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Förord   

Jag liksom mina klasskamrater såg fram emot examensarbetet med blandade känslor. Jag 

tillhör den gruppen som redan under sommaren funderat på vilket ämne jag skulle vilja skriva 

om. Det som var säkert var att det skulle vara något roligt och intressant för mig. I samband 

med att ”brexit” inträffade så började jag fundera på om jag skulle skriva ett arbete om det, 

det var nytt och högaktuellt ämne. Som alternativ två funderade jag på att skriva om 

chipmarkering av katter och lagstiftningen kring det. Jag berättade om mina ämnesval för 

personer runt omkring mig och insåg rätt snabbt att ”brexit” ämnet skulle bli för stort och 

komplicerat, jag övergav idén och riktade in mig på chipmarkeringen av katter. Trots 

förmaningar från examinatorerna att ämnet var för kort skulle jag ändå skriva om det. Ganska 

fort innan vi hade tilldelats handledare insåg jag som examinatorerna påtalat, att ämnet var för 

kort och jag behövde akut välja ett annat ämne. Jag funderade på de ämnen jag hade läst 

under utbildningen och kom ihåg marknadsföringslagen sedan första året. Jag kan fortfarande 

minnas min handledaresföreläsning där han ger exempel på formuleringar i marknadsföringen 

som kan påverka svårt sjuka personer att handla en produkt och varför det anses som 

otillbörligt. När jag hade valt ämne gjorde jag en snabb sökning på internet som ledde mig till 

konsumentverkets hemsida som innehöll tips på uppsatsämnen. Det blev 

marknadsstörningsavgift eftersom det nyligen har skett vissa lagändringar. 

Jag vill tacka er alla som har funnits där för mig och varit ett stort stöd vid skrivandet av detta 

arbete. Jag vill rikta ett särskilt tack till dig Joakim Enkvist för att ha handlett mig väl i arbetet 

och hjälpt mig när jag har behövt men också för det engagemang du har visat genom att läsa 

arbetet och komma med bra och konstruktiv kritik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

För att den fria marknaden ska fungera finns det en mängd lagar som bestämmer vad som är 

okej eller inte. När en näringsidkare ska annonsera varor, tjänster eller annat för att locka 

kunder och andra företag finns det en mängd regler som denne ska förhålla sig till. Grunden 

för lagarna är att näringsidkaren ska iaktta en god affärssed. Om näringsidkaren inte följer 

reglerna, kan antingen konsumentombudsmannen eller domstolen förbjuda denne att fortsätta 

med marknadsföringen. Förbudet kan antingen meddelas med eller utan vite. Vid mycket 

allvarliga överträdelser av reglerna kan domstolen efter att konsumentombudsmannen väckt 

talan besluta att en marknadsstörningsavgift ska utdömas istället. Detta är den allvarligaste 

påföljden som kan meddelas en näringsidkare enligt marknadsföringslagen. 

 

Marknadsstörningsavgiften har funnits sedan 1995 som en sanktion i marknadsföringslagen. 

Även om sanktionen har funnits i drygt 20 år har det kommit relativt få avgöranden på 

området. I år trädde nya bestämmelser i kraft om marknadsstörningsavgiften. Det är ett 

förtydligande som har till syfte att göra sanktionen enklare att tillämpa mot de 

marknadsaktörer som stör marknadens funktion.  
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1 Inledning  

Vi har reklam bland oss hela tiden och den påverkar oss alltid i större eller mindre 

utsträckning. Humoristisk reklam, som t.ex. ICA-reklamen, har gjort det till en liten tv-serie 

att varje vecka leverera ett nytt avsnitt. Det skapar en indirekt rolig och bra stämning hos 

konsumenten. Det blir naturligt att vi åker och handlar hos dem. Reklamen har ett stort 

inflytande på de val människor gör. Det handlar inte om ”billigaste varan” för att påverka 

människor att köpa en produkt. Garantier som snabb viktnedgång, minskade rynkor eller ökat 

välmående är exempel på marknadsföring som påverkar konsumenten att köpa dyra 

produkter. En näringsidkare kan inte sträcka sig hur långt som helst i sin marknadsföring 

genom att påstå och antyda vad som helst. Som konsumenter skulle vi då tappa tilliten helt 

och tvingas söka upp detaljerad information om varje produkt på egen hand. Det är här som 

marknadsföringslagen träder in. Lagens syfte är att skydda konsumenternas och näringslivets 

intressen genom att motverka olämplig marknadsföring. Om företag inte följer 

bestämmelserna för god marknadsföring så kan dessa förbjudas att fortsätta med denna typ av 

marknadsföring. Förbudet sätts normalt med ett vite som kort innebär att den som bryter mot 

förbudet kan få betala en summa pengar. Har företaget brutit mot särskilda förbud i 

marknadsföringslagen kan företaget dömas direkt i tingsrätten att betala en s k 

marknadsstörningsavgift. Denna sanktion är den allvarligaste som kan utdömas till ett företag. 

Det har varit ett flertal frågor kring utdömandet av marknadsstörningsavgiften. I den nya 

lagändringen som trädde i kraft 1 oktober 2016 har kriterierna för utdömandet av 

marknadsstörningsavgift klargjorts. I uppsatsen kommer jag att se närmare på vad som avgör 

när sanktioner skall dömas ut och hur avgiftens storlek beräknas.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att utreda om marknadsstörningsavgiften är lika preventiv som 

dess införande gör gällande. Uppsatsen kommer att utreda det rättsliga förutsättningar för 

utdömande av marknadsstörningsavgiften och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda.  

1.2 Metod 

Rättsdogmatisk metod användes vid utformningen av arbetet. På grund av den begränsade 

doktrin inom ämnet ligger grunden för arbetet i förarbeten och lagen. Rättsfall inom området 

har en sekundär prioritet på grund av sin normbildning och behandlas inte i sin helhet. 

Hänvisningar till relevanta artiklar förekommer löpande men används endast som 

bakgrundskällor. De väl etablerade databaser zeteo och karnov används för att hitta till 

exempel rättsfall och förarbeten i området. De väl etablerade hemsidorna ”konsumentverket” 

och ”konsumenteuropa” har varit av stor nytta under arbetets gång. 

1.3 Disposition 

Arbetet inleds med bakgrund om marknadsföringslagen som helhet och en sedan en bakgrund 

om marknadsföringsavgiften för att introducera läsaren på ett enkelt och bra sätt. Därefter 

följer frågeställningar som, vad avgör att en domstol ska döma ett företag att betala en 

marknadsstörningsavgift och hur avgiften ska beräknas osv. Syftet är att genom olika 

frågeställningar bearbeta denna lagstiftning och besvara frågeställningen. Den sista delen 

berör den processuella ordningen, här beskrivs närmare vilka domstolsinstanser som 

behandlar frågor inom marknadsföring och vilka parter som har talerätt. I en avslutande 

analysdel kommer det att reflekteras över den samlade informationen och de sammanfattande 

slutsatser som har dragits under arbetets gång. 
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2 Bakgrund till  Marknadsföringslagen  

 

Den moderna marknadsekonomin bygger på fria konsumtionsval av produkter och tjänster. 

För att konkurrensen skall fungera i det stora och ständigt föränderliga utbudet krävs en 

omfattande marknadsföring. Marknadsföringslagen (2008:486) ingår i den del som kallas 

marknadsrätten som är en gemensam benämning på sådana rättsregler som anger gränser för 

företagens agerande på marknaden. Prisinformationslagen (2004:347) och Konkurrenslagen 

(2008:579) är exempel på liknande regleringar som direkt förbjuder/påbjuder agerande från 

företagens sida.1  

Den första marknadsföringslagen trädde i kraft 1 januari 1971. Lagens ikraftträdande blev ett 

viktigt steg för att främja konsumentskyddet i förhållande till näringsidkaren.2 Tidigare fanns 

det lag mot illojal konkurrens (IKL) från 1931 som hade sin förebild i den tyska lagen 

”Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb” (UWG).3 Lagen innehöll de första sammanhållna 

bestämmelserna om vad som är att iaktta goda konkurrensåtgärder vid marknadsföring.4 Det 

är bland annat genom IKL:s praxis och den normbildning som Näringslivet och Opinions-

nämnden (NoP) har utbildats under åren och som ledde till att lagstiftaren såg att det fanns ett 

tydligt behov av ett starkare konsumenträttsligt skydd. 
5 Utfallet blev att även andra lagar som 

verkade för konsumentskyddet trädde i kraft under 1970-talet.6 Exempel på lagar är 

Hemförsäljningslagen (1981:1361) och Konsumentköplagen (1973:877). Lagarna har 

reviderats och ersatts av nya bestämmelser som har konsumenten som utgångpunkt.7 I 

samband med marknadsföringslagens (MFL) inträde kom IKL i princip att ersättas för att 

senare helt sluta att gälla i samband med ikraftträdandet av 1990 års lag om 

företagshemligheter (1990:409).8  

Marknadsföringslagen ändrades 1995 och trädde i kraft 1 januari 1996. Lagen var väl 

överensstämmande med EG-direktivet (84/450/EEG) men det krävdes ändå en viss översyn.9 

Regeringen tillsatte en utredningsgrupp för att ta fram det nya lagförslaget.  Avsikten med 

lagändringen var främst att kodifiera lagen med det nya EG-direktivet.10 Det innebar bl.a. att 

lagstiftaren införde en ny paragraf om obeställd reklam och att paragrafen om jämförande 

reklam kompletterades med uttryckliga bestämmelser om vad som menas med reklam.11 
 

1995 år Marknadsföringslag fungerade bra, men i samband med ett nytt EG-direktiv om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare på den inre marknaden tillsattes ett 

                                                 

1
 Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, Stockholm, Nordstedts juridik, 1997, s. 14. 

2
 Prop.1970:57, marknadsföringslagen, s.3.   

3
 SOU 1966:71, Otillbörlig konkurrens, s, 11. 

4
 SOU 1966:71 s.13. 

5
 Bernitz, Marknadsföringslagen, s.20. 

6
 Frankelius, Per, Marknadsföring, Studentlitteratur AB, Lund, 2015, s 19 ff. 

7
 Marknadsföringslag 1975:1418, Marknadsföringslag 1995:450, Marknadsföringslag 2008:486 och Konsumentköplag (1973:877) ändrades 

till, nya konsumentköplagen (1990:932), Hemförsäljningslag ersattes av lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och 

hemförsäljningsavtal (distansavtalslagen).  

8
 Bernitz, Marknadsföringslagen, 20 . 

9
 Bernitz, Den nya svenska marknadsföringslagen, NIR 1996 s. 129. 

10
 EG-DIREKTIVET (97/55/EG) om ändring av direktiv (84/450/EEG) om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam. 

11
 DS 1999:35 s.7, 16. 
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utskott för att ta fram den nya marknadsföringslagen.12 Den nya lagen trädde i kraft 2008. Av 

den 1§ MFL anges det att lagen finns för att ”främja konsumenternas och näringsidkarens 

intresse i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som 

är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.” Lagen avser att främja en välfungerande 

inre marknad som tar tillvara på konsumenternas intresse vid marknadsföring av exempelvis 

varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter.13 Detta görs genom att 

lagen uppställer krav på hur näringsidkaren får agera så att denne inte skadar konsumenternas 

ekonomiska intressen, till exempel genom att agera vilseledande så marknadsföringen 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.14 Näringsidkarens skydd 

omfattas av skyddet mot illojal konkurrens från andra näringsrikare.15 Marknadsföringslagens 

generella räckvidd avser att tillämpas på de otillbörliga affärsmetoder som både direkt och 

indirekt påverkar konsumenter och företag negativt.  

 

MFL avser endast kommersiell reklam (betald reklam) som sprids via olika medier med 

ändamål att sälja en produkt eller stärka kännedomen om ett varumärke eller företag. 

Marknadsföring med syfte att sprida religiös, politisk och liknande information av ideell 

(icke-kommersiell) karaktär regleras inte av MFL.16 Lagens geografiska räckvidd kan inte 

utläsas direkt av lagtexten utan det har utvecklats i förarbetena och praxis.17  

Marknadsföringslagen bygger på den s.k. effektlandsprincipen. Det innebär att domstolen inte 

tar hänsyn till var ifrån marknadsföringen kommer utan gör en helhetsbedömning av språk, 

målgrupp, reklampublikationer, prisangivelse (svenska kronor), marknadsföring eller annat 

likvärdigt som antas vara riktat mot svenska konsumenter och företag. I detta fall blir MFL 

tillämplig.18 Principen har dock blivit svagare och givit företräde till EG:s rättsakter som 

grundar sig på sändarlandsprincipen, som stämmer bättre överens med samarbetet mellan 

länderna än vad effektlandsprincipen gör.19  

Inom MFL finns det begränsningar där lagen inte är tillämpbar. Exempelvis fastslog 

marknadsdomstolen i målet KO mot CRC-Lafo att lagen inte tar hänsyn till personers 

integritet och innehar inget skydd mot kön- och rasdiskriminerande reklam.20 Lagutskottet 

som har behandlat frågan fastslog att det dels skulle innebära en grundlagsändring i 

tryckfrihetsförordningen (TF)  för att lagstifta om detta och att det dels inte finns tillräckligt 

behov av lagstiftning.21 Marknadsföring som till exempel väcker anstöt, är nedvärderande 

eller uppmuntrar till negativt beteende bland barn regleras inte av marknadsföringslagen. 

Denna typ av frågor behandlas av den Internationella handelskammaren (ICC). 

Handelskammaren som grundades 1991 i Atlantic City har som syfte att främja ekonomisk 

frihet, fri handel och fri konkurrens. Genom gemensamma regler kan det uppnås en enhetlig 

                                                 

12
 Proposition. 2007/08:115. Ny marknadsföringslag. S.53, SOU 2006:76. Otillbörliga affärsmetoder. 

13
 SOU 2007:1. Marknadsföringslagen, lagens syfte och uppbyggnad. s. 36. 

14
 Prop. 2007/08:115. s 61. 

15
 MD 2001:16. 

16
 Bernitz, Marknadsföringslagen, s.16. 

17
 Proposition. 1970:57 s. 92 ff och MD 1989:6. 

18
 SOU 2006:76 s, 98. 

19
 SOU 2007:1 s, 36. 

20
 MD 1976:8. 

21
 Riksdagen hemsida, dokument och lagar, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/konsdiskriminerande-

reklam_GUB182 (hämtat 2016.02.10). 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/konsdiskriminerande-reklam_GUB182
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/konsdiskriminerande-reklam_GUB182
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marknadsföring. ICC:s bestämmelser har en stor inverkan mot marknadens aktörer runt om i 

världen. Både företag och organisationer har en stor respekt för deras bestämmelser. Genom 

sina rekommendationer som de publicerar så tar företagen och andra länder till sig. En negativ 

publicitet av ICC kan slå hårt mot företag eller medverkande och därför strävar företag runt 

om i världen att följa ICC förmaningar och bestämmelser.22  

2.1 Bakgrund till marknadsstörningsavgiften  

Marknadsstörningsavgiften togs in i MFL 1995. Det är en direktverkande sanktion som påförs 

de företag som genom oaktsamt handlande har stört marknadens funktion. De framgick av 

förarbetena att det är nödvändigt att förstärka det sanktionssystem som fanns med en 

direktverkande sanktion. Vid grova överträdelser kunde man få böter eller fängelsestraff. 

Utredningen pekade på att dessa påföljder inte var verksamma i relation till 

marknadsföringslagen. Den pekade på två brister.  

1. Den straffrättsliga påföljden (fängelse) kan endast åläggas en fysisk person. 

2. Straff och sanktionsavgiften, företagsbot som kan åläggas både juridiska och fysiska 

personer för brott som begås i företagets verksamhet, kräver att både objektiva och subjektiva 

rekvisit är uppfyllda.23 Det medförde att lagstiftningen inte var särskilt flexibelt i längden.24 

Det fanns en stark vilja att skärpa otillbörligt agerande för att uppnå ett starkt konsument-och 

näringsidkarskydd. Samhället behövde visa ett tydligt avståndstagande från vissa allvarliga 

överträdelser. Sanktionsavgiften kunde anpassas såväl utifrån överträdelsens karaktär, 

företagets storlek genom dess årsomsättning och den skada överträdelsen gjort på 

marknaden.25 Lagstiftarens vilja var att avgiften/straffet skulle ha ett preventivt syfte. Företag 

ska inte gynnas av otillbörlig marknadsföring varför marknadsstörningsavgiften av namnet 

ska ange att den ska påföras den eller de aktörer som ”stör” marknadens funktion.26 Genom 

att avkriminalisera sanktionen enligt lagens menings kunde sanktionen bli mer preventiv och 

lättare uppnå det tilltänkta syftet.27  

2.2 Vilka överträdelser avser marknadsstörningsavgiften  

I betänkandet till marknadsstörningsavgiften resonerar lagutskottet kring vilka regler som ska 

ha överträtts för att sanktionen skall tillämpas. Tidigare krävdes uppsåt och oaktsamhet för att 

näringsidkaren skulle meddelas förbud och åläggande, detta hade inte fungerat bra i praktiken 

och därför ville man slopa rekvisiten. Kraven på styrkt uppsåt hade försvårat 

domstolsbedömningen och lett till att fällande domar resulterade i små bötesbelopp.28  

Lagutskottet ansåg att rekvisiten ändå skulle införas/behållas vid tillämpning av 

marknadsstörningsavgiften för att uppnå rättssäkerhet.29 Regeringen tillstyrkte lagutskottets 

förslag och gjorde klart att det subjektiva rekvisiten uppsåt och oaktsamhet skulle vara 

                                                 

22
 International Chamber of Commerce, om ICC, http://www.icc.se/om-icc, (hämtad 2011.11.16)     

23
 SFS 1962:700. Brottsbalk 36 kap, 7§. Om företagsbot.  

24
 SOU 1993:59 s, 11. 

25
 SOU 1993:59. s,  411. 

26
 SOU 1993:59 s,  412. 

27
 Wiweka Warnling-Nerep, Sanktionsavgifter: särskilt i näringsverksamhet, s. 17 f.  

28
 SOU 1993:59 s, 414. 

29
 SOU 1993:59 s, 416. 

http://www.icc.se/om-icc
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uppfyllda förutsättningar för avgiftsansvar. Subjektiv täckning hade införts i 

Konkurrenslagen. Inget talade för att det inte skulle fungera bra att ha i MFL varför dessa 

bestämmelser antogs och har fortsatt att tillämpas även i den nuvarande lagstiftningen. 

2.3 Konkreta förbud  

Marknadsstörningsavgiften kan påföras näringsidkare vid allvarliga överträdelser av de s.k. 

katalogreglerna. Dessa är konkreta förbud mot vissa praktiskt viktiga former av otillbörlig 

marknadsföring. Lagutskottet anförde att det skulle finnas tillräckliga rekvisit för att 

avgiftssanktionen skulle kunna påföras. Regeringen gick på samma linje som förslaget och 

uttrycket att kravet skulle avse allvarliga överträdelser och inte i ringa fall.30 I den nuvarande 

lagstiftningen återfinns bestämmelsen 8§ MFL, vissa tillägg och förändringar har gjorts sedan 

lagen trädde ikraft. De bestämmelser som följer av de nuvarande katalogreglerna är, 

• Reklamidentifiering (9§)          

Reklamen ska vara utarbetad så att det tydligt förstås att det rör sig om reklam och inte 

misstas för något annat som till exempel en tidningsartikel osv. Det ska även tydligt 

framgå vem som står bakom reklamen.31  

 

• Vilseledande marknadsföring (10§)             

Reklam ska inte innehålla uttalanden eller framställningar som är vilseledande. 

Bestämmelserna innehåller en exemplifiering av de påståenden och framställningar 

som kan vara oriktiga. Det är viktigt att näringsidkaren är noga i sina angivelser av 

produkten genom att ange sådant som pris, mängd, användning och eventuella risker 

för hälsa och miljö.32  

                                                    

• Köperbjudande (12§)  

Regeln innehåller 5 punkter som är intagna i enlighet med EG-direktivet och är 

minimikrav på åtgärder (saker) som näringsidkaren ska ha med i annonsering om 

köperbjudandet riktas till konsumenter.33 Exempelvis ska pris på varan inklusive 

moms, frakt och eventuella tillkommande kostnader, samt leveransinformation tydligt 

framgå om det inte är uppenbart för konsumenten i enlighet med 

Prisinformationslagen.34 Grundkraven skiljde sig inte från det krav som hade 

uppställts i samband med betänkandet till 1975 års lag.35  

 

• Vilseledande förpackningsstorlekar (13§) En näringsidkare ska inte ange felaktiga och 

vilseledande förpackningar som vilseleder en konsument. Förpackningen ska vara 

anpassad till innehållet. Exempelvis ska det stå tydligt hur många ml schampo som 

flaskan innehåller. Flaskan ska inte vara onödigt stor i förhållande till innehållet, 

annars är den att anses som vilseledande.36   

   

                                                 

30
 prop.1994:95:123 s.101. 

31
 Prop. 2007/08:115 s, 83. 

32
 Prop. 2007/08:115 s, 85-87. 

33
 EG-direktivet 2005/29/EG art 7.4. 

34
 prisinformationslagen (2004:347). 

35
 SOU 1974:23 s, 9.  

36
 Prop. 2007/08:115 s, 92 - 101. 
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• Vilseledande efterbildningar (14§)        

Plagiering av produkter är förbjudet så att den till utseende, markering eller på annat 

kännbart sätt liknar en annan produkt så att förväxling enkelt kan uppstå.37 

   

• Konkursutförsäljningar (15§)                          

Näringsidkare får i sin marknadsföring använda ordet ”Konkurs” endast om produkter 

säljes av konkursbon eller för konkursbons räkning. I annat fall är det vilseledande och 

därmed otillbörligt.38  

     

• Utförsäljningar (16§)                 

Först vid försäljning av hela eller stora delar av näringsidkarens lager är det tillåtet att 

använda ordet ”utförsäljning” eller annat utryck med liknande innebörd. Priserna ska 

vara väsentligt lägre än de normala priserna.39    

   

• Realisationer (17§)          

Begreppet ”realisationer”, ”Rea” eller annat som uttrycks med liknande innebörd får 

användas om produkterna ingår i näringsidkarens sortiment och en viss utförsäljning 

sker under en kortare tid och priserna är markant lägre än ordinarie priset. Det krävs 

vidare att näringsidkaren ska ha sålt minst 1 produkt för ordinariepris för att kunna ” 

rea ut” resten.  

Remissinstanserna bl.a. Stockholms tingsrätt ansåg att sanktionen inte enbart skulle tillämpas 

vid överträdelse av katalogreglerna utan även gälla för generalklausulen (nu gällande 5§) 

MFL). Motivering till det anförda var att marknadsstörningsavgiften skulle även kunna 

tillämpas av domstolarna i svårbedömda fall på liknande sätt, som gjordes vid de andra två 

sanktionerna förbud och åläggande.40   

Skälet till en vidgad tillämpningsmöjlighet är att generalklausulen omfattar, 

1. Sådana marknadsföringsåtgärder som täcks av regelkatalogen.  

 

2. Marknadsåtgärder som är närliggande till vad som anses förbjudet enligt 

regelkatalogen och i praktiken framstår som otillbörliga. 

 

3. Täcka sådan otillbörlig marknadsföring som inte finns i regelkatalogen, men som är 

högst nödvändig för att anpassa lagen till nya metoder.41  

Regeringen gjorde inget uttalande om remissyttrandena. I dagsläget kan marknadsstörnings-

avgiften påföras vid allvarliga överträdelser av generalklausulen som redovisats ovan. Den 

kan även påföras om marknadsföringen har varit aggressiv och vilseledande enligt 7–8§§ 

MFL och EG-direktivet bilaga punkt 24–31 respektive 1–23 i svarta listan.42 Avsikten med 

                                                 

37
 MD 2009:6 Taxi Stockholm. Se även Bernitz, 1997, s. 71 samt Levin, Immaterialrätten, en introduktion, 1999, s. 42.  

38
 Säljarnas riksförbund, marknadsföringslagen, tillåten och förbjuden reklam, 2016. http://www.saljarnas.se/resurser/informationsbank-lon-

och-arbetsvilkor/lagar/marknadsforingslagen (hämtad 2016.11.18). 

39
 Konsumentverket, marknadsföringslagen, 2016. http://www.konsumentverket.se/Foretag/Marknadsforing/Marknadsforingslagen/ (hämtad 

2016.11.18). 

40
 prop.1994:95:123 s.99. 

41
 Bernitz, Marknadsföringslagen, s, 33. 

42 PMT-660-16. Företaget Keycode får betala en marknadsstörningsavgift för att ha överträtt två bestämmelser från svarta listan.  

 

http://www.saljarnas.se/resurser/informationsbank-lon-och-arbetsvilkor/lagar/marknadsforingslagen
http://www.saljarnas.se/resurser/informationsbank-lon-och-arbetsvilkor/lagar/marknadsforingslagen
http://www.konsumentverket.se/Foretag/Marknadsforing/Marknadsforingslagen/
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vidgad tillämpning av generalklausulen är att lagen och klausulen ska överlappa varandra för 

att täcka de stora och viktigaste områdena i MFL och därmed göra sanktionen så preventiv 

som det åsyftas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 



 - 8 - 

3 Vad avgör om marknadsstörningsavgiften ska dömas ut  

 

Inför ikraftträdandet av 2008 års lag behölls i huvudsak samma systematik i 

sanktionssystemet som funnits tidigare. Flertalet tillfrågade remissinstanser ansåg att systemet 

hade fungerat bra. Konsumentverket yttrade att tidigare lagtext, att marknadsstörningsavgiften 

inte skall dömas ut i ”ringa fall” borde slopas.43 Det skäl som konsumentverket anförde var: 

1. Det framgår redan av gällande bestämmelse att det inte avser små överträdelser.  

2. I praktiken har bestämmelsen givit tolkningsproblem och lett till att domstolen har dömt till 

förbud/vitesförläggande i fall när marknadsstörningsavgiften mycket troligt varit aktuell. 

Konsumentverket anförde vidare att praxis genom åren hade visat att bestämmelsen ”i ringa 

fall” hade varit en bidragande orsak till att domstolar varit restriktiva i sin tillämpning av 

lagen.44  

Vid införandet av 2008 års lag behölls formuleringen, men ändrades efter fortsatt kritik. Nu 

kom kritiken främst från domstolens sida som menade att ordalydelsen hade givit lagen en 

”mildare” innebörd än vad som hade varit avsikten. Regeringen valde att ändra formuleringen 

till den nu gällande lydelsen ”Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det”.45 

 I förarbetena anger lagstiftaren exempel på vad som är att anse som klandervärt beteende för 

att marknadsstörningsavgiften ska dömas ut. Sådant beteende som lett eller kan leda till att 

konsumenter får en bristande tilltro till en viss bransch eller visst försäljningssätt. Det är en 

bedömningsfråga som domstolarna har att ta ställning till. 

Nedan redovisas två rättsfall där domstolen har kommit fram till att näringsidkaren har 

handlat i strid med god marknadsföringssed genom överträdelser av katalogreglerna. 

Överträdelserna har varit så pass allvarliga att Konsumentombudsmannen (KO) har åberopat 

att marknadsstörningsavgift ska dömas ut. Utgången har blivit olika och ger en god 

illustration av hur domstolen gör sin bedömning i praktiken. Sammanställningen kommer 

endast beröra de delar som hänför sig till bedömningen av marknadsstörningsavgiften. 

Rättsfallen kommer därmed inte att beskrivas i sin helhet. 

 

3.1 MD 2013:2  

Rättsfallen behandlar företaget SOVA AB som under sin sommarkampanj marknadsfört sig 

via tv-reklam och 2010 uttryckt sig vilseledande enligt 8-10§§ MFL. Reklamen uppmanar 

kunder att köpa en säng med löftet att få pengarna tillbaka om det regnar på midsommarafton. 

Kampanjen visades i 5 olika kanaler sammanlagt 840 gånger mellan 3 maj – 13 juni. 

Rättsfallet som avgjordes i tingsrätten överklagades sedan i Marknadsdomstolen (MD) av 

KO.46  

 

                                                 

43
 Marknadsföringslag 1995:450, 25§. 

44
 Prop. 2007/08:115 s, 116. 

45
 Marknadsföringslag 2016:793, 32§ 2st. 

46
 mål T 9184–10. 
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Konsumentombudsmannens talan  

SOVA AB har genom uppsåtligt eller vårdslöst agerande vilselett konsumenterna genom att i 

sin marknadsföring inte tydligt informera att kravet för att få pengarna tillbaka gäller vid köp 

för minst 5 000 kr, och att det ska regna minst 5mm i Malmö, beräknat av SMHI.  

Som erbjudandet framstod gav det intrycket att konsumenten får alla pengar tillbaka om det 

regnar på midsommarafton rent generellt. Villkoren var otillbörliga i den bemärkelsen att de 

sannolikt påverkar konsumenters förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. KO anförde att 

detta medför ett upprepat beteende eftersom KO redan 2007 gav ett föreläggande med vite till 

SOVA AB på grund av en liknande annonsering i tidningar. År 2008 förekom 

tidningsannonser som ansågs strida mot vitesförbudet och tingsrätten dömde ut vitet. KO 

lämnar in ett vittnesförhör med ägare av Sängjätten AB till Tingsrätten. I förhöret vittnar 

ägaren om att Sängjätten AB:s försäljningssiffror hade sjunkit i de städer där båda företagen 

har butiker under tiden som SOVA AB:s kampanj pågick. Med det anförda åberopade KO att 

en marknadsstörningsavgift ska åläggas företaget beräknat på SOVA AB-koncernens 

årsomsättning år 2009. 

Sova AB 

SOVA AB försvarar sig genom att peka på att reklamen innehåller tydliga villkor genom att 

ha kombinerat reklamerbjudandet med information på hemsidan. Tidningsannonserna 

innehöll också väsentlig information som kunde vara svår att se under den korta tv-

sändningen varför marknadsföringen inte ska ha påverkat genomsnittskonsumentens förmåga 

att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Företaget anförde vidare att marknadsföringen inte har 

stört marknadens funktion och inte varit klandervärd på det sätt som krävs för att påföras 

marknadsstörningsavgift. De anförde även att reklamen ska ha sänts från ett utländskt tv-

bolag och att MFL inte ska tillämpas. SOVA AB bestrider KOs påstående om upprepat 

beteende och menar att tidigare kampanjer har haft brister som nu rättats till.  

Tingsrättens dom   

Tingsrättens bedömning huruvida marknadsstörningsavgift ska utdömas. 

Först gör tingsrätten (TR) klart, att påståendet att tv-reklamen är sänd från andra länder än 

Sverige inte ger fog för att avgiften skulle kunna påföras eftersom den är riktad mot svensk 

publik och effektlandsprincipen blir tillämplig. Domstolen resonerade att det är frågan om ett 

upprepat beteende. Företagets tidigare annonser med likalydande innehåll som ledde till att 

företaget utdömdes att betala vite talar för att SOVA AB och dess ansvariga för 

marknadsföringen var väl införstådda med lagen, de har därför agerat oaktsamt. 

Vidare ansåg tingsrätten inte att annonseringen var av den omfattningen att den störde 

marknadens funktion. Agerandet var inte av den klassen att det kunde anses att det riskerade 

att leda till att konsumenter och näringsidkare får bristande tilltro till en hel bransch. 

Tingsrätten finner att det av KO anförda vittnesförhöret med ägare av företaget Sängjätten AB 

inte ger tillräckligt med stöd för att domstolen ska anse att marknadens funktion har störts. 

Tingsrätten lämnar KO:s yrkande om marknadsstörningsavgift utan bifall.    

Marknadsdomstolen avgörande.  

Marknadsdomstolen gick på samma linje som TR och ansåg att det var sannolikt att 

kampanjen påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Reklamen var 

att anse som otillbörlig men inte tillräckligt grav för att marknadsstörningsavgiften skulle 

utdömas.   
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3.2 MD 2012:17 

Rättsfallet handlar om företaget PWS som bedrev telefonförsäljning av bl.a. tandborstar och 

rakhyvlar. Företaget har skickat ut fakturor för produkter som kunder inte hade beställt, har 

inte varit tydliga vid information om ångerrätt till konsumenten samt använt Cancerfonden 

som argument genom att påstå att delar av försäljningen gick till dess verksamhet.  

Talan fördes först i tingsrätten, där tingsrätten utdömde PWS att betala 500 000 kr i 

marknadsstörningsavgift. PWS överklagade domen till Marknadsdomstolen. 

Konsumentombudsmannens talan  

KO ansåg att PWS hade gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser av 7§ MFL. 

Marknadsföringen var ett direkt övertramp av bestämmelser i svarta listan. Med beaktande av 

detta samt att marknadsföringen har pågått i några år ska marknadsstörningsavgift utdömas.  

PWS talan.  

Företaget ansåg att de visserligen har skickat ut fakturor till kunderna, men att det endast ska 

ha handlat om 2 stycken fakturor som på grund av felaktigheter ska ha sickats ut till 

konsumenten. Vidare anförde PWS att konsumenterna vid varje beställning har fått tydlig 

information om ångerrätt.  

Marknadsdomstolen  

Domstolen pekade på att PWS agerat särskilt klandervärt genom den aggressiva 

marknadsföringen att skicka fakturor till kunderna för något de inte har beställt. Agerandet 

kunde sannolikt leda till att skapa misstro till en hel bransch, genom att på felaktiga grunder 

antyda att en del av den intjänade förtjänsten gick till välgörande ändamål, när så inte var 

fallet. Domstolen tog även i beaktande att telefonförsäljning i allmänhet inte har något bra 

rykte. PWS agerande leder till att konsumenterna får en dålig erfarenhet av den specifika 

försäljningsmetoden och därmed är agerandet av sådan art att det stör marknadens funktion. 

Domstolens bedömning gick på samma linje som tingsrättens. Ingen ändring av tingsrättens 

dom i frågan om störningsavgiften genomfördes.47  

3.3 Helhetsbedömning 

Det senare domslutet går i linje med de nu införda bestämmelserna i 29a § MFL som trädde 

ikraft den 1 oktober 2016. Av förarbetena framgår det att paragrafens syfte är att förtydliga 

och möjliggöra en bredare tillämpning av sanktionen. Paragrafen säger ” Vid prövningen av 

om marknadsstörningsavgift ska åläggas ska det beaktas hur allvarlig överträdelsen är. 

Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, varaktighet, omfattning och spridning.”48 De 

uppräknade överträdelserna är hjälpmedel för domstolen att använda i sin bedömning. 

• Överträdelsens art, här ska det beaktas sådant som den målgrupp marknadsföringen          

riktades till, exempelvis barn och svårt sjuka personer är en särskilt känslig grupp 

                                                 

47
 mål nr T 6805-10. 

48
 29a§ MFL 
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varför skyddsintresset är stort för denna grupp.   

   

• Varaktighet, omfattning och syfte, dessa tre överlappar varandra. Lagstiftarens avsikt 

är att hjälpa domstolen, genom att ange direkta ramar, inom vilka områden de särskilt 

ska beaktas. Till hur många och i vilken omfattning den otillbörliga reklamen har 

spridits. Exempelvis kan sägas att alkoholreklam som har spridits via sociala medier, 

med största sannolikhet också nått och därmed kan ha påverkat fler personer än 

liknande reklam presenterad i lokaltidningen. Det troliga är att 

marknadsstörningsavgiften kan bli aktuell i det första fallet. I de andra situationen 

skulle den ansetts som ringa.49  

Sammanfattningsvis kan sägas att varken överträdelsen i sig eller den faktiska påverkan på 

konsumenten eller marknaden är det avgörande för avgiften att åläggas. Det är istället en 

helhetsbedömning av överträdelsens karaktär, näringsidkarens nonchalans inför reglerna 

(uppsåten/oaktsamheten) som är avgörande för domstolens bedömning.50 Denna enskilda 

bedömning är i enlighet med lagen. Med hänsyn till den osäkerhet som har varit i domstolarna 

vid utdömande av marknadsstörningsavgiften så råder det en viss osäkerhet om sanktionen 

verkligen har tillämpats lika preventivt som det åsyftats. Eftersom inga tydliga direktiv har 

givits redan i ett tidigt stadium har ganska allvarliga överträdelser av MFL så som i det 

rättsfallet jag först redovisat med SOVA AB. Trots att mycket talade för att rekvisiten 

uppsåt/oaktsamhet ändå ska anses vara uppfyllda och sanktionen borde utdömas så valde 

domstolen att gå på förbud och åläggande. Detta ger andra aktörer av marknaden en felaktig 

bild eftersom sanktionen finns men tillämpas väldigt restriktivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

49
 Prop. 2015/16:168 s, 33.  

50
 Prop. 2015/16:168 s, 34.  
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4 Hur marknadsstörningsavgiften beräknas  

 

Inom MFL finns ett antal stycken sanktioner. Syftet med dessa är att ge KO, kommuner och 

domstolar verktyg för att enklare kunna tillvarata marknadens intresse när näringsidkare 

bryter mot reglerna.51 Sanktionerna är följande: 

• Förbudsanktionen blir tillämplig när en näringsidkare i sin marknadsföring bryter mot 

lagens bestämmelser. Då kan näringsidkaren, någon som har en tjänst hos denne eller 

har i uppdrag att sköta marknadsföringen förbjudas att fortsätta med 

marknadsföringen.     

  

• Åläggande, innebär att företaget kan förpliktas att förändra något i annonseringen. 

Exempelvis åläggas att ge tydligare information om produktens innehåll.  

 

• Skadestånd, en ren civilrättslig sanktion kan åberopas av en enskild person mot ett 

företag som skadat denne genom att på ett uppsåtligt eller oaktsamt sätt ha överträtt 

MFLs regler.52  

 

• Marknadsstörningsavgift, den som redovisas i detta arbete och som kan åläggas 

företag som marknadsfört sig och de parter som samarbetar med dem.  

 

Både i frågan om förbud och åläggande är det vanligt att de ställs ut tillsammans med vite 

(böter).53 Sanktionen kräver inte att de objektiva rekvisiten uppsåt eller oaktsamhet skall vara 

uppfyllda.54 Om företaget fortsätter med den otillbörliga marknadsföringen eller inte vidtar de 

åtgärder som krävts blir vitet aktuellt och angivna böter ska betalas. (se MD 2013:2, om 

företaget SOVA AB och deras sommarkampanj som redovisats i avsnitt 3.1). 

De andra två sanktionerna skadestånd och marknadsstörningsavgift påförs när 

näringsidkarens agerar oaktsamt i sin marknadsföring och skadar andra aktörer på marknaden. 

Skadeståndssanktionen avser att tillämpas när näringsidkaren genom uppsåt eller oaktsamhet 

bryter mot de bestämmelser som har meddelats med stöd av 23, 24 eller 25§ MFL. 

Skadeståndsskyldigheten kan vara såväl mot privatpersoner som företag.55 Talan om 

skadestånd har tidigare kunnat väckas hos behörig domstol, men numera är det Patent och 

marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt) som handlägger skadeståndsärenden. 

Som tidigare beskrivits är marknadsstörningsavgift en direktverkande sanktion som kan 

tillföras den som begått allvarliga överträdelser av MFL. Har ett företag överträtt förbudet 

eller underlåtit att följa åläggandet kan sanktion inte aktualiseras eftersom det skulle innebära 

                                                 

51
 Gäller vid försäljnings av tobak eller misskötseln av alkohol tillståndet enligt 20§ tobakslagen och 9:19 AL. Beslut kan överklagar hos 

förvaltningsdomstol. 

52
 Ulf, Bernitz, svensk och europeisk marknadsrätt. 2, marknadsföringsrätten, s, 164. 

53
 Per Jonas Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s, 17.  

54
 Boksamling av SOU 2013 050, En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, s, 107. 

55
 Mål T 11572-03 och MD 2013:19  
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dubbelbestraffning.56 Detta följer av principen ne bis in idem, som betyder att den som har 

blivit lagförd en gång inte kan bli det igen.57  

Det har varit många diskussioner kring hur marknadsstörningsavgiften skall beräknas. Vid 

förarbetena till 1995 års lag angavs att domstolen ska ta hänsyn till överträdelsens art, 

varaktighet, omfattning, spridning samt den skada som överträdelsen har orsakat konsumenter 

och konkurrerande näringsidkare.58  

De riktlinjer som gavs till domstolen i deras bedömning av avgiftens storlek har varit 

förhållandevis tydliga och bidragit till att göra marknadsstörningsavgiften till en preventiv 

sanktion. Problemet har varit att domstolen först behöver klargöra om gärningen är av så pass 

allvarlig natur att sanktionen blir tillämplig. Först när det har klargjorts kan domstolen börja 

se hur marknadsstörningsavgiften ska fastställas. Praxis kring lagstiftningen är knapphändig, 

det stora problemet har varit tolkningsproblematik av lagen. Det har trots detta kommit några 

avgöranden som rör domstolens bedömning av avgiftens storlek.  

4.1 Vägledande avgörande beträffande marknadsstörningsavgiften 

I målet (MD 1998:7) KO mot fritidsresor resonerade tingsrätten huruvida företaget 

Fritidsresor hade begått en så pass allvarlig överträdelse av 13§ MFL att 

marknadsstörningsavgiften skulle åläggas företaget för vilseledande marknadsföring. 

Bakgrunden var ett rabatterbjudande som trycktes på bingolottokuponger. I erbjudandet 

framfördes det inte att resorna var begränsade till vissa avgångar. Det första förfarandet 

ansågs av tingsrätten som ringa.  

Sedan talan väcktes av KO, hade Fritidsresor liknande reklam via tv. Tingsrätten ansåg därför 

att rekvisiten för marknadsstörningsavgift var uppfyllda. Tingsrättens utdömde Fritidsresor att 

betala marknadsstörningsavgift på 400 000 kr. Fritidsresor överklagade domen hos MD. I 

domstolen gjordes två värderingar, den första avsåg företagets ekonomi där man konstaterade 

att Fritidsresor omsatte över 2 miljarder kronor det år överträdelsen gällde. Den andra 

värderingen var baserad på överträdelsen art, omfattning och spridning. Därför sänktes 

avgiften hos MD till 200 000 kr.59  

I det tidigare redovisade rättsfallet PWS mot KO (se avsnitt 3.2) konstaterade domstolen att 

när näringsidkaren har begått överträdelser av MFL i mer än ett år genom otillbörlig 

marknadsföring ska tidpunkten för den senaste påtalade överträdelsen vara utgångspunkten 

vid bedömningen av avgiften.60 Exemplifierat är avgörandet enligt följande; Överträdelser av 

MFL begås under fyra års tid mellan 2012–2016. Talan väcks 2017. Det innebär att 

domstolens bedömning av företagets ekonomi baseras på 2015 års räkenskapsår. Denna praxis 

återfinns i 31§ MFL. 

Det kan konstateras att vid beräknande av marknadsstörningsavgift ska en helhetsbedömning 

göras. Domstolen ska se vilka förutsättningar som näringsidkaren har uppfyllt, för att kunna 

                                                 

56
 Marknadsföringslag (2008:486) 30§. 

57
 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 

sjunde tilläggsprotokollet artikel 4.1 i Europakonventionen (EKMR). 

58
 prop. 1994:95:123 s. 106 och 177. 

59
 MD 1998:7. 

60
 MD 2012:17. 
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åläggas avgiften. Exempelvis ska domstolen se till hur länge överträdelsen har pågått, den 

väsentliga inverkan överträdelsen har haft hos såväl konsumenter som marknaden i stort. 

Prövning sker på samma sätt som vid bedömningen om sanktionen ska tillämpas. Det innebär 

att marknadsstörningsavgiften som näringsidkaren ska åläggas att betalas bedöms högst 

individuellt i förhållande till de skadeverkningar som den har åsamkat eller med stor 

sannolikhet riskerat att orsaka. Har företaget visat att de har försökt att minska 

skadeverkningarna, kan detta ha stor betydelse när domstolen ska döma ut beloppet. De 

ekonomiska förutsättningarna vid tidpunkten för domen kan också spela en avgörande roll.61  

Vilka slags åtgärder företag tar för att minska skadeverkningar har också en stor betydelse.  

 

I målet med vilseledande marknadsföring av spikmattor har företagens försök att förmildra 

omständigheter genom att ändra formuleringar i broschyrer och på hemsida inte haft någon 

effekt i domstolen. Den stora spridningen ansågs så pass omfattande att företagens försök inte 

ansågs tillräckliga. De utdömdes att betala 500 000kr i marknadsstörningsavgift.62  

 

Som tidigare nämnts ansågs helhetsbedömningen medföra att marknadsstörningsavgiften inte 

tillämpades i lika stor omfattning som lagstiftaren först avsett. Detta medför per automatik 

inte att det gäller utdömande av avgiftens storlek. En individuell avgifts bedömning medför 

rättssäkerhet. Den ska bevaras som den är för att den bidrar till att sanktionen uppfyller det 

avsedda syftet, att verka förebyggande mot marknadens aktörer.63 

  

4.2 Marknadsstörningsavgiftens storlek  

         Tidigare lydelse    Gällande lydelse 

 

 

 

                  Ikraftträdde 2016.01.10. 

Beloppsgränsen för marknadsstörningsavgiften ändrades nyligen, ovan visas en illustration 

om 31§ 1st, tidigare och nuvarande lydelse.  

I promemorian till lagförslaget motiverades att det var 20 år sedan avgiftsintervallerna intagits 

i lagen. Detta skedde i samband med 1995 års lag. De ansågs vara läge att se över beloppen.64 

Konkurrensskadeavgiften i Konkurrenslagen (KL) som är marknadsstörningsavgiftens 

förebild ändrades 2008. Avgiftsintervallerna i lagen hade tagits bort. Lagutskottet föreslog att 

det skulle utredas om en liknande åtgärd kunde vidtas för marknadsstörningsavgiften. Dels att 

beloppsgränserna höjs med minimibeloppet 10 000 kr och maxgränsen 10 miljoner kronor, 

dels att man helt slopar avgiftsintervallerna.65  

                                                 

61
 prop. 1994/95:123 s. 106. 

62
 Mål T-11741-09. 

63
 EG-direktivet 2005/29/EG art 4.13. 

64
 Prop. 2015/16:168 s, 28. 

65
 Konkurrenslag (2008:579).  
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Att konkurrenslagen är marknadsföringslagens förebild har sin naturliga förklaring i lagarnas 

nära anknytning till varandra. Inför betänkandet av MFL (1995) hade lagstiftaren som avsikt 

att inte göra en allt för stor skillnad mellan lagarna. Lagstiftaren ansåg att det var viktigt med 

ett bra samspel mellan rättsområdenas sanktionssystem. Ett förstärkt skydd på MFLs område 

skulle inte riskera att hämma den fria konkurrensen. Samtidigt skulle lagen inte vara för slapp 

och ge näringsidkarna allt för fritt spelrum, då fanns det risk att oacceptabla 

marknadsföringsmetoder uppträdde.66  

Tidigare innehöll konkurrensskadeavgiften ett minimibelopp om 5 000 kr och maximibelopp 

5 miljoner kronor samt bestämmelse att det kan bli ett högre belopp som inte får överstiga 10 

procent att företagets omsättning.67 Grunden för slopandet av beloppsgränsen låg i två 

punkter. 

1.  EU-rätten hade inget krav på att något tak behövdes.  

2. Praxis hade tydligt visat att gränserna inte hade den funktion som avsågs och blev därmed      

ineffektiva.68  

Förändringen i konkurrensrätten torde ha givit anledning till att det började övervägas om en 

liknande förändring skulle ske i MFL. Lagstiftarens vilja att lagarna ska följas åt har inte 

förändrats. Sedan 1995 har det inte kommit några omständigheter som talar för att 

sanktionssystemets uppbyggnad inte har varit tillfredsställande i det avseendet att en 

betydande avvikelse från KLs sanktionssystem är nödvändigt för att upprätthålla 

rättssäkerhet. Den nära regleringen har inte heller inneburit att marknadsstörningsavgiften 

blivit mindre preventiv än tänkt. Det ligger i sin natur att ändringarna som skedde av bl.a. 

konkurrensskadeavgiften under år 2008 också leder till en översyn av 

marknadsstörningsavgiften. 

Som tidigare nämnts angavs i promemorian till förarbetena att MFL skulle gå i samma 

riktning som KL. Att beloppstaket i marknadsstörningsavgiften skulle upphävas och avgiften 

skulle baseras på en procentsats av företagets omsättning tidigare kalenderår. Kravet på max 

tio procent skulle behållas på samma sätt som gjorts i KL. Remissinstanserna 

Konsumentverket och Finansinspektionen ställde sig positiva till förslaget, de menade att det 

kunde medföra att sanktionen fick en avskräckande effekt för de stora företagen.  

 

Regeringen som var positiv till en förändring anförde att det inte var nödvändigt att sträcka 

sig så långt som att upphäva avgiftstaket i likhet med KL. Regeringen framhöll att trots 

rättsområdenas likhet fanns ändå markanta skillnader att beakta från tre synpunkter. 

1. Konkurrensskadeavgiften påförs vid överträdelse av dominerande marknadsställning 

och vid s.k. kartellsamarbete mellan företag. Talan riktas generellt mot större företag. I 

MFL görs inte någon distinktion mellan överträdelsen och företagets storlek. 

 

                                                 

66
 prop.1994:95:123 s.105. 

67
 Konkurrenslag (1993:20) 26-27§§ - lagen är upphävd.  

68
 prop. 2007/08:135 s.144. 
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2. Avskaffandet av beloppsgränsen i KL blev nödvändigt eftersom den saknade funktion. 

Den övre gränsen gäller 10 procent av företagets omsättning, hänsyn tas inte till om 

det överstiger 5 miljoner kronor. MFLs bestämmelser är utformade att maxtaket gäller 

oavsett om det inte motsvarar 10 procent av företagets omsättning. Liknande agerande 

är därför inte nödvändigt. 

3.  Konkurrenslagen har sin förebild i EU-rätten. Intentionen är att lagen ska göra liknande 

bedömning av påföljder vid överträdelsen som Kommissionen gör. Kommissionens 

bedömningar av avgiftsbeloppen bygger på en procentsats av företagets omsättning 

och har inte någon beloppsgräns. Inom MFL krävs inte att liknande bedömning görs. 

Avgiftsintervallen kan då fungera vägledande för domstolarna då dessa saknar EU-

rättslig praxis.69 

Med hänvisning till det anförda föreslog regeringen en lagändring i enlighet med det andra 

förslaget i promemorian, att höja beloppsintervallerna och behålla maxgränsen på tio procent 

av företagets årsomsättning. Som stöd för detta var EU-rättens krav på avskräckande och 

effektiva påföljder. Domstolarnas möjligheter att fastställa avgiften i större intervaller och 

därmed kunna anpassa denna bättre i förhållandet till företaget storlek.70 Med lagförslaget har 

man inte för avsikt att höja den generella beloppsgränsen vid utdömandet av avgiften. Ett 

generellt ökande av avgiften skulle inte ha den förebyggande effekten som sanktionen avser 

att ha. Istället ska överträdelsens art, företagets storlek och andra gemensamma 

omständigheter vara de som ska avgöra avgiftens storlek. Regeringen anförde att ett 

eventuellt slopande av avgiftsintervallerna lämnas till framtiden, om behov av utredning av 

detta finns.71  

 

 

  

                                                 

69
 prop. 2007/08:135 s. 126. 

70
 jfr prop. 1994/95:123 s. 102 och MD 2012:17 p. 25. 

71
 Prop. 2015/16:168 s.29. 
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5 Mot vilka parter kan talan om marknadsstörningsavgift 

riktas  

 

Marknadsstörningsavgiften kan riktas mot såväl näringsidkaren och till de som handlar på 

dennes vägnar. Lagen är uttömmande i det avseendet att alla parter som verkat till 

annonseringen skall kunna påföras avgiften.72 Bestämmelsen följer av EG-direktivet 

2005/29/EG artikel 2 b med definition av vad som avses med en näringsidkare. Att samtliga 

deltagande aktörer i marknadsföringskedjan ska iaktta en god marknadsföringssed och arbeta 

tillsammans för att marknadsföringen inte ska bli otillbörlig, detta följer även av 29§ 3st 

MFL. Lagen utvidgar tillämpningen att gälla den som väsentligt bidragit till överträdelsen, det 

kan handla om företag som enbart tagit på sig att placera marknadsföringen på sin eller 

annans webbplats. 

 

För att precisera vilka som berörs av lagen kommer här nedan en beskrivning av de aktörer 

som lagförarbetena och domstolspraxis har ansett primärt beröras av bestämmelserna.  

1. Företaget – De har ett principansvar för den annonsering/försäljning som riktats mot 

marknaden för att tjäna deras verksamhet. Det ska kontrollera att annonseringen, 

marknadsföringen eller annan åtgärd är i enlighet med lagens bestämmelser.73  

2. Reklambyråer och andra företag som utformar reklam – Det finns en naturlig grund till 

att bestämmelserna inte enbart skulle åläggas näringsidkaren, trots att denna hade ett 

primärt ansvar för reklamen. Det får antas att reklambyrå eller annan vars 

huvudsakliga uppgift är att syssla med framtagning av reklam har yrkesmässig 

kompetens gällande lagstiftningen kring marknadsföring. Det är förståeligt varför 

lagstiftaren ser det som nödvändigt att inte enbart lägga hela ansvaret på 

näringsidkaren utan även på dem som har i uppdrag att skapa reklamen. 74 

3. Tidningar, television och radio – bestämmelsen att även dessa kommunikationsmedier 

berörs har att göra med marknadsföringens omedelbara koppling till dessa medier. 

Kanalerna utgör s.a.s. länken mellan reklamen och kunderna/marknaden. Förarbetena 

gör det tydligt att omöjliga krav inte kan ställas. Till exempelvis att en tidning skall 

granska varenda reklam i detalj inför publicering, så ska ändå en viss översyn av 

innehållet krävas. Bestämmelsen går i enlighet med ICCs bestämmelser om reklam 

och marknadskommunikation.75  

4. Övriga medverkande som bidragit – detta avser alla andra som på något sätt har 

deltagit i den otillbörliga marknadsföringen. Kopplingen hittas genom att till exempel 

                                                 

72
 Marknadsföringslag (2008:486) 29§. 

73 Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s, 26-27. 

74
 prop. 1994/95:123, s 102 ff. 

75
 ICCs regler för reklam och marknadskommunikation. Grundregler art 23. 
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se vem som har betalat, vem som sköter kundkontakten, även den som ansvarar för 

webbplats osv.76  

Utöver det parter som förarbetena har tagit fasta på har en del praxis på området kommit 

sedan lagen trädde ikraft 1995. Domstolen tar fasta på vem som har haft inflytande över 

marknadsföringen eller gått med på att marknadsföringen ska ske, i den mån att denne får 

antas ha medverkat till överträdelsen. Det kan gälla under leverantörer som har tagit på sig att 

sköta marknadsföringen helt åt näringsidkaren. Exempelvis callcenter som sköter 

telefonförsäljningen åt näringsidkaren antingen i eget namn eller näringsidkarens namn.  

Ägarförhållandena mellan bolag som moder och dotterbolag eller personliga förhållande 

mellan bolagens styrelser har också en påverkan när domstolen ska utdöma ett företag att 

betala marknadsstörningsavgift. I dagsläget har det inte förekommit något avgörande, där det 

rör sig om marknadsstörningsavgift i koncernförhållanden. Med hänsyn till rättspraxis och 

EU-direktivet torde marknadsstörningsavgiften vara tillämplig också i dessa situationer.77 

Marknadsstörningsavgiftens skiljer sig från övriga sanktioner genom kravet på att avgiften 

endast påförs vid allvarliga överträdelser. Med hänsyn till det ansåg lagstiftaren att avgiften 

inte ska kunna påföras en enskild person som arbetar hos näringsidkaren. Detta medför inte 

ett skydd för den som tidigare har haft en näringsverksamhet. Den som har sålt/överlåtit 

näringsverksamheten eller på grund av konkurs inte har verksamheten kan ändå påföras 

marknadsstörningsavgift.78  

I ett omdiskuterat rättsfall som tingsrätten avgjorde 2015 påfördes företaget SVEANOR AB, 

som vid tiden före överläggningen gått i konkurs, att betala 350 000 kr. Bakgrunden till 

domen var att företaget under våren 2014 hade bedrivit otillbörlig telefonförsäljning av 

telefon-abonnemang genom ett callcenter i Karlstad. Företaget ska bland annat ha flyttat 

kundernas abonnemang till sig utan något medgivande från kunden. Det ska även ha skickat 

fakturor till kunder för tjänster som inte har beställts och sedan skickat påminnelse när 

kunderna inte betalat. Tingsrätten ansåg att den aggressiva telefonförsäljningen stred mot 

föreskrifterna i den s.k. svarta listan varför det fanns anledning att påföra företaget 

marknadsstörningsavgift. Ensam styrelseledamot och firmatecknaren T.V. för företaget 

ansågs ha haft ett sådan inflytande att han kunde personligen åläggas vitesförbud om 

1.000.000 kronor.79 Någon marknadsstörningsavgift kunde inte åläggas honom personligen.  

Det finns skäl att anta att detta rättsfall hade en viss inverkan på Konsumentverkets anförda 

mening i förarbetena i samband med betänkandet till lagändring av beloppsgränserna. De 

anförde bl.a. att avgiften ska kunna dömas ut mot ställföreträdare för juridiska personer. Ingen 

ställning i frågan togs till beaktande.80  

Sammantaget kan talan mot marknadsstörningsavgift riktas mot samtliga näringsidkare som 

har en betydande roll i processen för reklamframställning och utskick. Det att den enskilda 

individen har ett primäransvar i företaget för marknadsföringen har enligt lagen ingen 

betydelse, utan det är näringsidkaren som påförs avgiften. Det krävs att det finns subjektiv 

                                                 

76
 Axelsson, Björn, Agndal, Henrik, Professionell marknadsförings, Studentlitteratur AB, Lund, 2012 s. 32-36. 

77
 MD 2005:11, M D 2010:14, M D 2011:15, MD 2012:1, M D 2013:13, punkterna 428-429, MD 2014:6 och MD 2014:8, punkt 32. 

78
 prop. 1994/95:123, s, 103. 

79
 Mål T 7404-14. 

80
 Prop. 2015/16:168 s, 30. 
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täckning vilket innebär att aktörerna har agerat grovt oaktsamt eller underlåtit att agera, för att 

talan ska kunna riktas mot dem. 

5.1 Hur ser ansvarsfördelningen ut 

Som tidigare redovisat kan de parter som verkat till den otillbörliga marknadsföringen påföras 

marknadsstörningsavgift. Det finns inte i lag, förarbete eller praxis några riktlinjer som anger 

att de som har bidragit till viss skada skall bära mer eller mindre ansvarar än någon annan 

part. Då det kan antas att det är företaget självt som bär det primära ansvaret torde det också 

vara den som kan komma påföras den högre avgiften. Med en samlad bedömning av tidigare 

förarbeten och praxis är det underförstått att varje fall ska handläggas för sig. Det innebär att 

domstolen ska göra en samlad bedömning för var och en av de deltagande aktörernas 

inblandning i marknadsföringen. Såväl försvårande som förmildrande omständigheter ska tas 

i beaktande när avgiften ska åläggas.  

Eftersom sanktionen ”marknadsstörningsavgift” i mångt och mycket är likvärdig med de två 

andra sanktionerna förbud och åläggande, kan det vara av värde att här redovisa hur 

Marknadsdomstolen har resonerat kring ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna.  

5.2 MD 2010:14 

Rättsfallet handlar om ett köperbjudande som Telia Sonera AB haft på sin webbsida. 

Erbjudandet gäller köp av ett mobilabonnemang som hette ”Telia mobilt fastpris” för 599 kr.  

Genom namnet på abonnemanget och vid köpprocessen gavs kunden starkt intryck att det var 

en fast månadsavgift oavsett hur mycket denne ringde.  

Utöver köperbjudandet behandlades frågan om vilka parter som kan ställas till ansvar för 

marknadsföringen. I det aktuella fallet stod det ”Telia Sonera” men då Telia Sonera AB är 

moderbolaget och Telia Sonera Sverige är dotterbolaget var det befogat att även ställa 

moderbolaget till ansvar för marknadsföringen.  

Konsumentombudsmannens talan  

KO anförde att Telia är ägare och administrativ kontakt för webbplatsen ”www.telia.se”. 

Telia Sonera Sverige är helägt av Telia Sonera. Genom årsredovisningens s.k. Bolagsrapport 

framgår det tydligt att de avser att ha en gemensam koncernstyrningsmodell. Övriga 

omständigheter som talade för den nära kopplingen är att vid tidigare föreläggande som KO 

gjorde mot företaget framkom det att P-A. B. och J-H. A. var firmatecknare i båda bolagen. 

Med detta ställningstagande ansåg KO att moderbolagets nära samhörighet till dotterbolaget 

gemensamt ska anses vara den grundläggande bedömningen av moderbolagets ansvar.   

Telia  

Telia avstyrkte detta påstående och menade att visserligen ägdes domännamnet av 

moderbolaget Telia Sonera. Men skötseln av webbplatsen har respektive land ansvar för. 

Detta innebar att marknadsföringen, produktplacering, kundkontakt osv sköttes, beslutades 

och betalades av respektive land. I detta avseende är Telia Sonera Sverige bolaget bakom 

annonseringen och det är alltså de som bär hela ansvaret för marknadsföringen. 
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Dom 

Marknadsdomstolen gjorde sin bedömning med stöd av 23–24§§ MFL vilka som ska anses 

vara part i ärendet och ska förbjudas att fortsätta med den otillbörliga marknadsföringen.81 

Det konstaterades att påbudet kan ges till den som väsentligt bidragit till den negativa 

marknadsföringen. Domstolen gick på Telias linje och ansåg att det kan vara av praktisk 

betydelse att moderbolaget har beslutat att varje land ska ha hand om den egna 

marknadsföringen. Varför det finns skäl att utgå från att så är fallet. Det av KO anförda att det 

finns befattningshavare som sitter i båda styrelserna visade på ett nära samband mellan 

bolagen. Men att utredningen ändå visat att moderbolaget inte ska ha varit ansvarig för den 

aktuella marknadsföringen eller väsentligt bidragit till den otillbörliga marknadsföringen 

enligt bestämmelserna. Inte heller visade utredningen att Telia Sonera skulle ha handlat på 

Telia Sveriges vägnar på sådant sätt att Telia Sonera kan ådraga sig ansvar. Domstolen fann 

att det av KO anförda, att Telia står som ägare för domänadressen inte hade någon betydelse. 

 

Denna ansvarsfördelning torde vara nödvändigt att för att upprätthålla en hög standard i 

sanktionen. Vid exempelvis koncernförhållande kan det enskilda dotterbolaget inneha en låg 

årsomsättning och hela koncernen omsätta betydligt mer. Att inte ha en möjlighet att kunna 

påföra avgiften efter bedömning som ovan skulle det kunna bli ett kryphål för företagen att 

begå allvarliga överträdelser av lagen. Sanktionen skulle inte bli lika preventiv som 

lagstiftaren avsett från början. Det torde därmed ligga i domstolens intresse att bekämpa 

marknadsmissbruket med stöd av sanktionen och därmed även ta i beaktande andra företag 

och inte endast den som direkt berörs.82 
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 Marknadsföringslag (2008:486), 23,24§§. 
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 Prop. 2007/08:115 s, 124. 
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6 Hur ser den processuella ordningen ut  

6.1 Gällande bestämmelser 

Enligt nuvarande praxis har marknadsstörningsavgiften handlagts av Stockholms tingsrätt och 

överklagats i Marknadsdomstolen (MD). Talan om förbud och åläggande har också väckts i 

Stockholms tingsrätt för att sedan kunna överklagas till MD. Skadeståndstalan har kunnat 

handläggas av en behörig domstol.83 Det har inte uppställts något krav på vilken domstol som 

ska handlägga ärendet och det torde ha varit den domstol där näringsidkaren har sin hemvist 

enligt RB10:1. 

6.2 Enhetlig domstol 

Marknadsföringslagens ärenden kommer som huvudregel att handläggas av Patent och 

marknadsdomstolen (tidigare marknadsdomstolen) som är en del av Stockholms tingsrätt.  

Domstolen avgör alla ärenden som rör Marknadsföringslagen. Det gäller även talan om 

skadestånd. Domstolens dom kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen 

(hovrätten).84 Domstols domar kan inte överklagas, men om ett uppenbart lagstridigt beslut 

skulle meddelas kan resning beviljas av högsta domstolen så som det skedde i Målet ”Helg 

extra”.  Målet var ett resningsärende och frågan var huruvida MD ägt till prövning uppta talan 

om ingripande enligt lagen om otillbörlig marknadsföring mot tidnings löpsedel. HD uttalade 

att endast i vissa särskilda fall, då löpsedeln har ett innehåll jämförligt med en annons, kan 

löpsedeln sägas angå̊ kommersiella förhållanden.85 

Anledningen till denna förändring var att lagstiftaren ansåg att de immaterialrättsliga, 

konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga ärendena har ett en stark anknytning till 

varandra men att den nuvarande handläggningen har haft brister. Den splittrade 

handläggningen av ärenden har lett till att det varit svårt att bygga upp och bevara nödvändig 

specialkompetens i domstolen. Det medför att öka riskerna för en oenhetlig praxis eftersom 

samma typ av frågor kan prövas av olika prejudikatinstanser. Ärendena vid de olika 

instanserna har varit relativt få och den samlade kompentensen i domstolen har blivit lidande 

eftersom kunskaperna inte har utnyttjats tillräckligt, vilket lett till att den praktiska 

erfarenheten varit begränsad.  

En koncentrerad domstolsenhet är en lösning på att ta tillvara den specialkompetens som 

finns. Den skulle innebära att kvalitén på avgörandena som helhet ökar och därmed tydliggörs 

rättsläget så näringsidkare och övriga aktörer får en bättre bild av vad det är som gäller. Den 

praktiska erfarenheten ökar genom att domare regelmässigt arbetar med liknande typ av 

frågor och därmed lättare klarar hantering av dessa. Den part som vill väcka talan får direkt 

veta till vilken domstol denne ska vända sig till. Med en sammanställning av detta anser 

lagstiftaren att en koncentrerad domstolsprövning medför effektivare ärendehandläggning där 

resurserna tas tillvara på ett bättre sätt.86  

                                                 

83
 Bernitz, Marknadsföringslagen, s, 110. 

84
 Sveriges domstolar, samlad webbplats för domstolarna i Sverige,http://www.domstol.se/Om-Sveriges-

Domstolar/Domstolarna/Patent—och-marknadsdomstolarna/ (hämtad.2016.11.25). 
85

 MD 1974:23, NJA 1975 s 589, KO mot Malmborg & Hedström Förlags AB, Helgextra. Se även Bernitz, Marknadsföringslagen, s, 89. 

86
 Prop. 2015/16:57 s.127-131. 
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6.3 Konsumentombudsmannens ökade möjlighet att snabbt ingripa  

 

           Tidigare lydelse      28§  Nuvarande lydelse  

Ifall som inte är av större vikt får konsumentombudsmannen meddela föreläggande om  

1. Förbud som avses i 23 § (förbudsföreläggande),                       

2. Åläggande som avses i 24 § (informationsföreläggande), eller                        

3. Åläggande som avses i 25 §.   

Föreläggande ska förenas med vite  

                        

 

 

                  Trädde i kraft I:2016-10-01 

 

KO kan meddela förbud och åläggande i de situationer som ”inte är av större vikt”. Det 

framgår inte direkt av förarbetena vad som menas med ”inte av större vikt”. Lagstiftaren har 

sagt att KO inte får meddela ålägganden eller förbud om rättsläget är oklart eller vid frågor 

som har en grundläggande betydelse för domstolen att beakta.87 I 2008 års lag har KOs 

åläggande blivit gällande mot näringsidkaren först om denna godkände påbudet omedelbart 

eller inom viss tid.88 Trots att godkännande blev lagakraftvunnet i samband med att den 

godkändes av näringsidkaren kunde domen omprövas med stöd av 27§ myndighetsbeslut.89  

I den senaste lagändringen har KO fått en vidgad tillämpningsmöjlighet genom att numera 

kunna meddela föreläggande och besluta vite med stöd av MFL, utan att näringsidkaren som 

det berör ska godkänna åläggandet (se bild ovan). Det gäller alltså omedelbart. Ett av skälen 

till denna ändring ligger i den ökade marknadsföringen av alkohol och cigaretter via internet. 

De tidigare reglerna om godkännande av förläggande eller kravet på att talan väcks i domstol 

ansågs inte tillräckliga enligt lagstiftaren. KO behövde få mer befogenheter för att skydda 

konsumenterna mot den typen av marknadsföring.90  

6.4 Föra talan i domstolen 

Talerätt enligt marknadsföringslagen när det gäller förbud eller åläggande får väckas av KO, 

en näringsidkare som berörs av marknadsföringen, eller organisationer av näringsidkare, 

konsumenter eller löntagare.91 Enskild privatperson kan inte själv väcka talan i domstol mot 

en näringsidkare. Den enskildes intresse har fått stå tillbaka för kollektivets konsumentskydd. 

                                                 

87
 prop. 1970:57 s.84. 

88
 Marknadsföringslag (2008:486) tidigare 28§. 

89
 Förvaltningslag (1986:223).  

90
 DS 2015:45 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen.  

91
 Marknadsföringslag (2008:486) ändrat SFS: 2016:223 47§. 
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Vill en enskild påtala vilseledande eller aggressiv marknadsföring ska denna vända sig till KO 

som kan väcka talan.92 I 1975 års marknadsföringslag hade KO primär talerätt, övriga aktörer 

fick endast väckan talan om KO valde att inte göra det.  Principen avskaffades i samband med 

1995 års lag.93 Avskaffandet var ett välkommet inslag i lagstiftningen, de tidigare reglerna 

inskränkte marknadens övriga aktörers möjligheter att påverka marknadsföringen som i 

högsta grad angår dem själva. Konsumentsombudmannens primära talerätt har dock behållits i 

lagstiftningen när talan väcks om marknadsstörningsavgiften. Det innebär att det är först KO 

som beslutar om talan skall väckas och detta görs genom en ansökan till Patent och 

marknadsdomstolen (Stockholms tingsrätt) som är den första instansen. Om inte KO väljer att 

föra denna talan kan en sammanslutning av näringsidkare föra talan i tingsrätten istället.94 

KO:s primära talerätt i marknadsstörningsavgiftsmål har inte ansetts inskränka andra aktörers 

möjligheter att själva ställa ett företag till svars för att ha ”stört” marknadens funktion. För att 

sanktionen ska utdömas krävs det som tidigare redovisats att företaget eller annan aktör har 

gjort sig skyldig till väldigt allvarliga överträdelser. I praktiken har KO uppfyllt sin uppgift 

och fört dessa aktörer till domstol och ingen annan har därför behövt eller haft behov av att 

göra det. Att KO har primär talerätt i detta avseende innebär inte att 

marknadsstörningsavgiften skulle vara en mindre preventiv sanktion än lagmotivet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

92
 Ulf, Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten, Stockholm, Norstedts Juridik AB,2013, s. 162 f. 

93
 Boksamling av SOU 2013 050, En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, Stockholm, Norstedts 

Juridik, 2013, s 104. 

94
 Marknadsföringslag (2008:486) ändrat SFS: 2016:223 48§. 
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7 Analys/slutdiskussion 

 

Marknadsstörningsavgiften intogs i MFL för att vara den viktigaste och mest avskräckande 

åtgärden mot näringsidkare om denne begår allvarliga överträdelser av lagen. I praktiken har 

tillämpningen av lagen varit ganska begränsad. KO har i några få fall yrkat på att sanktionen 

ska utdömas, istället har domstolarna varit restriktiva och endast ålagt förbud och vite.  

 

Min uppfattning är att sanktionen är avskräckande i teorin men inte i praktiken. Om man tittar 

på de avgöranden som har varit har sanktionen utdömts delvis och beloppen varit relativt låga. 

Trots att företagen har överträtt katalogreglerna har det automatisk inte lett till att sanktionen 

har dömts ut. Istället har domstolen riktat fokus på om händelsen ”stör marknadens funktion”. 

Lagstiftaren hade istället kunnat vänt bort fokus från kravet att marknadsföringen ska störa 

marknadens funktion. Om lagstiftningen istället riktat in sig på att bestämmelsen ska gälla 

direkt vid överträdelser av katalogreglerna, hade sanktionen kunnat uppnå den tilltänkta 

effekten.  

 

Det är svårt att redan nu säga om de nyligen införda bestämmelserna i 29a § MFL kommer att 

bidra till att fler näringsidkare döms att betala en marknadsstörningsavgift. Det faktum att 

åtgärderna redan hade utbildats i praxis talar för att domstolarna kommer att fortsätta i samma 

spår och att sanktionen inte får den förväntade effekten. 

 

De nya prisintervallerna i 31§ MFL är som redovisat inte menade att öka det belopp som ett 

företag kan åläggas, utan endast avsedda att öka marginalerna. Prisintervallerna är enligt min 

mening onödiga. Det har inte framgått av vare sig förarbeten eller praxis att det finns ett 

behov av prisintervaller. Det är regeringens egna påstående att detta kunde vara vägledande 

för domstolarna. I praxis har beloppet baserats på företagets årsomsättning.  

 

Domstolen har endast sagt att 10 procent är det som ska vara maximibeloppet och att inget 

hindrar att domstolen utdömer en lägre summa. Beloppsgränserna i sin helhet bidrar till att 

sanktionen inte är avskräckande i den mening som är avsedd. Minimibeloppet på 10 000 kr 

motiverar inte sanktionen av två skäl: 

 

1.  Sanktionen åläggs inte enskilda personer, och företag som har råd med en så pass omfattande 

marknadsföring att den skulle ”skada” marknadens funktion så att sanktionen blir aktuell har 

troligen så stora finansiella resurser att 10 000 kr skulle vara för blygsam för att åläggas.   

 

2.  Eftersom avgiften inte utdöms i ”synnerliga skäl” är den låga summan inte troligt att verka 

avskräckande. 
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