30 inte är identisk med de i rättsfallen, borde dessa avgöranden kunna 
användas som en vägledning för aggressiva metoder. Det är dock en 
väsentlig skillnad mellan att påstå förlorad försörjning och att känna sig 
bunden till att köpa produkter på home-parties för att inte missgynna 
värdinnan som i MD 1973:3. Här kan jämförelser göras till Trzaskowskis 
beteendeekonomiska synpunkter. Home-parties är ett tydligt exempel på hur 
vetskap om det mänskliga beteendet, som grupptryck och moraliska känslor 
för värdinnan, är en maktställning som utnyttjas för att få ökad försäljning 
och skulle kunna utgöra otillbörlig påverkan eller annat aggressivt 
påtryckningsmedel. 
 
Det har förekommit affärsmetoder i Marknadsdomstolens praxis som är 
besvärliga att kategorisera men som på olika sätt är särskilt påträngande och 
därför är intressanta att diskutera.  Ordvalet innebär emellertid inte att flera 
av metoderna under övriga kategorier saknar påträngande inslag. Att spela 
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på känslor och skicka ogrundade hot upplevs säkert påträngande på den 
personliga integriteten och säkerheten. Home-parties och andra situationer 
med outtalat säljsyfte är särskilt påträngande eftersom kunden inte i ett tidigt 
skede kan inta ett kritiskt förhållningssätt till marknadsföringen och 
överväga konsekvenserna av ett beslut. När säljsyftet framkommer kan 
konsumenten mycket väl befinna sig för långt fram i beslutsfattandet så att 
en transaktion blir svårförhindrad. Att sätta korta beslutstider och locka med 
tilläggsvaror, som i MD 1993:2, bidrar också till att fokus flyttas från 
konsekvenser av huvudbeslutet till andra faktorer.   
 
I MD 2011:22 anklagades näringsidkaren för att ha försatt mottagaren i en 
pressad situation genom att skapa intryck av att mottagaren hade en 
synnerligen begränsad tidsperiod att bestämma sig. Situationen 
överensstämmer med en av de vägledande faktorerna i art. 9a, nämligen 
tidens betydelse. En snarlik situation är upptagen på svarta listan som en 
vilseledande metod. Att Marknadsdomstolen väljer att pröva förfarandet 
utifrån bestämmelsen om vilseledande marknadsföring är därför föga 
förvånande. Samma utfall hade MD 2011:25, om skickade varningsbrev om 
patentintrång. Här anser jag att Marknadsdomstolen borde uppfylla det 
ansvar som vilar på en prejudikatbildande domstol och redogöra för 
huruvida hot om rättsliga åtgärder kan utgöra aggressiv marknadsföring, 
särskilt med tanke på den vägledande faktorn (hot om olagliga åtgärder) i 
art. 9e. Eftersom påståenden riktades personligen mot styrelseledamöterna 
och enligt uppgift uppfattades som förtäckt hot vore ett ställningstagande 
önskvärt. 
 
Sammanfattningsvis finner jag det beklagligt att Marknadsdomstolen hittills 
inte tagit vara på de tillfällen där vägledande praxis kan skapas. Det hade 
varit intressant att studera domskäl där de vägledande omständigheterna i 
art. 9 behandlas och jämförelser genomförs med metoderna i svarta listan. 
Hittills har domstolen överhuvudtaget inte nämnt på vilket sätt 7 § MFL ska 
tolkas med beaktande av bestämmelserna i direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder. Marknadsdomstolen behöver behandla dessa frågor för att vi 
tydligare ska kunna identifiera aggressiv marknadsföring inom ramen för 
MFL. 
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