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Den aktuella marknadsföringen



Genomsnittskonsumenten

Skäl 18 i direktiv 2005/29/EG:

”I enlighet med proportionalitetsprincipen, och för att det skydd som 

direktivet innebär faktiskt skall kunna förverkligas, utgår detta direktiv 

från genomsnittskonsumenten som är normalt informerad samt 

skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella 

och språkliga faktorer och i enlighet med domstolens tolkning /…/.”

”Om en affärsmetod är riktad till en viss konsumentgrupp, till exempel 

barn, är det önskvärt att affärsmetodens inverkan bedöms ur ett 

perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i 

denna grupp.”



Genomsnittskonsumenten

Prop. 2007/08:115, s. 67:

”Genomsnittskonsumenten får sitt konkreta innehåll genom de särskilda 

omständigheterna i varje enskilt fall, beroende på faktorer som exempelvis 

vilken vara eller tjänst det är fråga om, vilken målgrupp som 

marknadsföringen riktar sig till /…/. Marknadsförs en produkt mot en 

viss målgrupp, bestäms genomsnittskonsumenten ur denna 

målgrupp.”



Genomsnittskonsumenten

Statistik från Google Analytics:

68 % av besökarna var mellan 18-24 år

26 % av besökarna var mellan 25-34 år

96 % av besökarna var kvinnor och 87 %  av dessa var återkommande läsare 

94 % av besökarna var mellan 18-34 år



Genomsnittskonsumenten

PMÖD:s dom s. 36: 

”Genom att Mobilåtervinning valt att anlita Alexandra Media för 

marknadsföringsuppdraget har bolaget valt att specifikt rikta sin 

marknadsföring till den konsumentgrupp som huvudsakligen utgjordes av 

Alexandra Nilssons besökare.”



Genomsnittskonsumenten

PMÖD:s dom s. 36-37: 

”/…/konsumentgrupp ska bestämmas till unga kvinnor i Sverige. 

Genomsnittskonsumenten ska därmed tas ur denna grupp och bestämmas till en 

ung kvinna i Sverige.” 

”Även om genomsnittskonsumenten i målet är en ung person, som därmed 

generellt sett inte har samma erfarenhet som en äldre person, gör ändå hennes 

erfarenhet av att använda olika sorters sociala medier och därmed hennes 

vana att ta till sig information från dessa kanaler att hon får antas ha ett 

medvetenhet om att många influencers verksamhet på sociala medier 

åtminstone i viss mån är kommersiell.” 



Reklamidentifiering och sändarangivelse 

9 § MFL

All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det 
är fråga om marknadsföring.

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller 
dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför 
uppföljande framställningar.



Reklamidentifiering

Principen om reklamidentifiering kommer till uttryck på flera ställen i direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG. Sålunda anges som exempel på 

vilseledande underlåtenhet att en näringsidkare inte anger en affärsmetods 

kommersiella syfte (artikel 7.2). Av den s.k. svarta listan framgår vidare att 

användningen av annonser i redaktionell form är förbjuden (punkten 11 i bilagan). 

Därtill kommer ett förbud mot att oriktigt påstå eller skapa intryck av att 

näringsidkaren inte agerar i syften som hänför sig till dennes näringsverksamhet, 

affärsverksamhet, yrke eller yrkesområde eller felaktigt uppträda som konsument 

(punkten 22 i bilagan). Utredningens uppfattning är att nuvarande uttryckliga 

bestämmelse om reklamidentifiering bör behållas tillsammans med ovan nämnda 

förbud i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. 

Prop. 2007/08:115 s. 82 f 
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Instagraminlägget



Prövning av frågan om inläggen brister i 
sändarangivelse (9 § 2 st. MFL)

10 § 3 st. MFL

En näringsidkare får inte heller utelämna 

väsentlig information i marknadsföringen av sin 

egen eller någon annans näringsverksamhet. 

Med vilseledande utelämnande avses även 

sådana fall när den väsentliga informationen 

ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller 

annat olämpligt sätt.

Artikel 7.1 direktiv 2005/29/EG 

Vilseledande underlåtenhet

1. En affärsmetod skall anses vara vilseledande om 

den, i sitt sammanhang och med beaktande av alla 

dess särdrag och omständigheterna kring den samt 

av kommunikationsmediets begränsningar, innebär 

att näringsidkaren underlåter att lämna väsentlig 

information som genomsnittskonsumenten, 

beroende på sammanhanget, behöver för att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut och därigenom 

medför, eller sannolikt kommer att medföra, att 

genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som 

denne annars inte skulle ha fattat.



Prövning av frågan om inläggen brister i 
sändarangivelse (9 § 2 st. MFL)

PMÖD:s dom, sid. 46

Typiska exempel på fall av bristande sändarangivelse som är att bedöma som 

otillbörliga är enligt Patent- och marknadsöverdomstolen att konsumenten 

vilseleds att tro att det är någon annan, ofta en mer välrenommerad 

näringsidkare, som står bakom marknadsföringen än den verklige (jfr. 

t.ex. MD 2011:8 och MD 2011:15). I sådana fall fattar konsumenten sitt 

affärsbeslut utifrån felaktiga förutsättningar – och därmed i avsaknad av väsentlig 

information – vilket sannolikt medför att genomsnittskonsumenten fattar ett 

affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat.



Prövning av frågan om inläggen brister i 
sändarangivelse (9 § 2 st. MFL)

PMÖD:s dom, sid. 46

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning uppfattar genomsnittskonsumenten i och 

för sig inte redan efter en flyktig kontakt vilken näringsidkare som ligger bakom 

marknadsföringen. Det följer ju redan av att Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att 

inläggen brister i fråga om reklamidentifiering. Men utredningen ger ändå inte stöd för att denna 

brist i marknadsföringen, sedd för sig, har medfört att genomsnittskonsumenten har saknat 

sådan väsentlig information som hon behövt för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Någon 

utredning som ger stöd för att genomsnittskonsumenten exempelvis skulle ha avstått från att ta sig till 

Mobilåtervinnings webbplats mobilpengar.se om det i inlägget funnits information om att det var just 

Mobilåtervinning som låg bakom marknadsföringen har inte presenterats. Inte heller är situationen 

den att det funnits en risk för att genomsnittskonsumenten skulle kunna förväxla 

Mobilåtervinning med någon annan mer känd näringsidkare som tillhandahåller en liknande 

tjänst. Omständigheterna är därför enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte sådana att 

otydligheten om vilket bolag som stod bakom marknadsföringen i sig sannolikt skulle medföra att 

genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut som hon annars inte skulle ha fattat.



Felaktigt uppträda som konsument



Felaktigt uppträda som konsument

22) Oriktigt påstå eller skapa intryck av att näringsidkaren inte agerar i syften som 
hänför sig till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, yrkeskår eller 
yrkesområde, eller felaktigt uppträda som konsument.

Punkten 22, Bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG



Felaktigt uppträda som konsument (forts.)



Felaktigt uppträda som konsument (forts.)

PMÖD:s dom, sid. 37 f.



Felaktigt uppträda som konsument (forts.)

PMÖD:s dom, sid. 38



Felaktigt uppträda som konsument (forts.)

Slutsatser:

• Det är avsändaren av otillbörlig marknadsföring som kan begå en överträdelse av 
bestämmelsen i punkten 22 i svarta listan genom att felaktigt uppträda som 
konsument.

• Möjligt att medverka till sådan överträdelse, men i sådant fall måste det som grund 
för talan finnas ett påstående om att avsändaren felaktigt har uppträtt som 
konsument. 

• En överträdelse förutsätter typiskt sett att näringsidkaren haft för avsikt att 
framstå som en konsument.



Transaktionstestet



Transaktionstestet

Vilseledande marknadsföring

8 §

Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12–17 §§ är att 
anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut.

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1–23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är 

alltid att anse som otillbörlig.

Reklamidentifiering

9 §

All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om 
marknadsföring. 

Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. Detta gäller dock inte 
framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar. 



Transaktionstestet (forts.)

Artikel 7.2 direktiv 2005/29/EG

Det skall även anses vara vilseledande underlåtenhet om en 

näringsidkare, med hänsyn till de omständigheter som beskrivs i 

punkt 1, döljer sådan väsentlig information som avses i den punkten 

eller ger sådan information på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller 

olämpligt sätt, eller inte anger affärsmetodens kommersiella 

syfte om detta inte redan framgår av sammanhanget och när 

något av dessa fall innebär, eller sannolikt kommer att 

innebära, att genomsnittskonsumenten fattar ett 

affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat.



Transaktionstestet (forts.)

PMÖD:s dom, sid. 30



Transaktionstestet (forts.)

”Den föreslagna lösningen föranleder att en prövning bör ske i två led vid 

tillämpningen av generalklausulen respektive de specifika bestämmelserna om 

vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Först sker en bedömning av om åtgärden 

strider mot god marknadsföringssed, är aggressiv eller vilseledande. Därefter bedöms 

i vad mån åtgärden har effekt på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Konsumentens agerande i en affärssituation har ofta ett nära samband 

med marknadsföringsåtgärdens innehåll. Många gånger torde det därför vara 

möjligt att göra en helhetsbedömning sett utifrån det kommersiella 

meddelandets innehåll och syfte jämte övriga omständigheter.”

Prop. 2007/2008:115 s. 110 f. 



Transaktionstestet (forts.)

PMÖD:s dom, sid. 30



Transaktionstestet (forts.)

PMÖD:s dom, sid. 31



Transaktionstestet (forts.)

Slutsatser:

• Transaktionstestet i två steg utgår vid tillämpning av MFL (?) 

• I stället ska det ske en sammantagen bedömning av om marknadsföringen är 
vilseledande och otillbörlig. 

• Hur snabbt mottagaren ska förstå att det är fråga om marknadsföring får bedömas 
utifrån rådande omständigheter i varje enskilt fall. Rekvisitet ”flyktig kontakt” är 
dock inte överspelat.

• In dubio tolka och tillämpa MFL i ljuset av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.



Medverkan – rättsliga utgångspunkter  

34

Förbud mot viss marknadsföring (23 § MFL):

En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att 

fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd. 

Ett förbud enligt första stycket får meddelas också

1. en anställd hos näringsidkaren,

2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och

3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen. 



Medverkan – rättsliga utgångspunkter  

35

PMÖD:s dom s. 49: 

”Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen krävs för att 

lokutionen den som handlar på näringsidkarens vägnar ska vara 

tillämplig att det ska vara fråga om ageranden från personer som, 

utan att vara anställda, haft en fullmakt eller ett specifikt uppdrag 

att representera eller annars företräda näringsidkaren, dvs. haft 

en formell ställning att företräda näringsidkaren.” 



Medverkan – Alexandra Medias ansvar 

36

PMÖD:s dom s. 51: 

”Oaktat vilket ansvar som skulle kunna åläggas Tourn Media visar 

utredningen alltså att Alexandra Media har haft det slutliga ansvaret och 

bestämmanderätten över vad som fick publiceras i bolagets sociala medier. 

Det innebär att Alexandra Media också hade ansvaret och bestämmanderätten 

över inläggens layoutmässiga och visuella utformning, inklusive hur inläggen 

skulle utformas för att leva upp till de marknadsförings- rättsliga kraven på 

reklamidentifiering.” 
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Medverkan – Tourn Medias ansvar 

39



40

• Inget övergripande ansvar 

• Inget ansvar att informera Alexandra Media  

• Inget kontrollansvar 

• Inte uppmuntrat Alexandra Media att utelämna 

reklammarkeringar 

Medverkan – Tourn Medias ansvar 



Medverkan – Tourn Medias ansvar 

41



Medverkan – slutsatser

42

• ”någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar”:

– Inte tillräckligt att förmedla reklamuppdraget och därmed bidra till att den otillbörliga 

marknadsföringen kommit till stånd. 

– Krävs en formell ställning, i form av en fullmakt eller ett specifikt uppdrag, att företräda 

näringsidkaren.  

• ”var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen”:

– Inte varje bidrag till marknadsföringen medför ansvar. Det väsentliga bidraget ska ha avsett de 

otillbörliga momenten i marknadsföringen. 

– Vem som har kontroll och slutlig bestämmanderätt över marknadsföringen är av avgörande 

betydelse för ansvarsfrågan. 

– Influencern fritas inte från ansvar enbart för att någon annan än influencern har visst inflytande 

över hur marknadsföringen ska utformas. 



43

Tack! 


