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Abstract 
As social media is increasingly integrated into our everyday lives and with the rise of               

so-called influencers, consumers are getting used to a new type of marketing. This type of               

marketing is often referred to as "influencer marketing" which is a collective term used to               

describe companies using influencers' to market various products and services via the            

influencer's social media platforms. Influencer marketing has rapidly increased in popularity           

and there are still many unanswered questions regarding how this type of marketing relates to               

the Marketing Act. In late 2019, Sweden's first court case on the subject was determined and                

the court's decision is expected to give some guidance as to how future cases regarding               

influencer marketing will be handled. This thesis, therefore, aims to examine when influencer             

marketing should be assessed according to the Marketing Act and what obligations            

influencers have to identify commercial messages on social media. The thesis also studies             

who can be held responsible for law violations concerning influencer marketing. 

 

The study shows that messages published by influencers on social media should be assessed              

according to the Marketing Act if the messages are purely commercial. Simply put, the              

Marketing Act is applicable if an influencer receives compensation for posting a certain             

message. As for what requirements apply when posting commercial messages on social            

media the court has determined that the average consumer should be able to identify              

marketing messages quickly and with ease. It should also be clear which company is behind               

the marketing message in question. The study also shows that in addition to the company               

behind a law violating marketing message, an influencer who published the marketing            

message can be held responsible for participation, whilst a party who participated in             

mediating the advertising assignment can stand completely without responsibility.  
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Sammanfattning 
I och med att sociala medier allt eftersom tar mer plats i vår vardag och i och med framväxten                   

av så kallade influencers har konsumenter kommit att uppleva en ny form av marknadsföring.              

Denna marknadsföringsform benämns ofta “influencer-marknadsföring” och går ut på att          

näringsidkare nyttjar influencers inflytande för att göra reklam för olika produkter och            

tjänster via influencerns social medieplattformar. Utvecklingen har skett snabbt och därmed           

finns det ännu många obesvarade frågor om hur denna marknadsföringsform förhåller sig till             

marknadsrätten. I december 2019 kom det första svenska avgörandet på ämnet från Patent-             

och marknadsöverdomstolen (PMÖD) och denna dom förväntas bli vägledande för hur vissa            

frågor gällande influencer-marknadsföring ska hanteras framöver. Denna uppsats syftar till att           

undersöka marknadsföringslagens tillämplighet på influencer-marknadsföring och hur detta        

förhåller sig till den grundlagsstadgade yttrande- och tryckfriheten. Uppsatsen syftar även till            

att utreda vilka skyldigheter influencers har vid publiceringen av kommersiella meddelanden           

i sociala medier och hur ansvarsfördelningen mellan inblandade parter ser ut vid en             

lagöverträdelse. Från redogörelsen i uppsatsen går det att förstå att marknadsföringslagen,           

precis som vid annan marknadsföring, bör vara tillämplig på meddelande publicerade av            

influencers i sociala medier om dessa är av rent kommersiell natur. Vidare antas detta              

förhållande föreligga om det finns ett uttryckligt avtal mellan parterna och det utgått någon              

form av ersättning till influencern till följd av publiceringen. Det nyligen avgjorda rättsfallet             

från PMÖD har bidragit till att klargöra vad som gäller för reklamidentifiering och             

sändarangivelse i sociala medier och kort uttryckt så säger domen att           

genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt med ett marknadsföringsinlägg ska          

kunna uppfatta att det är fråga om just marknadsföring. Det ska även tidigt och med tydlighet                

framgå att det rör sig om ett betalt samarbete samt vem detta samarbete görs med. Några mer                 

precisa riktlinjer gällande hur reklammarkeringar ska utformas framfördes dock inte varför           

ärenden från RO samt vägledning från Konsumentverket fortsätter att vara viktiga           

fingervisningar. Domen indikerade även att det är det annonserande företaget som bär            

huvudansvaret för influencer-marknadsföring som anses vara otillbörlig men därutöver är det           

klarlagt att en influencern som framfört reklambudskapet kan meddelas ett medverkansansvar           

medan en part som deltagit i att förmedla reklamuppdraget kan stå helt utan ansvar. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
De senaste åren har sociala medier kommit att spela en allt större roll i vårt samhälle och                 

vardag och i och med detta har näringsidkare upptäckt nya sätta att marknadsföra sig på. En                

ny marknadsföringsform som blir allt vanligare benämns ofta “influencer marketing” och går            

ut på att näringsidkare låter så kallade influencers framföra sina reklambudskap för att på ett               

effektivt sätt nå ut till tilltänkta kunder och skapa förtroende hos dessa. Influencers är enkelt               

uttryckt personer som byggt upp en bred följarskara i sociala medier och som genom sina               

kanaler ger uttryck för sina åsikter och uppfattningar i olika frågor vilket påverkar och              

engagerar deras följare. Begreppet influencer-marknadsföring är i sin tur ett samlingsbegrepp           

för köpt media där en näringsidkare drar nytta av en influencers inflytande. I och med               1

framväxten av denna nya marknadsföringsform har ett antal rättsliga frågor kommit att            

aktualiseras och i december 2019 kom det första svenska avgörandet på ämnet. 

  

För att marknadsföringslagen (MFL) ska vara tillämplig på en framställning krävs att            2

innehållet har såväl kommersiella ändamål som rent kommersiella förhållanden till föremål.           3

Innehåll av redaktionell natur faller däremot utanför lagens tillämpningsområde och skyddas           

enligt tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Då det är vanligt          4 5

att influencers publicerar innehåll av personlig, social och kulturell karaktär blandat med            

material av kommersiell karaktär om vartannat blir det en grundläggande, men inte helt enkel              

sak, att identifiera och kategorisera innehållet för att avgöra vilket regelverk som är             

tillämpligt. Att det ibland kan vara extra svårt att avgöra vilken karaktär ett meddelande är av                

kan även tätt länkas till problematiken med att det ofta förekommer så kallad dold reklam               

eller smygreklam i sociala medier. Dold reklam har kommit att öka i och med att det allt                 

eftersom blir lättare för konsumenter att genom tekniska funktioner välja att inte exponeras             

1 IAB Sverige, Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
2 Marknadsföringslag (2008:486)  
3 Prop. 1970:57 65 ff 
4 Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
5 Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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för reklambudskap i olika forum och därmed försöker många reklamproducenter att integrera            

reklam i andra medier så att konsumenter inte uppfattar det som “vanlig” reklam.   6

 

I marknadsföringslagen finns ett generellt förbud mot vilseledande marknadsföring (8 §           

MFL). Lagen reglerar även att all marknadsföring ska reklamidentifieras samt att det ska vara              

tydligt vilken näringsidkare som ligger bakom en viss marknadsföringsåtgärd (9 § MFL).            

Sådan marknadsföring som vilseleder konsumenter på ett sätt som påverkar eller sannolikt            

påverkar deras förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut är att ses som otillbörlig. Även om              

många reklambudskap i sociala medier reklammarkeras råder det fortfarande stora oklarheter           

kring hur marknadsföringen ska utformas och märkas för att konsumenter med enkelhet ska             

uppfatta materialet som just marknadsföring. Till detta hör även att olika sociala            

medieplattformar erbjuder olika tekniska egenskaper varför möjligheterna vid utformningen         

av reklammarkering och sändarangivelse skiljer sig från forum till forum. Enligt statistik            7

framtagen av Reklamombudsmannen (RO) från 2017 framkom att reklamidentifiering         

gällande influencers inlägg i sociala medier var en prövningsgrund som ökat signifikant från             

året dessförinnan. Antalet anmälningar mot denna typ av reklam till RO hade på ett års tid                

mer än fördubblats. För att stärka konsumenternas skydd och för att underlätta för personer              8

som jobbar med bloggar och andra sociala medier att göra rätt för sig har bland annat                

Konsumentverket (KV) därför tagit fram riktlinjer för hur man bör utforma inlägg i sociala              

medier för att förhindra att konsumenter vilseleds. RO har även under de senaste åren prövat               9

ett flertal ärenden på temat och genom detta har man lyckats få fram en fingervisning om                

vilka krav som gäller. I och med att detta inte är juridiskt bindande har dock ett behov av                  

vägledande domstolspraxis kvarstått.   10

 

Under slutet av 2016 och början av 2017 gjorde Konsumentverket en tillsynsinsats avseende             

dold reklam i sociala medier och under granskningen fick KV bland annat upp ögonen för               

bloggerskorna tillika influencerna Alexandra “Kissie” Nilsson och Kenza Zouiten. Detta          

föranledde två stämningar där frågorna om reklammarkering och sändarangivelse står i           

6 Statens Medieråd,  Olika typer av reklam 
7 PMT 2054-18 
8 Reklamombudsmannen, Statistik per år 
9 Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier 
10 kntnt.se, Influencer marketing efter Kissie-domen 
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centrum. Ärendet mot Kenza är fortfarande pågående men målet som i media har kommit              11

att kallas Kissie-målet blev det första målet på området influencer-marknadsföring att tas upp             

i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) och denna dom förväntas bli vägledande för            

hur denna typer av frågor ska hanteras framöver.   12

 

Ytterligare en fråga som blivit aktuell i och med den snabba framväxten av             

influencer-marknadsföring och som också är central i det nyligen avgjorde influencer-målet           

är frågan om ansvar. Vid influencer-marknadsföring är det vanligt att reklamuppdrag           

förmedlas från ett annonserande företaget till en influencer via en extern part, till exempel en               

mediebyrå. Det är alltså ofta tre parter som är involverade i att en marknadsföringsåtgärd              13

kommer till stånd och därmed uppstå en fråga om vem eller vilka parter som ska lastas med                 

de rättsliga konsekvenserna vid händelse av en lagöverträdelse.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsatsen är att analysera och diskutera utsträckningen av           

marknadsföringslagens tillämplighet på influencer-marknadsföring samt vilka skyldigheter       

influencers har avseende reklamidentifiering och sändarangivelse vid publiceringen av         

kommersiella meddelanden i sociala medier. Undersökningen syftar även till att utreda           

ansvarsfördelningen mellan inblandade parter vid händelse av en lagöverträdelse i samband           

med influencer-marknadsföring. För att uppnå syftet med uppsatsen avses följande          

frågeställningar att besvaras: 

 

 

● I vilken utsträckning är marknadsföringslagen tillämpligt på       

influencer-marknadsföring? 

 

● Vilka skyldigheter har influencers vid framförandet av kommersiella budskap för att           

uppfylla kraven om reklamidentifiering och sändarangivelse enligt       

11 Konsumentverket, KO stämmer Kenza samt stämningsansökan Dnr 2017/533 
12 PMT 2054-18 
13 IAB Sverige, Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
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marknadsföringslagen? 

 

● Vem eller vilka står som ansvariga vid en överträdelse av marknadsföringslagen i            

samband med influencer-marknadsföring? 

 

1.3. Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till att fokusera på marknadsföring via influencers på sociala           

medieplattformar. En avgränsning har även gjorts till att granska hur          

influencer-marknadsföring ter sig när en influencer marknadsför produkter på en annan           

näringsidkares vägnar. Därmed går uppsatsen inte närmare in på hur den rättsliga situationen             

ser ut om en influencer marknadsför egna produkter i sin egen näringsverksamhet.  

 

I framställningen studeras främst svenska rättskällor men i och med att marknadsrätten i stora              

delar är harmoniserad inom EU genom bland annat direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga            14

affärsmetoder berörs även detta om än ytligt. I och med att det så kallade “Kissie-målet” är ett                 

av få rättsfall på området influencer-marknadsföring idag faller det sig även naturligt att detta              

svenska avgörande får mycket utrymme.  

 

1.4. Metod och material 
Uppsatsens genomförande utgår från traditionell rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska         

metoden används för att försöka besvara de uppställda frågeställningarna genom att söka svar             

i accepterade rättskällor så som lagstiftning, lagförarbeten och rättspraxis. Det material som            15

ligger till grund för framställningen har studerats och tolkats de lege lata för att försöka återge                

rättsläget som det ser ut idag på ett tillförlitligt sätt.   16

 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 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 och 2002/65/EG samt           
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 
15 Nääv, Maria, & Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära,  2:a upplagan, Studentlitteratur AB, Lund, 2018, s.               
21-24 
16 Nääv och Zamboni, 2018, s. 36 
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Den huvudsakliga utgångspunkten i uppsatsen är den rådande marknadsföringslagen         

(2008:486). För att skapa en bättre förståelse för reglerna i lagen och hur de är avsedda att                 

tillämpas har förarbeten används. Därtill har även rättsfall använts för att belysa hur             

domstolen har resonerat i frågor som knyter an till uppsatsens syfte. Rättsfallet som benämns              

“Kissie-målet” och som är det första avgörandet från Patent- och marknadsöverdomstolen på            

ämnet influencer-marknadsföring har varit en viktig del av framställningen då detta är en dom              

som i vissa frågor väntas vara vägledande för kommande influencer mål. En            

stämningsansökan mot bloggaren och influencern Kenza har också använts för att visa på             

vilka typer av frågor som debatteras på området influencer-marknadsföring vilket är           

intressant för framställningen även om målet inte tagits upp av domstol ännu. Utöver dessa              

källor har även artiklar och doktrin studerats och använts för att bidra med grundläggande              

information och öka förståelsen för övrigt rättsligt material.  

 

Utöver marknadsföringslagen utgör även Internationella Handelskammarnens (ICC) regler        

för reklam och marknadskommunikation ett kompetterande regelverk.. Dessa regler tillämpas          

löpande av Reklamombudsmannen och gällande just influencer-marknadsföring finns idag ett          

antal avgjorda ärenden från RO och RON. Ett antal sådana ärenden har redogjorts för att få                

förståelse för RO:s praxis på området. 

 

För att lägga en grund för ämnet influencer-marknadsföring har branschskrifter och annan            

anknytande information använts.  

 

1.5. Disposition 
Denna framställning utgår från tre huvudsakliga frågeställningar som till viss del bygger på             

varandra. För att på ett så tydligt sätt som möjligt besvara frågorna har texten delats upp så att                  

varje frågeställning tillägnas ett eget kapitel. Innan dessa huvudkapitel kommer två kapitel            

som lägger grunden för den kommande framställningen. I dessa ges en introduktion till             

området influencer-marknadsföring samt en kortare genomgång av regler för marknadsföring          

och dess syften. Därefter följer varje huvudkapitel med sitt respektive ämne i samma ordning              

som frågeställningarna presenterats i avsnitt 1.2. Kapitel 4 som utgör det första huvudkapitlet             

behandlar marknadsföringslagens tillämplighet på influencer-marknadsföring och hur detta        

 12 



förhåller sig till tryck- och yttrandefriheten. I kapitel 5 görs en djupdykning i kraven på               

reklamidentifiering och sändarangivelse vid marknadsföring och hur detta översätt till sociala           

medier. I kapitel 6, det sista huvudkapitlet, behandlas frågan om det juridiska ansvaret för              

olika parter som är inblandade i en marknadsföringsåtgärd på sociala medier vid en             

lagöverträdelse. Varje huvudkapitel avslutas med en sammanfattning och en kortare analys           

där kapitlets frågeställning besvaras. Hela framställningen avslutas med ett summerande          

kapitel som även innehåller en kortare slutdisskussion.  
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2. Vad är influencer-marknadsföring? 
En influencer sägs vara “en person som själv är avsändare av sina kanaler och har en                

följarskara som är större än bara “vänner” och som påverkar och engagerar sina följare över               

tid”. Begreppet som kommer av det engelska ordet för påverkare, har blivit allt vanligare              17

och används framförallt i reklam- och mediesammanhang och syftar till en person som             

genom sociala medier framför åsikter och bildar opinion i olika frågor och som lyckas skapa               

inflytande hos sina följare. Influencer-marknadsföring är i sin tur ett samlingsbegrepp för            18

köpt media där en näringsidkare drar nytta av en influencers inflytande. Att denna             

marknadsföringsform fått så starkt genomslag och snabbt ökat i popularitet tros bero på att              

influencers ofta lyckats bygga upp ett nätverk av lojala följare och skapat ett förtroende hos               

dessa vilket kan användas för att stärka varumärken. I och med att mängden reklam på               

internet och i sociala medier ständigt tycks öka blir influencers också ett viktigt verktyg för               

företag för att tränga igenom mediebruset och komma runt den ökade användningen av             

annonsblockerare. Marknadsföringsformen har under de senaste åren sett en enorm tillväxt           19

och prognoser från Institutet för reklam och mediestatistik indikerar att annonsörer kommer            

att investera ca 1 miljard kronor i influencer-marknadsföring i Sverige under 2020.  20

 

Det förekommer ett par olika affärsmetoder vid marknadsföring via influencers i sociala            

medier. Ett vanligt exempel är att influencer-marknadsföring utgörs av ett samarbete som ser             

ut som så att ett annonserande företag anlitar en influencer för att under en viss tidsperiod                

marknadsföra företaget genom ett förutbestämt antal inlägg på blogg, Instagram, YouTube           

eller annan kanal där influencern är aktiv. Kontakten gällande uppdraget kan gå direkt mellan              

det annonserande företaget och influencern men i och med den ökade efterfrågan på             

influencer-marknadsföring ser vi allt fler nätverk och agenturer som ägnar sig åt att förmedla              

reklamuppdrag mellan dessa parter. Affärsmodellen kring ett sådant samarbete går ut på att             

det annonserande företaget betalar en influencer för att framföra företagets reklambudskap           

och för att ta del av räckvidden som en influencer kan nå genom sina kanaler. Utöver detta                 

betalar det annonserande företaget även för spridning och associationsvärde. En viktig           

17 IAB Sverige, Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
18 PMT 2054-18 
19 IAB Sverige,  Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
20 Institutet för reklam och mediestatistik,  Nya tal för influencer marketing 
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förutsättning för att ett samarbete ska uppfattas som lyckat är att det finns en bra match                

mellan företagets och influencerns värderingar och preferenser så att influencerns följare           

uppfattar samarbetet som genuint och trovärdigt. Vad gäller utformningen av          

marknadsföringen är det vanligt att det annonserande företaget ger riktlinjer kring vad            

reklamen ska innehålla men ofta är det influencern själv som bestämmer den slutgiltiga             

utformningen av marknadsföringen.   21

 

Andra affärsmetoder vid influencer marknadsföring kan till exempel vara att en bloggare får             

en gratis semester av en resebyrå i utbyte mot att denne omnämner resan och resebyrån med                

positiva ordalag i sin blogg eller så kan en näringsidkare uppmuntra influencers att dela              

marknadsföringsmaterial i sina kanaler och för detta erbjuda rabatter som belöning.  22

 

De vanligaste ersättningsmodellerna för influencer-marknadsföring grundar sig på hur många          

följare en influencer har och hur stort engagemang influencern lyckas uppnå bland följarna i              

sina kanaler. Ersättningen som utgår till influencers för förmedla marknadsföring kan variera            

mellan allt från en produkt såsom ett klädesplagg eller ett par skor till finansiell ersättning om                

hundratusentals kronor. För vissa influencers har detta sätt att arbeta på till och med blivit så                23

väletablerat att de kan leva på inkomster enbart från dessa typer av samarbeten.  24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 IAB Sverige, Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
22 Vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder s.145 
23 IAB Sverige, Influencer Marketing Best Practice Guide 2019 
24 Från Dagens Industri återgiven i SvJT 2015 s.205 
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3. Regler för marknadsföring 
 

3.1. Allmänt om marknadsföringslagen 
 

3.1.1. Syften och uppbyggnad 

Den gällande svenska marknadsföringslagen trädde i kraft 2008 och innebär ett           

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga         

affärsmetoder. Enligt MFL:s första paragraf har lagen till syfte att främja konsumenternas och             

näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka           

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare (1 § MFL). Denna            

formulering anger det dubbla syftet att främja både konsumenternas och näringslivets           

intressen men ett gott skydd för konsumenter framstår genom lagtexten som det mest             

övergripande.   25

 

Marknadsföringslagen är uppbyggd i ett antal lager där den så kallade “svarta listan” utgör              

den hårda kärnan. Svarta listan kommer från direktiv (2005/29/EG) och innefattar 31 olika             

affärsmetoder som alltid är förbjudna. Detta förbud gäller oavsett vilka förhållanden som            

råder. Regelkatalogen i MFL innehåller därtill ett större antal mer specificerade regler om             

olika former av marknadsföringsåtgärder som är otillåtna under närmare angivna          

förutsättningar. Dessa katalogregler delas in två huvudkategorier om aggressiv samt          

vilseledande marknadsföring. Marknadsföringslagens 5 § är regelverkets generalklausul        26

som stadgar att all marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.           

Definitionen av denna sed är enligt 3 § MFL god affärssed eller andra vedertagna normer               

som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.            

Gemensamt för regelkatalogen och generalklausulen är att det så kallade transaktionstestet           

ska vara uppfyllt för att en marknadsföringsåtgärd ska klassas som otillbörlig.           

Transaktionstestet är ett hypotetiskt test där man gör en bedömning av huruvida en             

marknadsföringsåtgärd påverkar, eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett          

välgrundat affärsbeslut. Syftet med transaktionstestet är att begränsa lagens räckvidd till           

25 Bernitz, Ulf., Svensk och europeisk marknadsrätt,  Stockholm: Nordstedts juridik 2013, s.39-40 
26 Bernitz, 2013,  s. 41-47 
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situationer som antas få en kommersiell effekt. Viktigt att notera i detta sammanhang är att               27

begreppet “affärsbeslut” ska tolkas extensivt och avser inte enbart beslutet att köpa eller avstå              

en produkt utan innefattar även information innan och efter köp. Till exempel så är beslutet               28

att vidta ytterligare åtgärder såsom att besöka en webbplats för att få mer information efter               

kontakt med ett reklammeddelande att klassas som ett affärsbelsut. När man gör            29

bedömningen vid transaktionstestet är det även viktigt att notera att man utgår från det man               

kallar en “genomsnittskonsument” och inte specifika individer. Genomsnittskonsumenten är i          

direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder definierad som en konsument som är           

normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala,           

kulturella och språkliga faktorer (skäl 18). 

 

3.1.2. Tillämpningsområde 

Marknadsföringslagen gäller för hela näringslivet och är tillämplig på marknadsföring av alla            

slags produkter som är inriktade på en svensk publik. Ordet produkter ska här förstås som               30

varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter enligt 3 § MFL. Lagen är              

heltäckande även beträffande medier som kan komma till användning vid marknadsföring.           

Det har inte gjorts någon begränsning av tillämpligheten till traditionella medier och således             

är MFL även tillämplig på marknadsföring på internet och i sociala medier.   31

 

Termen marknadsföring har i ett rättsligt sammanhang en vid innebörd. I 3 § MFL definieras               

begreppet som “reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja             

avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande,          

underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter             

försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare”. Förutom det som            

vanligtvis förknippas med begreppen reklam och marknadskommunikation innefattar detta         

även olika säljfrämjande åtgärder och vissa typer av säljmetoder. Begreppet innefattar även            

27 Ibid. 
28 Marianne Levin, Lexino lagkommentar till 3 § Marknadsföringslag (2008:486), 2017-07-27 
29 MD 2016:6 punkt 64 
30 Bernitz, 2013, s. 47-50 
31 Ibid. 
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efterköpssituationer, det vill säga näringsidkares agerande efter försäljning, då främst          

avseende leverans och  reklamationer.  32

 

3.1.3. Sanktioner 

Det finns tre huvudtyper av sanktioner förknippade med marknadsföringslagen: förbud och           

åläggande som nästan alltid förenas med vite, marknadsstörningsavgift och skadestånd. Utav           

dessa sanktioner är förbud vid vite den vanligaste sanktionen vid en lagöverträdelse och ett              

sådant förbud kan dömas ut vid en överträdelse av såväl generalklausulen som MFL:s             

katalogregler och svarta listan. Att ett förbud döms ut vid vite innebär att näringsidkare              

måste betala det dömda vitesbeloppet om agerandet som förbjudits upprepas. Näringsidkare           

kan även åläggas att lämna information i ett visst angivet hänseende. Denna sanktion kan bli               

aktuell om näringsidkaren har låtit bli att lämna väsentlig information i sin marknadsföring.   33

 

Marknadsstörningsavgift är en skarpare sanktion som kan riktas mot en näringsidkare av en             

domstol om näringsidkaren med uppsåt eller av oaktsamhet överträtt någon av           

bestämmelserna i regelkatalogen eller svarta listan. Näringsidkaren åläggs då att betala en            

sanktionsavgift till staten. Skadestånd är i sin tur en civilrättslig sanktion som till skillnad              34

från marknadsstörningsavgiften ger ekonomisk ersättning till den som lidit skada av en            

otillbörlig marknadsföringsåtgärd. Skadestånd kan dömas ut för skada som orsakas genom           

uppsåtlig eller vårdslös överträdelse av reglerna i regelkatalogen eller svarta listan.   35

 

3.2. Näringslivets normer 
Som ett komplement till marknadsföringslagen finns det även regler från näringslivet som            

riktar in sig på marknadsföring och dessa upprätthålls genom näringslivets egenåtgärder.           

Näringslivets egenåtgärder spelar en central roll för områden som ej täcks av            

marknadsföringslagens tillämpningsområde, till exempel vid frågor om könsdiskriminerande        

reklam, men egenåtgärderna är också viktiga för att se till att de regler som finns stadgade i                 

marknadsföringslagen efterlevs.  36

32 Ibid. 
33 Bernitz, 2013, s. 164-170 
34 Ibid. 
35 Ibid.  s.174-175 
36 Ibid. s.57-58 
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Näringslivets egenåtgärder upprättas av näringslivets organisationer och bedrivs med stöd av           

uppförandekoder. Internationella Handelskammarens (ICC, International Chamber of       

Commerce) grundregler för reklam och marknadskommunikation utgör en viktig kod.          37

Reglerna uttrycker en utarbetad och etablerad standard för god marknadsföringssed på ett            

internationellt plan men är inte rättslig bindande. Det finns dock exempel från            

Marknadsdomstolen (MD) där grundreglerna åberopats som tolkningsunderlag i praxis.  38

 

I Sverige har Reklamombudsmannen (RO) en central roll för tillämpningen av ICC:s            

grundregler. RO är en stiftelse som har till uppgift att pröva kommersiell reklam som riktas               

till mot den svenska marknaden samt att arbeta för att vägleda marknadens aktörer. Reklam              

som anmäls till RO prövas av Reklamombudsmannen eller Reklamombudsmannens         

opinionsnämnd (RON) enlig ICC:s regler. Skillnaden mellan RO och RON är att RO prövar              

ärenden som liknar mål som prövats tidigare och där det finns praxis, medan RON prövar nya                

typer av ärenden som blir vägledande och skapar ny praxis. Ett beslut från             

Reklamombudsmannen har ingen rättslig verkan och är således inte bindande utan ett beslut             

från RO berättar istället om näringslivets normer. En reklamåtgärd som fälls av RO             

publiceras således för att skicka signaler om vad som är accepterat enligt näringslivets egna              

regler i syfte driva aktörer att handla enligt god marknadsföringssed.   39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Internationella Handelskammarens grundregler för reklam och marknadskommunikation 
38 Bernitz, 2013, s. 55 
39 Reklamombudsmannen, Om oss 
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4. Marknadsföringslagens tillämplighet på    

influencer-marknadsföring 

 
4.1. Inledning 
Syfte med detta kapitel är att ge svar åt frågeställningen “I vilken utsträckning är              

marknadsföringslagen tillämplig på influencer-marknadsföring?”. I kapitlet kartläggs       

inledningsvis marknadsföringslagens tillämplighet i förhållandet till grundlagsskyddade       

yttrandefrihet och tryckfrihet. Därefter förs texten in på hur detta förhållande ser ut vid just               

influencer-marknadsföring. Avslutningsvis diskuteras det i kapitlet framhålla materialet och         

frågeställningen besvaras. 

 

4.2. Marknadsföringslagen i förhållande till yttrande- och tryckfrihet 
 

4.2.1. Tillämpningsområden 

Det är en komplicerad fråga att ställa marknadsföringslagens räckvidd mot          

tillämpningsområdet för den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten. Framställningar som         

hänför sig till nyhets- eller åsiktsbildning i samhället omfattas av TF och YGL men däremot               

används reklam och marknadsföring både i kommersiella syften men också för           

informationsspridning, opinionsbildning och attitydpåverkan. Det kan därför uppstå        

konflikter i balansgången mellan att upprätthålla god marknadsföringssed och samtidigt          

försäkra sig om att dessa grundlagsskyddade lagar upprätthålls. Yttrandefriheten och          

tryckfriheten tillhör grundläggande rättigheter och gäller i Sverige exklusivt inom sina           

tillämpningsområden. Det innebär att om en framställning faller inom ramen för dessa så är              

andra mer specifika lagar såsom marknadsföringslagen inte tillämplig även om          

framställningen används för just marknadsföring.  40

 

I förarbeten till den första marknadsföringslagen (1970:412) beskrevs att det är “.. förenat             41

med uppenbara svårigheter att dra en klar gräns mellan gärningar som skall exklusivt             

bedömas enligt tryckfrihetsförordningens regler och gärningar vilka visserligen har begåtts          

40 Bernitz, 2013, s. 59-62 
41 Marknadsföringslag (1970:412) 
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genom tryckt skrift men ändå faller utanför det av tryckfrihetsförordningen reglerade           

området.”. I propositionen till lagen framgår att ingripande mot reklam i tryckt skrift endast              42

kan ske när det rör sig om åtgärder av utpräglad kommersiell natur, som inte avser               

nyhetsförmedlingen eller åsiktsbildningen i samhället. För att en framställning ska anses vara            

av en sådan ren kommersiell art att den inte omfattas av tryckfrihetsskyddet räcker det inte att                

framställningen har ett rent kommersiellt syfte. För att ingripande mot en framställning ska få              

ske enligt marknadsföringslagens bestämmelser krävs utöver detta även att framställningen          

har ett rent kommersiellt förhållanden till föremål, dvs. avser en näringsidkares           

affärsverksamhet eller där tillhandahållna varor och tjänster.   43

 

4.2.2. Praxis 

Det finns ett antal rättsfall som belyser problematiken gällande hur marknadsföringslagen ska            

tillämpas i förhållande till yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. I ett mål          

som togs upp av Marknadsdomstolen år 2002 aktualiserades frågan om MFL var tillämplig             

på den i målet aktuella filmen eller om den var yttrandefrihetsrättsligt skyddad och därmed              

föll utanför MFL:s tillämpningsområde vilket käranden påstod. Filmen i fråga visade hur            

gäster på en restaurang fick sin mat duschad med bekämpningsmedel och filmen avslutades             

med att varumärket Änglamark samt texten ”Garanterat obesprutat” visades i bild.           

Kooperativa Förbundet (KF) som stod som svarande i målet menade att filmen var             

yttrandefrihetsrättsligt skyddad i och med att den enligt KF inte hade ett kommersiellt syfte              

och inte rörde rent kommersiella förhållanden. Syftet med filmen menade KF istället hade             

varit att väcka opinion om användningen av kemiska bekämpningsmedel samt om etik- och             

miljöfrågor. I sina domskäl angav MD att det huvudsakliga budskapet med filmen var att              

Änglamarksprodukter till skillnad från andra livsmedel inte var besprutade. Vidare menade           

MD även att dessa positiva egenskaper i filmen endast tillskrevs Änglamarksprodukter och            

inte ekologiska produkter generellt. I och med att filmklippet avslutades med att varumärket             

Änglamark syntes i bild fick budskapet en stark prägel av att vara av kommersiell natur och                

därmed ansåg domtsolen att MFL var tillämplig utan hinder av YGL:s bestämmelser.  44

42 Prop. 1970:57 65 
43 Ibid. 
44 MD 2002:18 
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I andra mål som tagits upp av Marknadsdomstolen har bedömningen gällande MFL:s            

tillämplighet i förhållande till TF och YGL precis som ovan fallit på huruvida en åtgärd               

ansetts vara av ren kommersiell natur. Med andra ord om framställningen haft ett             

kommersiellt syfte och rent kommersiella förhållanden till föremål. I fall där detta varit             45

tveksamt har tryckfriheten getts företräde. Exempelvis ansåg MD att tryckfrihetsförordningen          

var tillämplig på en broschyr från HSB Riksförbund och HSB Sverige som i övervägande del               

handlade om föreningarnas affärsverksamhet. Broschyren ansågs alltså ha kommersiella         

förhållanden till föremål men i och med att MD fann att det dominerande intrycket av               

broschyrens ändamål var att bilda opinion kunde ingripande med stöd av MFL inte ske.  46

I fall där en framställning har så kallade “blandade meddelanden”, det vill säga att vissa delar                

av framställningen är marknadsförande medan andra är opinionsbildande, kan delarna          

behandlas enligt de olika regelsystemen om det är möjlig att tydligt särskilja på de olika               

delarna. Råder det osäkerhet kring hur materialet ska bedömas ska dock YGL och TF ges               

företräde.   47

 

 

4.3. Tillämpning vid influencer-marknadsföring  
 

4.3.1. Vägledande dom från Patent- och marknadsöverdomstolen 

I mitten av december 2019 kom det första avgörandet i ett mål gällande             

influencer-marknadsföring från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Målet som        

kommer att gås närmare inpå längre fram rörde kort uttryckt en influencer som på avtalat               

uppdrag av en näringsidkare publicerat inlägg i sina kanaler mot ersättning i syfte att främja               

försäljningen av näringsidkarens tjänster. PMÖD konstaterade snabbt att sådana inlägg utgör           

marknadsföring och således omfattas av marknadsföringslagens bestämmelser. Vidare        

nämnde domstolen dock att det även förekommer att influencers rekommenderar varumärken           

och delar med sig av personliga erfarenheter av produkter utan att det förekommer någon              

45 Se exempelvis MD 2001:21 och  MD 2006:15 
46 MD 2002:34 
47 Se exempelvis NJA 2001 s. 319 
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ersättning och i sådana fall utgör meddelandet inte marknadsföring och då ska MFL ej              

tillämpas.   48

 

4.3.2. Reklamombudsmannens praxis  

I och med att det finns ont om praxis från domstolen gällande just influencer-marknadsföring              

och då det enda mål som finns att vända sig till var ganska tydligt ur en bedömningssynpunkt                 

blir Reklamombudsmannens ärenden också intressanta för att studera hur ICC:s grundregler           

tillämpas. När RO bedömer anmäld reklam gör de precis som i domstolsmål inledningsvis en              

bedömning av huruvida marknadsföringslagen är tillämplig eller ej. Nedan följer ett par            

ärenden som belyser hur Reklamombudsmannens opinionsnämnd har resonerat kring         

tillämpningen i influencer-marknadsföring sammanhang. 

 

RON granskade ett inlägg som publicerats på influencern Bianca Ingrossos instagramkonto           

där Ingrosso sittandes i en stol höll i ett passfodral, en bagagetag och en kreditkortshållare.               49

Produkterna kom från hennes egen ägda varumärke ByBianca och i bildtexten skriver hon             

“Tur att jag designat snyggaste resekittet att resa med…” . Om besökaren klickat på den               

klickbara texten “mer” följde texten “@bybianca.se”. Det första steget i opinionsnämndens           

bedömning var att ta ställning till om inlägget var av rent kommersiell natur och om det                

därmed kunde prövas enligt ICC:s regler. I ett yttrande gällande ärendet beskrev influencern             

att hon gjort bedömningen att bilden inte kunde anses utgöra reklam då det inte framgått               

något varumärke eller någon produktbeskrivning i bilden. Reklamvärdet menade hon istället           

låg i den tillhörande texten. RON fann å andra sidan att inlägget i sin helhet hade ett                 

kommersiellt syfte och avsåg rent kommersiella förhållanden i och med att bilden och texten              

innehöll produkter från ByBianca som Ingrosso har ett tydligt ägarintresse i. Därav gick RON              

vidare och prövade inlägget med utgångspunkten att det var reklam. 

 

RON har även prövat innehållet i ett inlägg av influencern Samir Badran som publicerats på               

hans privata Instagramkonto. På en bild visar Badran upp ett uppslag ut boken “Samir &               50

Viktor” som han själv skrivit tillsammans med influencern Viktor Frisk. I texten som tillhör              

48 PMT 2054-18 
49 RON ärende 1901-19 
50 RON ärende 1903-68 
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bilden meddelade han att deras bok precis blivit klar och att den fanns tillgänglig för               

förbeställning med en hänvisning till hans profilsida. På profilsidan fanns en länk till Adlibris              

där boken kunde beställas. I ett yttrande från förlaget bakom boken, Bookmark Förlag AB,              

och influencern säger de att inlägget syftar till att berätta om den bok Badran skrivit och att                 

hans konto på Instagram till stor del används för att tala om vad han gör, och att bokprojektet                  

var något av de viktigaste han jobbat med under året. Vidare säger de att inlägget lades upp                 

efter att en stor mängd frågor inkommit om när och hur boken skulle gå att få tag på. Badran                   

valde då att meddela att boken skulle säljas via Adlibris, detta utan att föra någon dialog med                 

Adlibris och utan att få ersättning från någon aktör. RON fann dock att inlägget              

huvudsakligen syftat till att marknadsföra influencerns egen bok som Badran har ett tydlig             

intresse i och att det därmed haft ett kommersiellt syfte och rört rent kommersiella              

förhållanden varför nämnden gick vidare och prövade inlägget enligt ICC:s regler. 

 

Även influencern och profilen Pernilla Wahlgren har fällts av RON. Wahlgren publicerade            51

en bild på sig själv iklädd en egendesignad blus på sitt Instagramkonto med texten ”Älskar               

min omlottblus från @pernillawahlgrencollection…” Influencer själv ansåg inte att inlägget          

var att klassa som reklam utan att det kort och gott var en bild där hon berättar att hon tycker                    

om en topp utan att det fanns någon köpuppmaning, rabattkoder eller länkar. Blusen som              

visades i inlägget hade tagits fram genom ett samarbete mellan företaget Provrummet AB och              

Pernilla Wahlgren och därmed fann nämnden det troligt att influencern haft ett ekonomiskt             

intresse i att klädesplagget vistats upp i inlägget. Mot den bakgrunden fann RON att inlägget               

hade ett kommersiellt syfte och avsåg rent kommersiella förhållanden trots att det saknades             

köpuppmaning. Därmed ansåg de att inlägget skulle prövas som reklam. 

 

4.4. Krav på uttryckligt marknadsföringsavtal? 
Gällande tillämpningen av MFL i influencer målet som kort återgivits ovan fanns det ett              

tydligt avtalsförhållande mellan det annonserande företaget och influencern. Därmed hade          

PMÖD inte några svårigheter att bedöma att framställningen skulle bedömas som           

marknadsföring och inte som en redaktionell framställning. Det är dock inte alltid detta             

avtalsförhållande är lika tydligt.  

51 RON ärende 1901-10 
 

 24 



Sara Hovstadius har skrivit en artikel om hur gränsdragningen ska göras mellan kommersiella             

och icke-kommersiella meddelanden och närmare bestämt om det krävs ett uttryckligt           

marknadsföringsavtal mellan en näringsidkare och en influencer för att en influencers           

rekommendation av en näringsidkarens verksamhet ska bli föremål för MFL:s tillämpning. I            52

artikeln återger Hovstadius att Marknadsdomstolen uttryckt att yttrandefriheten är en          

grundpelare för demokratin varför man bör vara återhållsam med att med hjälpa av MFL              

ingripa i framställningar som kan hindra eller försvåra för näringsidkare att använda internet             

för opinionsbildning och andra åsiktsyttringar. Vidare skriver hon att det mot denna bakgrund             

borde krävas att det finns ett ett underliggande uppdragsavtal mellan en näringsidkare och en              

influencer för att ett positivt inlägg om näringsidkarens verksamhet publicerat av influencern            

ska anses vara ett kommersiellt meddelande enligt MFL. I avtalslagen (1915:218) finns det             

dock inte utöver anbud-acceptmodellen något explicit definition av vad som utgör ett avtal (1              

§). Huruvida det ordlöst kan uppstå ett avtal mellan en näringsidkare som kostnadsfritt             

skickat en influencer en produkt i hopp om att denne gillar produkten och vill rekommendera               

den i sina kanaler är alltså inte helt lätt att bedöma. Med andra ord finns det en fråga om det                    

kan uppstå ett realavtal genom konkludent handlande ifall infleuncern väljer att publicera ett             

positivt ordat inlägg om en produkt denne fått hemskickad gratis utan någon förevarande             

kontakt med näringsidkaren. I sin argumentation framhåller Hovstadius att det är möjligt att             

en influencer i sina kanaler berömmer en produkt utan att detta har för avsikt att främja                

försäljningen av näringsidkarens produkter utan snarare syftar till att skapa redaktionell           

material. En sådan rekommendation hade kanske en influencer avsett att göra redan innan den              

fått en produkt skickad till sig varför ett accepterande av avtal genom konkludent handlande i               

detta fall kan anses problematiskt ur ett yttrandefrihetsrättsligt perspektiv. Således kommer           

Hovstadius i sin artikel fram till att det bör krävas ett uttryckligt avtal mellan en               

näringsidkare och en influencer för att en inlägg avseende en produkt ska anses utgöra ett               

kommersiellt meddelande på det sätt som avses i MFL. Hon garderar sig dock med att               

uttrycka att detta kan bedömas annorlunda om en näringsidkare gång på gång förser en              

influencer med produkter som denne sedan upprepade gånger rekommenderar.   53

 

52 Hovstadius, Sara, SvJT 2015 s 202, Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar 
53 Ibid. 
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4.5. Sammanfattning och analys 
Detta kapitel har ägnats åt att försöka besvara frågeställning “I vilken utsträckning är             

marknadsföringslagen tillämpligt på influencer-marknadsföring?. Inledningsvis kan man       

konstatera att marknadsföringslagen är tillämplig på all typ av marknadsföring för produkter            

som är riktade mot en svensk publik. Lagen är även tillämplig på alla typer av medier som                 

kan användas för marknadsföring, inklusive internet och sociala medier. Gällande          

förhållandet mellan marknadsföringslagen och grundlagsstadgade yttrande- respektive       

tryckfrihet kan det sammanfattas till att marknadsföringslagens bestämmelser kan användas          

för att ingripa mot en framställning enbart om framställningen är av rent kommersiell natur.              

Detta innebär att framställning måste ha både ett kommersiellt syfte och ett rent kommersiellt              

förhållande till föremål. I fall där det är råder osäkerhet om ett meddelande är av rent                

kommersiell natur ska YGL och TF ges företräde. Om det tydligt går att skilja olika delar i en                  

framställning som kommersiellt respektive redaktionell innehåll är det möjligt att tillämpa           

regelverken parallellt. 

 

I influencer-målet från PMÖD är det tydlig att inläggen i fråga utgör marknadsföring och inte               

faller under TF:s bestämmelser i och med att inläggen hade publicerats i syfte att              

rekommendera näringsidkarens tjänster mot att denne betalat influencer pengar som          

ersättning. Som PMÖD nämnde förekommer det dock att influencers utifrån sina egna            

upplevelser ger rekommendationer utan att de fått någon form av ersättning för detta.             

Hovstadius artikel bidrar där till med perspektivet att det bör föreligga ett uttryckligt avtal              

mellan en näringsidkare och en influencer för att en framställning avseende en näringsidkares             

produkter ska anses utgöra ett kommersiellt meddelande på det sätt som avses i MFL. Om en                

näringsidkare och en influencer dock tycks samarbeta upprepade gånger trots att ett uttrycklig             

avtalsförhållande föreligger kan deras agerande tyda på att det finns ett realavtal.            

Sammantaget bör svaret på frågeställningen vara att marknadsföringslagen, precis som vid           

annan marknadsföring, bör vara tillämplig på meddelande publicerade av influencers i sociala            

medier om dessa är av rent kommersiell natur. Vidare antas detta förhållande föreligga om              

det finns ett uttryckligt avtal mellan parterna och det utgått någon form av ersättning till               

influencern till följd av publiceringen. 
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I samtliga ärenden från Reklamombudsmannen opinionsnämnd som återgetts har det rört sig            

om inlägg som hänvisar till produkter som influencern på ett eller annat sätt själv bidragit till.                

Detta bidrar till att frågan blir mer komplex än i influencer-målet från PMÖD. Exempelvis så               

fanns det inget avtal mellan influencern Samir Badran och bokförsäljaren Adlibris om att han              

skulle marknadsföra sin egenskrivna bok som såldes av företaget. I och med att det inte               

utgick någon ersättning från Adlibris för inlägget finns det anledning att tro att Badran själv               

inte uppfattade det som marknadsföring. Däremot så är det sannolikt att Badran haft ett              

ekonomiskt intresse i att det säljs så många böcker som möjligt varför RON ansåg att inlägget                

skulle klassas som reklam.  

 

I och med att uppsatsen har avgränsats till att granska hur influencer-marknadsföring ter sig              

när en influencer marknadsför en annan näringsidkares produkter granskas inte den rättsliga            

situationen om influencers marknadsför egna produkter i sin egen näringsverksamhet          

närmare. Hade man noggrant studerat influencer-marknadsföring även ur detta avseende hade           

man för denna frågeställning behövt göra en utredning om influencers som rättssubjekt, det             

vill säga huruvida de är att klassas som näringsidkare eller konsumenter och hur detta              

förhåller sig till kravet på att en marknadsföringsåtgärd ska vara vidtagen i en             

näringsverksamhet.  
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5. Influencers skyldigheter avseende reklamidentifiering     

och sändarangivelse vid marknadsföring i sociala medier  
 

5.1. Inledning 
Detta kapitel ägnas åt frågeställningen “Vilka skyldigheter har influencers vid framförandet           

av kommersiella budskap för att uppfylla kraven om reklamidentifiering och sändarangivelse           

enligt marknadsföringslagen?” Inledningsvis redogörs för de lagrum som ställer upp krav på            

reklamidentifiering och sändarangivelse vid marknadsföring och därefter följer en         

sammanfattning av rekommendationer för hur influencers och annonserande företag bör          

tänka för leva upp till det ansvar som åläggs dem vid marknadsföring genom sociala medier               

såsom bloggar, YouTube och Instagram. Kapitlet ägnas vidare åt att redogöra för det första              

och nyligen avgjorda rättsfall på området influencer-marknadsföring som tagits upp av           

Patent- och marknadsöverdomstolen och som hädanefter väntas bli vägledande för hur           

liknande mål ska hanteras. Därefter redogörs för ett par ärenden från Reklamombudsmannen            

samt en kortare sammanfattning av ett influencer-ärende som kan komma att tas upp i              

domstol framöver. Kapitlet avslutas med en sammanfattning där frågeställningen besvaras          

och diskuteras. 

 

5.2. Krav på reklamidentifiering och sändarangivelse 
I marknadsföringslagen 8 § sägs att marknadsföring som enligt lagens bestämmelser är            

vilseledande är att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar            

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vidare ställer 9 § MFL krav på att               

marknadsföring ska reklamidentifieras samt att det ska framgå vem som står bakom            

marknadsföringen för att den inte ska anses vilseledande enligt 8 §. Paragrafen är en              

kodifiering av artikel 8 i Internationella handelskammarens (ICC) grundregler för reklam och            

marknadskommunikation. Enligt denna bestämmelse ska all marknadsföring utformas så att          

det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Med andra ord får exempelvis en               

annons inte utformas på ett sätt som gör den kan uppfattas som en redaktionell framställning.              

Traditionellt sett har denna bestämmelse haft särskild tyngd i förhållande till tidningar vars              54

54 Prop. 1994/95:123 s.165 
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huvudsyfte är att förmedla nyheter, upplysningar, åsikter och så vidare. Om man i en sådan               

tidning även marknadsför varor som inte har någon koppling till tidningen finns en extra risk               

att läsarna vilseleds då läsarna är vana vid att kunna tolka materialet i tidningen på ett visst                 

sätt. Idag kopplas denna fråga ofta till influencers och marknadsföring i sociala medier då det               

förekommer omfattande produktplacering i dessa forum.   55

 

Bestämmelsen om reklamidentifiering i MFL anknyter även till punkterna 11 och 22 i den så               

kallade svarta listan. Bestämmelsen i punkt 11 ställer upp ett förbud mot att annonser              

utformas i redaktionell form och punkt 22 som gällande dold marknadsföring är särskilt             

relevant uttrycker ett förbud mot att felaktigt uppträda som konsument. Ett exemepl på detta              

är när en näringsidkare lägger upp falska recensioner i konsumenters namn eller arbetar med              

en part som gör detta.  56

 

Förutom principen att marknadsföring ska vara lätt att känna igen som sådan finns det även               

en princip om sändarangivelse. Det ska vara klart för mottagaren av ett reklambudskap vem              

som är avsändaren bakom, det vill säga vilket företag som marknadsför, eller får sin              

verksamhet eller sina produkter marknadsförda. Det finns dock ett visst undantag från kravet             

på sändarangivelse när syftet endast är att skapa uppmärksamhet inför en framtida            

framställning genom en s.k. teaser (9 § andra stycket).  

 

Utöver dessa bestämmelser gällande vilseledande marknadsföring finns det som tidigare          

nämnt även en bestämmelse i 5 § MFL vilken är marknadsföringslagens generalklausul som             

anger att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Att inte           

reklamidentifiera eller ange sändarangivelse i en annons är alltså inte bara vilseledande utan             

bryter även mot god marknadsföringssed.  

 

5.3. Rekommendationer för marknadsföring i sociala medier 
Frågan gällande reklamidentifiering och sändarangivelse har under de senaste åren ställts på            

sin spets i och med den ökade mängden marknadsföring genom influencers på exempelvis             

bloggar, YouTube och Instagram. Bland annat Konsumentverket har därför tagit fram           

55 Marianne Levin, Lexino lagkommentar till 9 § Marknadsföringslag (2008:486), 2017-07-27 
56 Vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder s. 146 
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vägledning och rekommendationer för marknadsföring i sociala medier i syfte att skapa en             

kod för hur man som influencer och som annonserande företag ska tänka sig i dessa               

sammanhang.  57

 

I sin sammanställning inleder Konsumentverket med att påpeka att marknadsföringslagen är           

tillämplig på all typ av marknadsföring, oavsett vilka medier som används. Att som             

influencer framföra positiva åsikter om en produkt eller ett företag man är nöjd med är fullt                

tillåtet och det finns inget krav på att sådana inlägg ska reklammärkas så till vida att ingen                 

ersättning utgått för att publicera rekommendationen. Om en influencer däremot fått någon            

form av kompensation, till exempel pengar, en vara så som ett klädesplagg eller en tjänst               

såsom ett besök på en frisörsalong, så ska marknadsföringslagens regler tillämpas. Det är             

ligger alltså på influencerns ansvar att lagen efterföljs i dessa sammanhang även om denne              

bara marknadsför en produkt för ett företags räkning och i slutanändan inte är den som säljer                

produkten.  58

 

KV trycker även på vikten av att marknadsföring ska identifieras som just marknadsföring             

och att det ska vara enkelt för en besökare på exempelvis en blogg att uppfatta detta. Ett                 

blogginlägg innehållandes ett reklamsamarbete får alltså inte utformas på ett sätt som kan             

vilseleda läsaren att tro att det är ett helt vanligt blogginlägg där bloggaren endast uttrycker               

sina personliga åsikter utan att ha fått någon form kompensation för detta. Det finns dock               

inga exakta regler för hur en annonsmärkning ska utformas, detta är upp till varje influencer               

själv med det enda kravet att det är så pass tydligt att det ska framgå att det är marknadsföring                   

även vid en flyktig interaktion. Till exempel rekommenderas det att man använda andra             

färger och typsnitt än man vanligen använder vid redaktionellt material för att indikera att en               

framställning är reklam. Många influencers når en mycket ung följarskara och därför är KV              

noga med att poängtera att barn och unga inte har samma förmåga att kritiskt granska               

marknadsföring som vuxna. De uppmanar därför att influencers reflekterar över vilka följare            

de når ut till genom sina kanaler och anpassar marknadsföring så att reklamidentifieringen             

tydligt framgår för alla målgrupper som kan tänkas nås av den.  59

57 Konsumentverkets vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Även den norska konsumentombudsmannen har gett vägledning om marknadsföring i sociala           

medier vilket återgetts i vägledning från EU kommissionen om genomförandet och           

tillämpningen av direktiv (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder. Här anges att: “Du kan            

kommentera produkter som du har köpt själv eller fått som present, t.ex. från vänner eller               

flick- eller pojkvännen utan att märka informationen som marknadsföring, så länge inte            

produkten kopplas till ett reklamnätverk. I det fall både du och annonsören drar nytta av dina                

kommentarer måste du märka det som marknadsföring, t.ex. om du har fått en jacka gratis               

och sedan kommenterar jackan i din blogg.”.  60

 

I likhet med vad som framhållits av KV har Sara Hovstadius som skrivit om just               

reklamidentifiering och sändarangivelse i bloggar och sociala medier uttryckt att kravet på            

reklamidentifikation bör ställas hög i dessa sammanhang. I sin artikel skriver hon att detta              61

beror på att det på bloggar huvudsakligen publiceras redaktionell material varför ett            

blogginlägg med avsättningsfrämjande syfte lätt kan förväxlas med ett redaktionellt sådant.           

För att nå kravet på att en konsument redan vid en flyktig kontakt med materialet ska kunna                 

uppfatta de som marknadsföring menar Hovstadius att besökare på en blogg bör informeras             

om ett inläggs kommersiella syfte i såväl rubrikraden som i den inledande texten. Därtill              

menar hon att inläggets layout bör utformas på ett sätt som förhindrar ett kommersiellt              

budskap misstas för att vara redaktionellt. Som exempel anger hon att ett kommersiellt inlägg              

kan publiceras mot en annan bakgrundsfärg och med annat typsnitt än vad som är normalt               

redaktionella inlägg. I frågan om kravet på sändarangivelse skriver hon vidare att ett             

kommersiellt inlägg bör innehålla en tydlig uppgift om att det är det annonserande företaget              

som är avsändare och inte influencern som individ samt att det annonserande företagets             

webbadress bör skrivas ut. 

 

60 Vägledning om genomförandet/tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder s. 146 
61 Hovstadius, Sara, SvJT 2015 s 202, Innehållskontroll av kommersiella meddelanden i bloggar 
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5.4. Praxis 

5.4.1. Kissie-målet 

Som tidigare nämnt avgjordes det första målet på ämnet influencer-marknadsföring i högsta            

instans i Sverige under December 2019. I målet stod Konsumentombudsmannen (KO) mot            

två svarande, Alexandra Media Sweden AB (Alexandra Media) som ägs och drivs av             

influencern Alexandra Nilsson samt mediebolaget Tourn Media AB (Tourn Media).          62

Alexandra Nilsson har under många år gått under aliaset “Kissie” varför målet har kommit att               

kallas Kissie-målet i media. Inledningsvis ligger fokus på att redogöra för den del av              

rättsfallet som rör Alexandra Medias agerande innan frågan om medverkansansvar samt           

Tourn Medias roll i målet behandlas i kapitel 6.  

 

Målet togs först upp i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som är första instans för              

ärenden inom marknadsföringsrätten. Detta skedde efter att Konsumentombudsmannen (KO)         

stämt Alexandra Media till följd av att ha granskat ett par publiceringar på den blogg samt det                 

instagramkonto som drivs av influencerns bolag. Blogginlägget som initialt fick          

Konsumentverket att granska Alexandra Nilsson hade rubriken ”Tjäna pengar på dina gamla            

mobiler!” och i inlägget rekommenderade Nilsson sina följare att besöka företaget           

Mobilåtervinnings webbplats om de precis som hon själv hade gamla telefoner som inte             

längre användes. Vidare beskrev hon hur man kan låta värdera sin gamla telefon på              

webbplatsen och sedan lämna in den och få pengar i utbyte. I inlägget använder Nilsson               

fraser som ” .. jag äntligen hittat en sida...” och ”... jag tänkte faktiskt skicka min gamla...” .                  

Löptexten avslutades med två länkar till webbplatsen och därefter följde 3 bilder varav 2 utav               

bilderna visade hur Nilsson poserar med två mobiltelefoner. Längst ner i inläggets högra hörn              

fanns texten ”Inlägget är i samarbete med”, utan att det framgick vem detta syftade till. Ett                

par veckor efter publiceringen av blogginlägget redigerades det av Nilsson till följd av att ett               

tillsynsbrev från Konsumentverket inkommit. Det gjordes då ett tillägg till inlägget i form av              

ett svagt färgat fält med texten “sponsored post” mellan rubriken och löptexten och orden              

”Inlägget är i samarbete med” fylldes på till att inkludera ”Mobil-pengar.se”. I övrigt var              

inläggets innehåll det samma som tidigare. Utöver rekommendationen av Mobilåtervinnings          

62 PMT 11949-16 samt PMT 2054-18 
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tjänster på sin blogg lade Alexandra Nilsson även upp ett inlägg på Instagram med en kortare                

text i samma stil som den som publicerats på bloggen. Instagraminlägget avlutades med             

hashtagen #samarbete. 

 

Konsumentombudsmannen menade att Alexandra Nilsson i egenskap av företrädare för          

Alexandra Media genom inläggen på bloggen och Instagram hade uttryckt sig på ett sätt som               

felaktigt fick henne att framstå som konsument snarare än näringsidkare. KO ansåg även på              

att inläggen brustit i uppfyllandet av reklamidentifiering samt sändarangivelse. Alexandra          

Media bestred samtliga av dessa anmärkningar och menade istället att det med all tydlighet              

framgått att det rört sig om ett samarbete med det aktuella företaget Mobilåtervinning och att               

Nilsson genom framställningen inte fått det att framstå som om hon agerat i egenskap av               

konsument.  

 

I januari 2018 kom avgörandet från första instans. Patent- och marknadsdomstolen prövade            

målet i tre avseenden: bristande reklamidentifiering, bristande sändarangivelse samt felaktigt          

uppträdande som konsument. Vid bedömning tittade domstolen på det ursprungliga          

blogginlägget (blogginlägg 1) och på de redigerade blogginlägget (blogginlägg 2) som två            

separata meddelanden. Även Instagram-inlägget bedömdes som en egen framställning. 

 

Den första frågan PMD tog ställning till var huruvida det förelåg bristande            

reklamidentifiering vid de i målet tre omtalade inläggen enligt 9 § första stycket             

marknadsföringslagen. Domstolen började med att konstatera att det vid marknadsföring i           

sociala medier ofta är nödvändigt att använda sig av en tydligt reklammarkering på en              

framträdande plats för att det att det ska vara möjligt att skilja betalda rekommendationer från               

influencers redaktionella rekommendationer tillräckligt snabbt. Domstolen värderade även        

bevisning i form av marknadsundersökningar och vittnes- och sakkunnigförhör för att få            

klarhet i hur besökare på bland annat bloggar och Instagram tolkar olika reklammarkeringar             

och användningen av uttryck såsom “samarbete” och “sponsored”. Slutsaten som PMD kom            

fram till var att det i just detta fall rörde sig om en genomsnittskonsument som antogs vara                 

något mer uppmärksamhet än konsumenter i allmänhet när det gäller att uppfatta om             

framställningar i sociala medier är marknadsföring eller ej. 
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I frågan om reklamidentifiering avseende det ursprungliga blogginlägget, blogginlägg 1, fann           

domstolen att det inte utformats på ett sätt som gjort att det tillräckligt tydligt framgått att det                 

var marknadsföring varför detta var i strid mot 9 § första stycket marknadsföringslagen.             

Skälen bakom detta var framförallt att inlägget ansågs vara väldigt likt övriga redaktionella             

inlägg på bloggen och att det inte gick att utesluta att det rörde sig om en obetald                 

rekommendation. Den reklammarkering som fanns längst ner i hörnet av inlägget hade inte             

getts en tydligt utformning eller en framträdande plats varför en läsare hade behövt scrolla sig               

igenom hela inlägget för att se den. Genomsnittskonsumenten antogs därför inte kunna            

uppfatta att det var fråga om marknadsföring redan vid en flyktig kontakt. Gällande             

blogginlägg 2 fann domstolen däremot att den ljusrosa färglisten med texten “sponsored post”             

som lagts in mellan rubriken och löptexten gjorde att inlägget skiljde sig från övriga inlägg på                

bloggen. I och med att markeringen fått en framträdande plats och visades mot en annan               

bakgrundsfärg än övrig text antogs genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt           

med inlägget förstå att det var fråga om marknadsföring. Kravet på reklamidentifiering var             

därmed uppfyllt för blogginlägg 2 enligt PMD. Liksom för blogginlägg 1 fann domstolen att              

Nilssons Instagram-inlägg inte uppfyllde kravet på reklamidentifiering och därmed stred det           

mot 9 § första stycket marknadsföringslagen. Domstolen noterade att viss hänsyn bör tas till              

eventuella begränsningar i kommunikationsmediet som används, i detta fall Instagram, men           

gällande Instagraminlägget i fråga ansåg domstolen att varken bilden eller övrigt innehåll i             

inlägget på ett tydligt sätt skiljde från ett vanligt redaktionellt inlägg trots att detta hade varit                

möjligt givet mediet. Att inlägget avslutats med hashtagen #samarbete påverkade enligt deras            

bedömning inte detta då denna markering inte fått en framträdande placering. 

 

I och med att domstolen kunnat konstatera att genomsnittskonsumenten värderar en           

influencers redaktionella rekommendationer av produkter annorlunda än betalda        

rekommendationer antas individens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkas          

negativt om en reklamframställning är vilseledande i fråga om sin rätta karaktär. Därmed             

fann PMD att både blogginlägg 1 och Instagram-inlägget utgjorded otillbörlig          

marknadsföring. 

 

Nästa fråga som domstolen bedömde var huruvida de tre inläggen i fråga uppfyllde kravet på               

sändarangivelse enligt 9 § andra stycket marknadsföringslagen. I denna fråga menade KO att             
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det inte varit tillräckligt tydligt angivet att det var företaget Mobilåtervinning som svarat för              

marknadsföringen i de omtvistade inläggen. Alexandra Media invände mot detta och menade            

att syftet endast varit att skapa uppmärksamhet kring webbplatsen och att inläggen därför             

skulle falla under det så kallade teaser-undantaget i 9 § andra stycket andra meningen              

marknadsföringslagen och därmed inte omfattas av kravet på sändarangivelse. Domstolen          

höll dock inte med Alexandra Media i detta och inledde med att konstatera att              

teaser-undantaget inte var applicerbart på inläggen då det inte haft till primärt syfte att skapa               

uppmärksamhet inför kommande framställningar vilket är vad undantaget omfattar.  

 

I och med att domstolen i frågan om reklamidentifiering funnit att varken blogginlägg 1 eller               

Instagraminlägget uppfyllde kraven menade de att inte heller sändarangivelsen kunde anses           

vara tillräckligt tydlig. Enligt PMD saknade de båda inläggen uttryckliga uppgifter om vem             

som var avsändare av marknadsföringen. Blogginlägg 1 hade texten “I samarbete med” utan             

att det framgick vem detta avsåg och i Instagram inlägget fanns endast hashtagen #samarbete              

utan någon referens till vem samarbetet gjorts med. Inläggen hade visserligen hänvisningar            

till företaget Mobilåtervinning i form av länkar men i och med att det domstolen funnit att                

genomsnittskonsumenten inte genast kunnat utläsa att inläggen varit marknadsföring antog          

PMD att denna konsument inte heller skulle vara särskilt uppmärksam på den            

avsändarinformation som gick att hitta i inläggen. Mot denna bakgrund ansågs alltså de två              

inläggen strida mot kravet på sändarangivelse och därmed vara otillbörliga. Gällande           

blogginlägg 2 gjorde PMD på motsatt sätt bedömningen att kravet på sändarangivelse var             

uppfyllt i och med att genomsnittskonsumenten antogs uppfatta inlägget som just           

marknadsföring och således torde denne uppmärksamma referenser till ett företag som att            

vara den part som svarar för marknadsföringen. 

 

Den sista frågan PMD tog ställning till var om Alexandra Media felaktigt uppträtt som              

konsument. KO menade att uttryckssättet i de aktuella inläggen gav sken av att det var               

Alexandra Nilssons personliga uppfattning om Mobilåtervinnings tjänst som återgavs och att           

att hon utifrån sin egen erfarenhet kunde rekommendera tjänsten. Avseende blogginlägg 1            

samt Instagram-inlägget menade domstolen att även om genomsnittskonsumenten vid en          

flyktigt kontakt inte torde uppfatta inläggen som reklam så var detta något som framgick om               

inläggen lästes noggrant. Den som tar del av hela blogginlägget eller Instagram-inlägget            
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borde då förstå att det var fråga om marknadsföring och inte en rekommendation eller              

recension som Alexandra Nilsson gjort i egenskap av konsument. I inläggen har det enligt              

domstolen inte heller uttryckligen påståtts vara Alexandra Nilssons privata         

rekommendationer och mot denna bakgrund fann domstol att varken blogginlägg 1 eller            

Instagram-inlägget kan anses strida mot punkt 22 vilken ställer upp förbud mot att felaktigt              

uppträda som konsument. I och med att det redigerade blogginlägget, blogginlägg 2, enligt             

PMD ansågs uppfylla kraven på både reklamidentifiering och sändarangivelse kunde inte           

heller det anses strida mot förbudet i svarta listan. 

 

Sammantaget så förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Alexandra Media vid vite om           

100,000 kr att i fortsättningen marknadsföra, eller medverka till att marknadsföra, produkter            

på sådant sätt eller på liknande sätt som blogginlägg 1 och Instagram-inlägget där             

framställning inte tydligt kan identifieras som marknadsföring och det inte tydligt framgår            

vem som svarar för marknadsföringen. Övriga yrkanden från KO bifölls ej. 

 

Efter avgörandet i PMD överklagade KO målet och det togs sedan upp i Patent- och               

Marknadsöverdomstolen (PMÖD) där det nya avgörandet presenterade i december 2019.          63

KO hade uttryckt att de fann domen i första instans som en delseger och sa att de med                  

överklagan ville att PMÖD skulle pröva blogginlägg 2 på nytt samt pröva Alexandra Nilssons              

sätt att uttrycka sig på vilket enligt KO kunde få inläggen att uppfattas som en personlig                

recension. KO ville även att PMÖD skulle höja vitesbeloppet från 100,000 kr till 500,000 kr               

avseende bristande reklamidentifiering och sändarangivelse.   64

 

I PMÖDs prövning gällande huruvida de omtalade inläggen skulle anses utgöra otillbörlig            

marknadsföring vidgade man PMDs bedömning av genomsnittskonsumenten till att vara en           

ung svensk kvinna som är en aktiv och van användare av sociala medier och med stor vana av                  

att läsa och ta till sig av engelska uttryck. Genomsnittskonsumenten antogs även ha en              

medvetenhet om att många influencers publikationer på sociala medier till viss del är             

kommersiella. Första delen av PMÖDs prövning gick därefter ut på att fastställa om             

Alexandra Nilsson i egenskap näringsidkaren felaktigt uppträtt som konsument och isåfall           

63 PMT 2054-18 
64 Konsumentverket, KO överklagar Kissie-domen 
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brutit mot bestämmelsen i punkten 22 i svarta listan. Domstolen konstaterade då att den              

näringsidkare som avses med bestämmelsen är den näringsidkare vars marknadsföring påstås           

vara otillbörlig varför det i detta fall hänför sig till företaget Mobilåtervinning som svarade              

för marknadsföringen och inte till influencerns bolag Alexandra Media. Eftersom att KO i             

sina yrkande hade tillskrivit Alexandra Media genom Nilsson att felaktigt uppträda som            

konsument och inte Mobilåtervinning avfärdades frågan direkt. Däremot så kommenterade          

domstolen på Nilssons sätt att uttrycka sig på i de aktuella inläggen och sade då att det för                  

genomsnittskonsumenten inte kunde ha framstått som att hon felaktigt agerat som konsument            

på det sätt som avses i punkt 22 i svarta listan. Detta då det vanliga exemplet på när en                   

näringsidkare felaktigt utger sig för att vara konsument går ut på att näringsidkaren döljer sin               

identitet och istället uppträder under ett fiktivt konsumentnamn vilket i detta sammanhang            

inte var fallet.  

 

Vad gäller frågan om de i målet påtalade inläggen brustit i kravet på reklamidentifiering              

poängterade domstolen inledningsvis att det måste ställas höga krav på utformningen av            

marknadsföringsinlägg på Nilssons blogg och Instagramkonto då betalda inlägg varvas med           

redaktionella inlägg och inlägg som innehåller rekommendationer utan att någon ersättning           

utgått. Domstolen konstaterade även att genomsnittskonsumenten ofta tar del av inlägg i            

sociala medier på ett selektivt sätt där man scrollar igenom text och bilder för att stanna vid                 

det som väcker intresse. Även detta bidrar till att kravet på reklamidentifiering bör ställas              

högt för att det ska vara möjligt för besökaren att urskilja betalda reklaminlägg.  

 

Precis som in underinstansen kom PMÖD fram till att blogginlägg 1 inte var utformat på ett                

sådant sätt att det i sitt sammanhang med tydlighet framgick att det utgjorde reklam vid en                

flyktig kontakt och därmed antogs det kunna ha en negativt påverkan på            

genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av den anledningen          

ansåg alltså även överinstansen att blogginlägg 1 var vilseledande och utgjorde otillbörlig            

marknadsföring. Man resonerade på ett mycket liknanden sätt även gällande          

Instagram-inlägget vilket också ansågs vara otillbörligt i båda instanser. Till skillnad från i             

första instans gjorde PMÖD dock bedömningen att också det redigerade blogginlägget,           

blogginlägg 2, var att anses som vilseledande och otillbörligt. Detta då domstolen inte ansåg              

att de ändringar som gjorts var tillräckligt framträdande och iögonfallande för att inlägget             
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skulle uppfattas som reklam vid flyktig interaktion. Alla tre i målet påtalade inlägg bedömdes              

alltså vara vilseledande och otillbörliga i frågan och reklamidentifiering enligt PMÖD. 

 

I första instans hade PMD gjort bedömningen att blogginlägg 1 samt Instagraminlägget ej             

uppfyllde kravet på sändarangivelse och var otillbörliga medan så inte var fallet gällande             

blogginlägg 2. I PMÖD gick man dock efter en annan linje och gjorde bedömningen att inget                

av inläggen sannolikt skulle påverka genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett          

välgrundat affärsbelut även om denne vid en flyktig kontakt inte uppfattar vilken            

näringsidkare som ligger bakom marknadsföringen. Enligt domstolen var det typiska          

scenariot för att en bristande sändarangivelse skulle klassas som otillbörlig om konsumenten            

skulle vilseledas att tro att en annan, kanske mer välrenommerad näringsidkare, svarade för             

marknadsföringen än vad som var fallet. I sådana fall kan konsumenten komma att fatta ett               

affärsbeslut utifrån en felaktig föreställning och då fatta ett belsut denne annars inte skulle              

fatta. I detta mål ansåg domstolen inte att det vore troligt att genomsnittskonsumenten skulle              

förväxla företaget Mobilåtervinning med något annat liknande företag. Patent- och          

marknadsöverdomstolen fann därför att marknadsföringsinläggen inte brustit i fråga om          

sändarangivelse på sådant sätt att den anses vara otillbörlig. 

 

Domslutet blev slutligen sådant att domstolen förbjöd Alexandra Media vid vite om 100,000             

kr att medverka till att marknadsföra tjänster för återvinning av mobiltelefoner på det sätt som               

gjorts i de påtalade inläggen så att det inte tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.                 

Man upphävde dock förbudet från PMD som hänförde sig till bristande sändarangivelse.  

 

5.4.2. Reklamombudsmannens praxis  

Utöver det rättsfall som presenterats ovan är ärenden från Reklamombudsmannen intressanta           

att studera för att få förståelse för hur näringslivets aktörer anser att            

influencer-marknadsföring bör utformas. Ett exempel på detta ämne kommer från influencern           

Isabella Löwengrips blogg där hon i ett inlägg med privata semesterbilder även publicerat en              

bild på en skönhetsprodukt från sitt egna varumärke Löwengrip Care Color AB. Enligt             65

anmälan hade produkten ingen koppling till det övriga innehållet i inlägget och det fanns              

ingen märkning som tydliggjorde att bilden utgjorde reklam. I och med att Löwengrip haft ett               

65 RON ärende 1807-118 
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tydligt kommersiellt intresse i att framhäva produkten från det egna varumärket var denna del              

av inlägget att klassas som reklam enligt RON. Mot bakgrunden av att det på webbplatsen               

finns en blandning av inlägg av både redaktionell- och kommersiell natur får det antas att det                

finns risk för att blogginlägget vid en hastig kontakt kan uppfattas komma från Isabella              

Löwengrip som privatperson och inte utgöra marknadsföring. Därmed ansåg RON att kravet            

på reklamidentifiering i artikel 9 (numer artikel 8) i ICC:s regler ej var uppfyllt. 

 

I ett annat fall rörande hur influencern Peg Parnevik marknadsfört trosskydd från varumärket             

Always ansåg RO att en genomsnittskonsument inte omedelbart kunnat konstatera att           

inlägget var menat som reklam trots att inlägget reklammärkts. Inlägget publicerades på            66

instagram men det var först när besökaren klickat på den klickbara texten “mer” som texten               

“(i samarbete med Always)” blev synlig. RO menade att det finns en särskild risk för att                

konsumenter vilseleds om karaktären av meddelandet när det publiceras på medier som            

Instagram. Detta då reklaminlägg med bild och text inte avviker från vad som är vanligt i                

denna typer av plattformar. Därmed är det viktigt att det omedelbart framgår att det rör sig                

om reklam då inlägget lätt kan förväxlas med redaktionellt material. I och med att besökaren i                

detta fall aktivt hade behövt klicka sig vidare för att se inläggets fulla text och däri                

reklammärkningen menade RO att detta stred mot artikel 9 (numer artikel 8) i ICC:s regler. 

 

5.4.3. Kommande influencer mål 

Ytterligare ett fall kan väntas tas upp i Patent- och marknadsdomstolen framöver där             

Konsumentombudsmannen precis som i det första influencer målet står som kärande och            

influencern Kenza Zouitens bolag Kenza Zouiten AB (Kenza AB) står som svarande.            67

Ärendet är fortfarande pågående så vilket utfall målet får är ännu oklart men nedan följer en                

sammanfattning av tvisten och de delar som KO funnit problematiskt med influencerns            

agerande vilket föranlett en stämningsansökan.  

 

Stämningsansökan som lämnades in i början av 2019 grundar sig i att influencern Kenza              

efter en resa till Zanzibar som gjorts tillsammans med representanter från solglasögonmärket            

66 RO ärende 1902-55 
67 Konsumentombudsmannens stämningsansökan mot Kenza Zouiten AB, Dnr 2017/533 
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Chimi Eyewear (Chimi) publicerat ett antal inlägg i sina sociala mediekanaler som visar upp              

solglasögon från märket. Vissa av inläggen hade då varit reklam-markerade medan andra inte             

varit det.  

 

I det bakgrundsarbete som KO gjort har det framkommit att den överenskommelsen som             

träffats mellan influencern och Chimi innebar att Kenza som del av samarbetet skulle             

publicera en Instagrampost och ett blogginlägg där Chimis produkter lyftes fram. För detta             

skulle Chimi ersätta Kenza AB med en viss summa pengar. Utöver dessa inlägg la dock               

Kenza upp ytterligare inlägg på sin Instagram, blogg, Youtube-kanal och Facebook med            

innehåll från resan där Chimis produkter var framträdande. Enligt svarande hade dessa inlägg             

inte varit en del utav samarbetet utan dessa inlägg hade lagts upp av Kenza av frivilligt utan                 

att få betalt. Enligt influencern reklammarkerades dock vissa av dessa inlägg trots att de inte               

ingick i samarbetet eftersom hon ville vara “…schysst mot sina följare/läsare”. Totalt            

publicerade Kenza innehåll som visade Chimis produkter i hennes olika sociala mediekanaler            

vid närmare 35 tillfällen. Detta under en tidsperiod som sträcker sig från mitten av januari               

2017 till början av maj samma år. Det framgår inte från överenskommelsen mellan Chimi och               

Kenza AB när i tiden de inläggen skulle publiceras men enligt Kenza AB publicerades både               

de köpta inläggen den 2 maj. Inläggen som publicerats dessförinnan menade svarande hade             

lagts upp av Kenza i egenskap av privatperson och konsument.  

 

Det står alltså klart att Kenza lagt upp en stor mängd inlägg som visar upp Chimis produkter                 

och enligt KO hade märkningen av dessa hade skötts inkonsekvent. Vissa inlägg hade             

reklammarkerats fullt ut, medan andra endast hade viss reklammarkering och referens till            

Chimi och vissa ingen referens överhuvudtaget. KO menade även att de inlägg som Kenza              

AB menat varit reklam i stort sett ser likadana ut som de inlägg som inte skulle utgöra                 

reklam. Något som gjort det hela extra problematiskt var att Kenza använt sig av exakt               

samma bilder i enligt henne både redaktionella och i kommersiella inlägg. Enligt KO torde              

genomsnittskonsumnten därför inte uppfatta någon skillnaden mellan dessa olika “typer” av           

inlägg och detta skulle därför sannolikt påverka dennes förmåga att fatta ett välgrundat             

affärsbelsut.  
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KO:s uppfattning var att samtliga inlägg som framhävde Chimiglasögon och som publicerats            

av Kenza under den aktuella tidsperioden under första halvan av 2017 då det fanns ett avtal                

om reklam mot ersättning skulle klassas som marknadsföring. Detta då KO menar att             

samtliga framställningar haft ett kommersiellt syfte med rent kommersiella förhållande till           

föremål. Sammantaget så yrkade KO därför att Patent- och Marknadsdomstolen vid vite            

skulle förbjuda Kenza AB att vid marknadsföring av varor framställa materialet på ett sätt              

som ger intryck av att framställningen är framförd i egenskap av konsument och inte              

näringsidkare. KO yrkade även på förbud vid vite gällande inlägg där man menade att Kenza               

brustit i att tydligt identifiera marknadsföring så att det för konsumenter omedelbart kan             

identifieras som just marknadsföring samt tydligt ange vem som svarar för marknadsföringen.  

 

5.5. Sammanfattning och analys 
I detta kapitel görs ett försök att besvara frågeställningen “Vilka skyldigheter har influencers             

vid framförandet av kommersiella budskap för att uppfylla kraven om reklamidentifiering och            

sändarangivelse enligt marknadsföringslagen?”.  

 

I föregående kapitel indikerades att marknadsföringslagens regler är tillämpliga på          

framställningar som läggs upp i sociala medier av influencers om det utgått någon form av               

ersättning till influencern till följd av publiceringen och det finns ett uttryckligt avtal mellan              

influencern och näringsidkaren bakom marknadsföringen. När det kan fastställas att en viss            

framställning är att klassas som marknadsföring och MFL därmed är tillämplig är det möjligt              

att undersöka om lagens krav gällande vilseledande marknadsföring är uppfyllda. Kraven på            

reklamidentifiering och sändarangivelse finns som nämnt återgivna i 9 § MFL samt i artikel 8               

i ICC:s grundregler. Uppfylls inte dessa krav på ett sätt som gör att en marknadsföringsåtgärd               

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbelsut är            

marknadsföringen att anse som otillbörligt enligt 8 § MFL. 

 

I och med att det under ett antal år inte funnits någon vägledande domstolspraxis att vända sig                 

till vid frågor om hur influencer-marknadsföring ska utformas har Reklamombudsmannens          

avgöranden fungerat som en fingervisning på vilka krav som gällt. På senare tid har även               

Konsumentverket upprättat riktlinjer som influencers och annonserande företag kan vända sig           
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till för att försöka hålla sig på rätt sida lagen. Sammantaget har dessa fingervisningar pekat på                

att det ska vara enkelt för en besökare på exempelvis en blogg att identifiera en viss                

framställning som just marknadsföring och att besökare ska kunna göra denna avvägning            

efter omedelbart kontakt med materialet i fråga.  

 

I december 2019 dock den slutgiltiga domen i det såkallade Kissie-målet från Patent- och              

marknadsöverdomstolen som i stor utsträckning handlar om just kraven på          

reklamidentifiering och sändarangivelse vid influencer-marknadsföring. I och med att domen          

är den första av sitt slag väntas den bli vägledande för hur denna typer av frågor ska hanteras                  

av rätten. I målet kom domstolen kort uttryckt fram till att reklammarkering i sociala medier               

måste vara tydlig. Att enbart skriva fraser som ”i samarbete med” är inte tillräckligt utan det                

måste framgå att det rör sig om ett betalt samarbete. Domstolen ställde även krav på att                

reklammarkering ska ha en framträdande plats. Att lägga in en reklammarkering i slutet av ett               

inlägg eller att ha texten i början men då i liten storlek och på en svagt färgsatt textlist ansåg                   

domstolen inte vara tillräckligt tydligt. Det är alltså fastställt att det inte är tillräckligt att               68

man som i Kissie-målet lägger in en icke-iögonfallande märkning på en någorlunda            

framträdande plats för att kravet på reklamidentifiering ska vara uppfyllt. Genom att tolka             

PMÖDs beskrivning av vad som inte uppfyller kraven motsatsvis kan man tänka sig att              

exempelvis frasen “i betalt samarbete med” skriven i stor textstorlek och utstickande textfärg             

placerad på en framträdande plats skulle klassas som tillräckligt tydlig reklamidentifiering.           

Detta går även i linje med de rekommendationer som Konsumentverket tidigare gått ut med              

samt de slutsaster som Hovstadius dragit i sin artikel.   69

 

Vad gäller krav på sändarangivelse gav domen i Kissie-målet svar på att det typiska scenariot               

för att bristande sändarangivelse ska klassas som otillbörlig är om konsumenten vilseleds att             

tro att en annan, kanske mer välkänd näringsidkare, svarar för marknadsföringen än vad som              

var fallet. Om marknadsföringen presenteras på ett sådant sätt kan konsumenten komma att             

fatta ett affärsbeslut utifrån en felaktig föreställning och då fatta ett belsut denne annars inte               

skulle fatta. Innehåller marknadsföring däremot uppgifter som kopplar till den näringsidkare           70

68 PMT 2054-18 
69 Se avsnitt 5.3. 
70 PMT 2054-18 
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som ligger bakom marknadsföringen och dessa uppgifter inte riskerar att förväxlas med            

någon annan torde sändarangivelsen inte brista på ett sådan sätt som gör den otillbörlig.              

Kravet på sändarangivelse ställs alltså inte lika högt som kravet på reklamidentifikation men             

givetvis måste det även framgå vem som svara för en marknadsföringsåtgärd.  

 

Hur ett mål bedöms beror givetvis på de rådande omständigheterna i det aktuella ärenden.              

Genom Kissie-målet har vissa frågor gällande kraven på reklamidentifiering och          

sändarangivelse vid influencers marknadsföring klargjorts men vissa frågetecken återstår         

ännu. Som ett övergripande svar på frågeställningen får det dock anses klarlagt att             

genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt med ett marknadsföringsinlägg ska          

kunna uppfatta att det är fråga om just marknadsföring. Det ska även tidigt och tydligt framgå                

att det rör sig om ett betalt samarbete samt vem detta samarbete görs med.  

 

Om man ser tillbaka på de båda ärenden från Reklamombudsmannen som presenterats i             

kapitlet förefaller det sannolikt att dessa skulle bedömas på samma sätt igen även efter domen               

i Kissie-målet. I ärendet gällande Isabella Löwengrips blogginlägg som innehöll reklam för            

Löwengrip Care Color AB fanns inget i texten eller utformningen som indikerade att             

influencern marknadsförde sitt eget skönhetsvarumärke. I och med att PMÖD genom           

Kissie-domen fastställt att tydlighet vid reklamidentifiering i sociala medier är ett krav tyder             

omständigheterna på att RON skulle fälla marknadsföringen igen. Även i ärendet gällande            

Peg Parneviks reklamidentifiering finns likhet med de omständigheter som förelåg vid           

Instagraminlägget i Kissie-målet. I båda fall hade reklammarkeringen placerats sist i texten            

som tillhör bilden och för att se reklammarkeringen i Parneviks inlägg krävdes att besökaren              

klickade på den klickbara texten “mer”. För en besökare som snabbt scrollar igenom inlägg              

på Instagram skulle reklammarkeringen därmed alltså vara dold. Bedömning skulle troligtvis           

därför även i detta fall bli att detta inte uppfyller kraven på tydlighet.  

 

Det som väntas blir nästa stora influenencer mål där Kenza AB står som svarande kan tänkas                

bli mycket intressant och kan tänkas ge ytterligare svar på vad som gäller för              

reklamidentifiering i influencer sammanhang. Det som förefaller problematiskt i detta ärende           

är balansgången att som influencer både vara individ och vara konsument samt vilka typer av               

inlägg som faktiskt ska klassas som marknadsföring. I stämningsansökan som beskrivits ovan            
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rör marknadsföringen solglasögon som är en väldigt utåt synlig produkt. Frågor som uppstår             

när man läser stämningsansökan är bland annat hur en influencer ska hantera sin användning              

av utåt synliga produkter när influencerns följare tillika konsumenter kan ha byggt upp en              

association mellan influencern och varumärket. Efter det att Kenza i detta fall publicerat de              

antal inlägg som varit överenskommet mellan henne och solglasögonmärket Chimi, kan hon            

då utan att reklamidentifiera en bild posera användandes just detta varumärkets glasögon?            

Ska inlägg på blogg eller instagram där Kenza som individ använder solglasögon som hon              

gillar men som hon ibland gör marknadsföring för reklammärkas? Eller gäller detta endast för              

de inlägg där man haft ett avtal och där ersättning utgått? Enligt KO skulle nästan alla inlägg                 

med Chimi association som publicerades under den i ärendet aktuella tidsperioden           

reklammärkas men hur ska man tänka om man har fler på varandra löpande avtal om att                

marknadsföra ett varumärke? Detta är frågor som idag är svåra att ge svar på. En parallell                

man kan dra är att frågan påminner om hur man använder sig av produktplacering i filmer.                

Att som del av samarbetsavtalet bjuda med Kenza på en resa och tillhandahålla henna med               

solglasögon lyckas Chimi integrera sitt varumärke i hennes berättelse. Berättelsen är i detta             

fall dock inte en film utan influencerns vardag vilken är synligt för alla hennes tusentals               

följare.  
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6. Ansvarsfördelning vid lagöverträdelse 
 

6.1. Inledning 
Syftet med detta kapitel är att besvara frågeställningen “Vem eller vilka står som ansvariga              

vid en överträdelse av marknadsföringslagen i samband med influencer-marknadsföring?”.         

Kapitlet inleds med att redogöra för de bestämmelser som reglerar ansvar vid otillbörlig             

marknadsföring innan texten går in på hur detta hanterats i praxis. Därefter ägnas ett avsnitt åt                

att återigen in på det så kallade Kissie-målet för att se hur frågan om ansvarsfördelning               

bedömdes i detta sammanhang innan kapitlet avslutas med en sammanfattning och           

diskussion.  

 

6.2. Medverkansansvar 
Som beskrivits i avsnitt 3.1.3 är förbud och ålägganden avseende en viss            

marknadsföringsåtgärd två vanliga sanktionerna vid en lagöverträdelse. Utgångspunkten är         

att ett förbud eller ett åläggande riktas mot den näringsidkare som ligger bakom den              

otillbörliga marknadsföringen men det är även möjligt att rikta dessa sanktion mot andra             

parter som varit involverade i marknadsföringen. Det ansvar som kan meddlas parter som ej              71

varit huvudansvariga men som bidragit till marknadsföringen benämns medverkansansvare.  

 

Enligt 23 § MFL kan ett förbud meddelas så väl en anställd hos näringsidkaren som någon                

annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och var och en som i övrigt väsentligt har               

bidragit till marknadsföringen. Vidare anger 24 § att även anställda hos näringsidkaren samt             

annan som handlar på näringsidkarens vägnar kan åläggas att lämna sådan väsentlig            

information som utelämnats vid marknadsföringen. Enligt förarbeten kom bestämmelsen om          

medverkansansvar till med syftet att göra det möjligt att meddela sanktioner mot            

reklambyråer eller andra som utformar och lägger upp marknadsföring på uppdrag av en             

näringsidkare. Förarbetena anger också att formuleringen “handla på näringsidkarens vägnar”          

avser att omfatta exempelvis en organisation som bedriver reklam eller annan           

marknadsföringsverksamhet för sina medlemmars räkning. Bestämmelsen om       72

71 Marianne Levin, Lexino lagkommentar till 23 § Marknadsföringslag (2008:486), 2017-07-27  
72 Prop. 1970:57 s.77 och s. 91 se även prop 1994/95:123 s.92 
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medverkansansvar genomför huvudsakligen artikel 13 i direktiv (2005/29/EG) om         

otillbörliga affärsmetoder som anger att medlemsstater ska fastställa sanktioner som är           

effektiva, proportionella och avskräckande. 

 

Även i ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation finns bestämmelser om           

medverkansansvar stadgade. I artikel 23 anges att marknadsföraren har det övergripande           

ansvaret för marknadskommunikationen men att ansvaret för att dessa regler iakttas också            

ligger på andra medverkande inom marknadsföringsområdet. Alla som medverkar i          

marknadsföringsprocessen ska bära ett ansvar i proportion till sin roll och funktion. Artikel             

23 uttrycker vidare att beträffande just marknadsföring på intrernet och i sociala medier             

inbegriper detta influencers, bloggare, vloggare, affiliatenätverk, dataanalytiker och        

adtech-företag, liksom parter som konstruerar algoritmer och utformar artificiell intelligens          

för marknadsföringsändamål. 

 

6.3. Praxis  
Frågan om medverkansansvar vid otillbörlig marknadsföring har behandlats i domstol ett           

flertal gånger. Som ovan nämnt anger 23 § MFL att ett förbud kan meddelas en part som                 

genom sitt deltagande väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen. Enligt fast           

praxis från Marknadsdomstolen ska den som utformat eller tagit aktiv del i utformningen av              

marknadsföringsmaterial eller på annat sätt aktivt medverkat till marknadsföringen anses vara           

medansvarig till denna. Det finns dock exempel på när MD hållit tidningsföretag och             73

annonsförmedlingsföretag som medansvariga trots att de vare sig varit avsändare eller tagit            

en aktiv del i utformningen av marknadsföring. En förutsättning för detta har dock varit att               

det för tidnings- eller annonsförmedlingsföretagen stått klart att en viss åtgärd varit otillbörlig             

utan att behöva göra någon närmare utredning. Att företagen publicerat materialet trots att det              

varit otillbörligt har således lett till att de meddelats ett medverkansansvar.  74

 

Marknadsdomstolen har i praxis anfört att ett förbud mot en part som medverkat till              

otillbörlig marknadsföring endast kan bli aktuellt om ett förbud för den huvudansvarige            

73 Se t.ex. MD 2016:8 p. 53  
74 Se t.ex. MD 2003:26 och MD 2006:15 
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näringsidkaren framstår som otillräckligt. Patent- och marknadsdomstolen har dock uttryckt          75

att det inte torde vara en förutsättning att föra talan mot den huvudansvarige för att kunna                

meddela ett förbud mot en medverkande. Som grund för detta hänvisade PMD till två mål               

från MD där man meddelat ett förbud mot en medverkande part utan att den huvudansvarige               

näringsidkaren ej stått som svarande.  76

 

6.4. Frågan om ansvarsfördelning i Kissie-målet 
 

6.4.1. Alexandra Medias ansvar 

I det så kallade Kissie-målet var utöver frågan om hur marknadsföringsinlägg i sociala             

medier ska märkas även frågan om vilka parter som bär ansvar vid en lagöverträdelse central.               

Efter att domstolen i båda instanser gjort bedömningen att marknadsföringen i fråga inte levt              

upp till kraven på reklamidentifiering och därmed varit otillbörlig tog man även ställning till              

frågan om ansvarsfördelning.   77

 

Konsumentombudsmannen gjorde i första instans gällande att Alexandra Media haft ett           

huvudansvar eller åtminstone ett medverkansansvar för den i målet aktuella          

marknadsföringen. Detta då Alexandra Media enligt KO handlat på företaget som stod för             

marknadsföringen, Mobilåtervinnings vägnar samt att Alexandra Media bidragit till         

marknadsföringen genom att utforma marknadsföringinläggen samt publicerat dessa på blogg          

och Instagram. Noterbart är att KO inte förde talan mot företaget Mobilåtervinning vars             

tjänster marknadsföringen avsåg. Alexandra Media motsatte sig dock KOs påstående och           

hävdade att bolaget inte haft någon kontroll över utformningen eller innehållet i            

marknadsföringen utan endast agerat i enlighet med instruktioner från Tourn Media AB som             

var den part som förmedlat reklamuppdraget.  

 

I Patent- och marknadsdomstolens bedömning konstaterades att företaget Mobilåtervinning         

var den näringsidkare vars marknadsföring var otillbörlig i och med att tjänsterna som avsågs              

i marknadsföringen tillhörde just Mobilåtervinning. Därmed var Mobilåtervinning att ses som           

75 Se t.ex. MD 2003:25 
76 PMT 2054-18 med hänvisningar till MD 2009:41 och MD 2006:15  
77 PMT 11949-16 samt PMT 2054-18 
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huvudansvarig enligt PMD. I och med att Alexandra Media inte varit involverad i             

erbjudandet av tjänsten och marknadsföringen inte skett i bolagets intresse fann domstolen att             

Alexandra Media inte kunde åläggas ett delat huvudansvar tillsammans med          

Mobilåtervinning. Dock ansåg domstolen att Alexandra Media skulle hållas som          

medverkansansvarig för den otillbörliga marknadsföringen i och med att bolaget utformat           

och publicerat de aktuella inläggen, agerat på Mobilåtervinnings vägnar samt i övrigt            

väsentligt bidragit till marknadsföringen.   78

 

När målet överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen ändrade KO sin talan till att             

inte längre göra gällande att Alexandra Media haft ett huvudansvar utan endast            

medverkansansvar. I PMÖDs bedömning lyftes framförallt fram att Alexandra Media varit           

det bolag som haft slutgiltig bestämmanderätt över vad som publiceras på Alexandra Medias             

sociala medier. Därför har bolaget haft ett ansvar över hur inläggen ska utformas för att leva                

upp till marknadsföringslagens krav på reklamidentifiering och således kom man precis som i             

första instans fram till att Alexandra Media skulle meddelas ett medverkansansvar.   79

 

6.4.2. Tourn Medias ansvar 

I målet stod utöver Alexandra Media även Tourn Media AB (Tourn Media) som svarande.              

Tourn Media är en mediebyrå som bland annat ägnat sig åt att förmedla reklamuppdrag              

mellan å ena sidan influencers och å andra sidan företag som önskar att marknadsföra              

produkter och tjänster i sociala medier. KO anförde att också Tourn Media hade ett rättsligt               

ansvar för de i målet aktuella marknadsföringsinläggen då det var dem som förmedlat             

reklamuppdraget från bolaget Mobilåtervinning till Alexandra Media samt att de enligt KO            

“väsentligt bidragit till marknadsföringen”. Detta grundade sig framförallt i att Torun Media            

enligt KO gett Nilsson instruktioner om hur blogg- och instagaminläggen skulle utformas och             

sedan gett sitt godkännande på ett utkast av det första blogginlägget.  

 

I sina domskäl angav PMD att man att man lyckats fastställa att händelseförloppet som              

föranlett stämningen gått till enligt följande. Tourn Media och företaget Mobilåtervinning           

hade kontakt om reklamsamarbetet i fråga under början av 2016 och i samband med detta               

78 PMT 11949-16 
79 PMT 2054-18 
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kontaktade Tourn Media Alexandra Media gällande uppdraget. När Alexandra Media          

accepterat uppdraget skickade Tourn Media en orderbekräftelse ställd till Mobilåtervinning          

med uppgifter om kostnader för uppdraget samt en uppdragsbeskring där det angavs att             

influencern skulle publicera inlägg om företaget på både blogg och Instagram och att detta              

skulle ske “enligt beskrivning”. Några dagar därpå skickades ett e-postmeddelande från           

Tourn Media till Alexandra Media med rubriken “Kampanj mobilåtervinning” och i           

meddelandet fanns ett utkast till det blogginlägg som influencern skulle publicera samt            

anvisningar om att inlägget skulle innehålla ca 3 bilder på influencern och en gammal telefon.               

Gällande utkastet skrev Tourn Media att Alexandra Nilsson gärna fick skriva om texten så att               

den kändes mer som “henne” men att hon skulle skicka över ett utkast av inlägget i sin helhet                  

innan publicering. I e-postmeddelandet fanns även kortfattade allmänt hållna instruktioner          

om reklaminlägget som skulle publiceras på Instagram. Efter att ha mottagit           

e-postmeddelandet skrev Alexandra Nilsson en ny version av texten och skickade över ett             

nytt utkast av blogginlägget till Tourn Media för granskning. Detta utkast hade endast en bild               

och innehöll inte någon reklammarkering. Till svar fick hon att inlägget så bra ut men att hon                 

skulle lägga till fler bilder. Därefter la Nilsson till ytterligare två bilder och skrev dit texten “i                 

samarbete med” längst ner i inlägget och publicerade det sedan utan någon ytterligare kontakt              

med Tourn Media. 

 

I Mars 2016 fick Alexandra Media ett tillsynsbrev gällande inläggen och kontaktade då             

Tourn Media som i sin tur tog kontakt med Konsumentverket per telefon. Detta trots att               

Tourn Media senare uttryckt att de inte varit ombud för Alexandra Media. Samma dag som               

det initiala telefonsamtalet återkom Torun Media till Konsumentverket med information om           

att influencern kompletteat inlägget med reklammarkeringar. I denna veva skapade även           

Torun Media som tillhandahållare av den webbplattform där Alexandra Nilssons blogg           

publiceras en teknisk funktion som gjorde det enklare för influencern att reklammarkera            

inlägg än tidigare än tidigare. 

 

I sin bedömning gällande Tourn Medias ansvar för marknadsföringen angav Patent- och            

marknadsdomstolen att företaget i viss utsträckning bidragit till marknadsföringen genom att           

tillhandahålla Alexandra Media med ett utkast till texten i blogginlägget samt gett synpunkter             

på det omarbetade utkastet. Det var dock Alexandra Media som stod för den slutliga              
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utformningen av inlägget och publiceringen skedde utan något förhandsgodkännande av          

Tourn Media. PMD fann därför att Tourn Media i sin roll som förmedlare inte handlat på                

Mobilåtervinnings vägnar på ett sådant sätt som ger stöd för medverkansansvar. KOs talan             

mot Tourn Media bifölls således inte i PMD. Denna bedömning fastställdes senare i Patent-              

och marknadsöverdomstolen. PMÖD angav i sina domskäl att det genom utredningen inte            

visats att Tourn Media väsentligt bidragit till att marknadsföringsinläggen fått bristande           

reklamidentifieringar och därmed kunde företaget inte ges ansvar för den otillbörliga           

marknadsföringen. PMÖD påpekade även att utredningen inte visat att Tourn Media skulle            

haft något ansvar för att informera Alexandra Media om bestämmelserna gällande           

reklamidentifiering eller kontrollera att kraven uppfyllts  till följd av avtalet. 

 

6.5. Forskningssynpunkt på förmedlande parters ansvar 
Hajo Michael Holtz som undersökt just det rättsliga ansvaret för en förmedlare mellan             

annonsörer och ägare av digitala kanaler (t.ex. influencers) skrev en artikel på ämnet i              

samband med att Kissie-målet avgjorts i första instans. I artikeln konstaterar han att             80

affiliatenätverk (förmedlare) av olika slag bär ett ansvar för otillbörlig marknadsföring som            

förekommer inom ramen för samarbeten med annonsörer och influencers men att hur detta             

ansvar ser ut beror omständigheterna i det enskilda fallet. Han menar att det är möjligt för                

dessa förmedlande parter att företräda och agera på det annonserande företagets vägnar på ett              

sådant sätt som avses i 23 § andra stycket 2 p. MFL. Vidare menar han att det på samma sätt                    

är möjligt att den förmedlande parten agerar på influencerns vägnar om denne meddelats ett              

huvudansvar för den otillbörliga marknadsföringen. En förmedlande part kan också bidra till            

marknadsföringen av antingen annonsören eller influencern på det sätt som avses i 23 § andra               

stycket 3 p. MFL. Han uttrycker dock att dessa mellanhänders ansvar inte är absolut utan att                

det beror på hur samarbetsförhållandet ser ut mellan parterna samt hur aktiv förmedlaren             

varit. Till exempel så anser han inte att en förmedlare kan anses vara ansvarig på ett sådan                 

sätt som föranleder ett medverkansansvar om denne enbart tillhandahållit plattformen på           

vilken en influencers blogg publiceras eller om denne enbart förmedlat viljeförklaringar fram            

och tillbaka mellan ett annonserande företag och en influencer. Han ifrågasätter dock om det              

80 Hajo Michael Holtz, Affiliatenätverkens marknadsrättsliga ansvar och andra mellanhänders omsorgsplikter i 
det digitala reklamlandskapet, Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 2, p. 47-63 
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verkligen var riktigt att Tourn Media i Kissie-målet helt befriades från ansvar när det hade               

spelat en så aktiv roll som det gjorde. 

 

I artikeln uttrycker Holtz att det kan finnas fog för att det juridiska synsättet måste utvecklas                

för att bättre kunna hantera dessa typer av frågor. Han anser att förutsättningarna för att               

minska otillbörlig marknadsföring i dessa typer av samarbeten skulle gynnas av att så många              

involverade parter som möjligt rent teoretiskt skulle kunna hållas ansvariga. En idé som han              

lyfter fram är således att man istället för att bedöma huruvida en förmedlare har ett               

medverkansansvar kan bedöma om en sådan förmedlare som genom en riskfylld affärsmodell            

bidrar till skapandet eller spridandet av otillbörlig marknadsföring kan utkrävas ett           

självständigt huvudansvar. Enligt Holtz skulle det inte krävas någon lagändring för att få till              

en sådan ändring utan en förmedlande part skulle kunna anses har en granskningsskyldighet             

som en del av sitt fullgörandet av kravet på god marknadsföringssed i 5 § MFL. 

 

6.6. Sammanfattning och analys 
Detta kapitel har syftat till att besvara frågeställningen “Vem eller vilka står som ansvariga              

vid en överträdelse av marknadsföringslagen i samband med influencer-marknadsföring?”.         

Som inledningsvis konstaterats kan utöver den huvudansvarige näringsidkaren även         

medverkande näringsidkare meddelas ett medverkansansvar för otillbörlig marknadsföring i         

form av förbud eller åläggande. Ett åläggande kan meddelas en part som är anställd hos den                

huvudansvarige näringsidkaren och annan som handlar på näringsidkarens vägnar medan ett           

förbud utöver vad som gäller för ett åläggande även kan meddelas var och en som i övrigt                 

väsentligt har bidragit till den otillbörliga marknadsföringen (23-24 §§ MFL). Väsentligt           

bidragit sägs enligt praxis en part som utformat eller tagit aktiv del i utformningen av               

marknadsföringsmaterial eller på annat sätt aktivt medverkat till marknadsföringen göra.   81

 

I det så kallade Kissie-målet kom Patent- och marknadsdomstolen fram till att bolaget             

Alexandra Media som drivs av influencer Alexandra Nilsson inte kunde anses ha ett             

huvudansvar men däremot ett medverkansansvar för marknadsföringen i fråga. I och med att             

KO inför överklagan till PMÖD tagit tillbaka sitt yrkande om huvudansvar prövade            

81 Se t.ex. MD 2016:8 p. 53  
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domstolen endast frågan om medverkansansvar och precis som i första instans kom PMÖD             

fram till att Alexandra Media skulle anses ha ett medverkansansvar i och med att bolaget haft                

den slutgiltiga bestämmanderätten över vad som publicerats på bloggen och Instagramkontot.           

Vad gäller ansvaret för Tourn Media, mediebolaget som förmedlade det aktuella           

reklamuppdraget, kom domstolen i båda instanser fram till att bolaget inte agerat på             

Mobilåtervinnings vägnar på ett sådant sätt som ligger till grund för medverkansansvar. Inte             

heller kunde Tourn Medias bidrag till marknadsföringen klassas som ett “väsentligt bidrag”            

vilket är rekvisitet som måste uppfyllas för att ett förbud ska kunna meddelas. Något som ska                

noteras i Kissie-målet är att KO inte förde någon talan mot företaget som svarade för               

marknadsföringen, Mobilåtervinning. Mobilåtervinning bör vara att ses som den         

huvudansvarig parten för den otillbörliga marknadsföringen men i och med att KO inte förde              

någon talan mot företaget utdömdes inte heller några rättsliga konsekvenser för denna part.             

Att KO valde att inte föra talan mot Mobilåtervinning betyder dock inte att Mobilåtervinning              

står utan ansvar för den otillbörliga marknadsföringen. Hade Mobilåtervinning också stått           

som svarande i målet är det sannolikt att domstolen pekat ut företaget som huvudansvarig för               

marknadsföringen och meddelat ett förbud vid vite även mot dem.  

 

Som beskrivits i kapitel 2 är det vanligt att det precis som i Kissie-målet finns tre inblandade                 

parter som tillsammans möjliggör att influencer-marknadsföring kommer till stånd. Dessa          

parter är det annonserande företaget, ett nätverk eller en agentur som agerar förmedlande och              

en influencer. Svaret på frågeställningen gällande vem som bär ansvar för en lagöverträdelse             

kan därför enklast besvaras genom att se till varje part var för sig.  

 

Den part som svarar för marknadsföringen har ett huvudansvar för att den lever upp till               

marknadsrättsliga krav och kan meddelas både förbud och åläggande enligt 23-24 §§ MFL             

om så inte är fallet. Därtill kan influencern som utformar och ansvarar över             

marknadsföringens layoutmässiga och visuella formgivning meddelas ett medverkansansvar        

om den marknadsföring de publicerar är att klassas som otillbörlig. I Kissie-målet            

meddelades influencern ett förbud enligt 23 § MFL för att ha varit aktiv i bestämmandet över                

marknadsföringens utformning och reklammarkering. Från domen kan vi även se att ett            

mediebolag eller annan part som förmedlar reklamuppdrag mellan influencers och          

annonserande företag tycks ha ett begränsat ansvar. I Kisse-målet ansåg domstolen som ovan             

 52 



nämnt att Tourn Media inte hade ett medverkansansvar. Hur en sådan bedömning skulle             

göras i ett annat mål beror dock givetvis på de rådande förutsättningarna. I Kissie-målet              

agerade Tourn Media som förmedlare av reklamuppdraget men var också den part som             

ansvarade för den plattform där Alexandra Medias blogg publicerades. Hade Tourn Media i             

sin roll som plattformsansvarig nyttjat detta för att aktivt gå in och påverkat den slutliga               

utformningen av inlägg eller redigera innehåll och layout hade bedömningen möjligtvis gjorts            

annorlunda. Bedömningen hade möjligen också gjorts annorlunda om Tourn Media aktivt           

godkänt det slutgiltiga utkastet på det i målet aktuella blogginlägget innan det publicerades. I              

situationer där förutsättningarna ser ut som i Kissie-målet kan man dock konstatera att             

mellanhänder såsom Tourn Media inte har ett medverkansansvar. Precis som Holtz anför i sin              

artikel kan man dock ifrågasätta om det borde vara så även när man som Tourn Media haft en                  

relativt sett aktiv roll i tillkomsten av den otillbörliga marknadsföringen. 

 

Rent praktiskt så innebär domen i Kissie-målet att influencers framöver kommer tvingas att ta              

ett stort eget ansvar för att all marknadsföring de publicerar lever upp till alla              

marknadsrättsliga krav för att inte råka ut för rättsliga konsekvenser. De kan inte förlita sig på                

att direktiv från en förmedlande part är genomarbetade på ett sätt som är förenligt med               

marknadsföringslagens bestämmelser. Vidare kan man tänka sig att domen också kommer att            

innebära att företag som vill använda influencers för sin marknadsföring kommer att begära             

att granska marknadsföringsmaterial som utformats av influencers i större utsträckning än           

tidigare. Den förmedlande parten kan även tänkas behöva åta sig ett större ansvar för att               

fortsätta utgöra en nyttosam funktion för både influencers och annonserande företag.  
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7. Avslutande kommentarer 
Syftet med denna uppsats har varit att analysera och diskutera utsträckningen av            

marknadsföringslagens tillämplighet på influencer-marknadsföring samt vilka skyldigheter       

influencers har avseende reklamidentifiering och sändarangivelse vid publiceringen av         

kommersiella meddelanden i sociala medier. Undersökningen har även syftat till att utreda            

ansvarsfördelningen mellan parter som varit inblandade i tillkomsten av         

influencer-marknadsföring om marknadsföringen bedöms vara lagöverträdande. De       

uppställda frågeställningarna har besvarats löpande men nedan följer en kort sammanfattning           

vad som framkommit.  

 

Avseende marknadsföringslagens tillämplighet på influencer-marknadsföring så bör den vara         

tillämplig på meddelande publicerade av influencers i sociala medier om det utgått någon             

form av ersättning till influencern till följd av publiceringen och om det föreligger ett              

uttryckligt avtal mellan influncern och näringsidkaren som omnämns. Det nyligen avgjorda           

rättsfallet från PMÖD har bidragit till att klargöra vad som gäller för reklamidentifiering och              

sändarangivelse i sociala medier och kort uttryckt så säger domen att           

genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt med ett marknadsföringsinlägg ska          

kunna uppfatta att det är fråga om just marknadsföring. Det ska även tidigt och med tydlighet                

framgå att det rör sig om just ett betalt samarbete samt vem detta samarbete isåfall görs med.                 

Några mer precisa riktlinjer gällande hur reklammarkeringar ska utformas framfördes dock           

inte varför ärenden från Reklamombudsmannen samt vägledning från Konsumentverket         

fortsätter att vara viktiga fingervisningar. Domen indikerade även att det är det annonserande             

företaget som bär huvudansvaret för influencer-marknadsföring som anses vara otillbörlig          

men därutöver är det klarlagt att en influencern som framfört reklambudskapet kan meddelas             

ett medverkansansvar medan en part som deltagit i att förmedla reklamuppdraget kan stå helt              

utan ansvar. Slutsatserna som dragits ska dock tolkas med försiktighet då ämnet            

influencer-marknadsföring fortfarande är relativt outforskat och den PMÖD dom man i           

dagsläget kan vända sig endast med säkerhet kan återspegla rättsläget för en situation som              

överensstämmer med de i målet givna förutsättningarna. 
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Trots att Kissie-domen inte rett ut alla frågetecken har rättsfallet varit en viktig pusselbit för               

denna uppsats och förhoppningsvis kommer domen även att få det genomslag efterfrågats i             

influencer sammanhang. Förhoppningsvis kommer den medföra att influencers och andra          

inblandade parter fortsättnings tar sitt ansvar gällande framförallt reklamidentifiering av          

inlägg i sociala medier för att minimera risken att konsumenter vilseleds. Desto mer denna              

typer av frågor uppmärksammas kan man även vänta sig att konsumenter blir mer             

uppmärksamma på att syna inlägg i sociala medier och utvärdera vad som är reklam och vad                

som inte är reklam.  

 

I och med att det nu finns en vägledande dom på ämnet är det möjligt att det inte dröjer länge                    

innan liknande mål tas upp i domstol. Kisse-domen gav som sagt inte några exakta              

anvisningar om hur reklammarkeringar i allmänhet bör utformas för att leva upp till kraven              

om reklamidentifiering varför ytterligare rättsfall på temat skulle kunna bidra till att nyansera             

de riktlinjer som uttryckts. Ärenden rörande Kenza kan även komma att bli ett viktig mål då                

stämningsansökan öppnar upp för frågor som hur man ska hantera en influencers följares             

associationer mellan en influencer och ett varumärke. Ett rättsfall som belyser huruvida en             

framställning kan klassa som marknadsföring trots att det inte finns något uttryckligt avtal             

mellan en influencer och en näringsidkare skulle också vara önskvärt för att klargöra detta              

antagande.  
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