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Sammanfattning 

 

Via en rättsdogmatisk metod har gällande rätt varit i fokus för att fastställa vilka faktorer som 

varit avgörande vid bedömningen om marknadsföring i tv strider mot förbudet om 

vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL. Marknadsföring i tv och radio har begränsat 

med tid och utrymme vilket har betydelse vid bedömningen om näringsidkarens möjlighet att 

neutralisera det vilseledande intrycket som reklamen kan ha gett i vissa fall.  
 
Faktorer som tagits i beaktande vid bedömning om marknadsföring varit vilseledande är dels 

om näringsidkaren har kunnat styrka påståendet som framförts vid marknadsföringen och 

dels om informationen har utelämnats eller presenterats på ett oklart sätt. Beaktande tas om 

näringsidkaren kunnat neutralisera det vilseledande intrycket som förekommit i 

reklamfilmen.  
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1. INLEDNING 
 

I Sverige bestod TV-reklam inklusive text-TV enligt institutet för reklam- och mediestatistik 

av 8 procent av all marknadsföring 2015. Digital reklam var den del som utgjorde störst del 

av all marknadsföring med 19 procent.1 TV-reklam och text-TV avsåg ca 5493 miljoner 

kronor och digital reklam avsåg ca 12972 miljoner kronor.2 Mottagare av reklamfilm på tv 

kan inte välja vad den blir påverkad av eftersom personen blir exponerad av det som visas på 

TV:n.3 MFL har ett innehåll av stränga regler vad avser framställningen av reklam. Problemet 

vad avser marknadsföringsrätten är att många människor har liten kännedom om vad det 

finns för rättigheter och skyldigheter för konsumenter och annonsörer. Ger lagen tydlig 

förklaring på vad som är tillåten och otillåten marknadsföring? Vi ska kontrollera vilka 

faktorer som tas in vid bedömningen för om en reklam är vilseledande för att mottagare och 

annonsörer av reklam ska veta detta. 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda gällande rätt och vilka faktorer som är avgörande vid 

bedömningen om marknadsföring är vilseledande. Undersökning kommer göras enligt 

nationell rätt, med tyngdpunkt vid forumet tv och reklamfilm angående 10 § 2 st. p1. MFL. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 
 
– Vad avses med vilseledande marknadsföring? 
– Ger lagen en tydlig definition om vad som är otillåten vilseledande marknadsföring? 
– När är 11 § MFL tillämpbar? 
– Vilka faktorer är avgörande vid bedömningen om marknadsföring är vilseledande? 
 

1.2 Metod 

För att genomföra denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Det innebär att tolka 

och fastställa gällande rätt genom att olika rättskällor studeras.4 Vi har använt oss av doktrin 

via Luleå universitetsbibliotek och Bodens stadsbibliotek som gett oss en överblick på ämnet 

marknadsrätt. Undersökning av förarbeten och rättskälleläran i lag har gett oss en mer 

djupgående förståelse för marknadsföring och marknadsrätten. Användning av LTUs 

sökmotor för databaser med användning av speciellt InfoTorg och Karnov har gett oss mer 

djupgående information. Relevant rättspraxis har studerats för att få en bättre förståelse för 

vilka faktorer som är avgörande när det gäller förbudsbestämmelsen angående den 

vilseledande marknadsföringen i 10 § 2 st. p1 MFL, och hur det omsätts i praktiken.  

 

                                                 
1 Institutet för reklam- och mediestatistik, Stora reklamkakan 2015, hämtad 22 december 2016 från: 

http://www.irm-media.se/om-statistiken/arsstatistik/stora-reklamkakan-2015 
2 Institutet för reklam- och mediestatistik, Reklaminvestering, hämtad 22 december 2016, från:  

http://www.irm-media.se/om-statistiken/arsstatistik/reklaminvestering-2015 
3 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen: en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014, 138. 
4 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 20. 
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För att uppfylla uppsatsens syfte kommer vi att studera rättsfall där marknadsföring dels skett 

i tv samt beslut från RO och RON för att analysera var gränsen går vid otillåten vilseledande 

marknadsföring. Granskning av beslut från RO och RON har gjorts trots att besluten inte är 

juridiskt bindande – detta för att se om olika beslutsfattare använder sig av samma faktorer 

vid besluten. 
 
Huvudsakliga sökord vi använt oss av vid arbetets gång är: vilseledande, otillbörlig, 

marknadsrätt, marknadsföring, marknadsföringslagstiftningen, tv och reklamfilm, reklam-

TV.  
 
Huvudsakliga ämnesord är: vilseledande, tv-reklamfilm och marknadsföring.  
 

1.3 Disposition 

Uppsatsen börjar inledningsvis med en översiktlig blick av marknadsföringsrättens område 

och sedan görs en överblick med allmän information om marknadsföringslagen. Därefter 

följer ett avsnitt om specificering av 10 § MFL och ett avsnitt om granskning av rättsfall och 

beslut. Avslutningsvis kommer en analys med slutsats.  



3 

 

2. MARKNADSFÖRING 
 

Med marknadsföring åsyftas reklam och övriga handlingar i näringsverksamhet som har till 

uppgift att gynna omsättningen för tillgången över varor. Marknadsföringen ska generera 

intäkter.5 För konsumenten finns ett egenansvar som är stort över de inköp och val som görs.6 

Problem följer dock av att många inte har tillräcklig kunskap om vilka rättigheter och 

skyldigheter som finns för konsumenter och näringsidkare. Skydd till konsumenten finns 

genom skyddslagstiftning.7  

 

Konsumentköplagen är ett exempel som ger konsumenten ett standardskydd. Det innebär att 

lagens bestämmelser innehåller minimikrav och att sämre förutsättningar inte är tillåtet att ge 

konsumenten.8 Reglering om marknadsföring stadgas i flertalet lagar och i 1 § MFL räknas 

exempel på lagar upp som bland annat Radio- och TV-lagen (1996:844) samt Tobakslagen 

(1993:581).9 
 

2.1 Marknadsföringens uppgift 

En uppgift som reklamen har är att få konsumenten medveten om varan.10 En annan 

grundläggande uppgift som marknadsföringen har är att vara uppmärksam och sprida 

budskapet åt gruppen som marknadsföringen är riktad till.11 Marknadsföringslagen innehåller 

stränga regler om hur budskapet från säljare till köpare får framföras.12 Exempelvis är det inte 

tillåtet att ljuga i en reklam vilket stadgas i regeln om förbudet mot vilseledande reklam.13 

 

Ofta undviker näringsidkare att i reklamer ge tydliga förpliktelser, löften eller garantier – för 

att minska risken för att hamna i tvist vid domstol.14 Huvudregeln följer av att näringsidkares 

erbjudanden till en större mängd personer inte ska anses som bindande anbud.15 Erbjudanden 

kan till exempel ges i form av annonser där den intresserade uppmanas att personligen lämna 

ett anbud. Juridiskt uttryck för detta är utbud.16 Melin förklarar det vidare som en uppmaning 

till en inte närmare angiven grupp. Det finns självklart tillfällen då erbjudandena är bindande. 

Exempelvis gällande erbjudanden som är avsedd för en specifik person eller en särskild 

grupp.17 
 

                                                 
5 Melin, Stefan, Marknadsrätt, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 38. 
6 Avdic, Åsa, Rätt åt dig: så blir du en lyckad konsument, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2013, 11–12. 
7 Avdic, 2013, 12. 
8 Konsumentverket, Konsumentköplagen. Hämtad 5 november 2016, från 

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Konsumentkoplagen/ 
9 Melin, 2009, 117. 
10 Avdic, 2013, 16. 
11 Nationalencyklopedin, reklam. Hämtad 13 januari 2017, 

från http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam 
12 Avdic, 2013, 16. 
13 Ibid, 21. 
14 Ibid, 22. 
15 Melin, 2009, 68. 
16 Ibid, 67. 
17 Ibid, 68. 

http://www.konsumentverket.se/Foretag/Konsumentratt/Konsumentkoplagen/
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2.2 Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen (RO) är den som arbetar med etisk marknadsföring och tar hand om 

klagomål angående reklam som strider mot god marknadsföringssed. RO kan på eget initiativ 

granska reklam men även granska reklam som privatpersoner och företag anmäler. Reklamen 

granskas mot ICC:s grundregler och sedan fattar RO själv beslut vid uppenbara fall. 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) består av en nämnd där ordförande är en 

marknadsrättslig erfaren domare. RON bedömer svårare fall och det är även möjligt för RON 

att ompröva RO:s beslut. Ett beslut från RO och RON ger inga sanktioner förutom den 

negativa publiciteten som ett fällande beslut ger.18 
 

2.3 Internationella handelskammarens ICC:s regler 

1937 gavs ICC:s reklamkod ut för första gången och har reviderats genom åren. 

Reklamkoden har till syfte att reglera vad global ansvarsfull marknadskommunikation är 

samt att allmänheten ska känna förtroende för marknadsföring.19 Reglerna består av etiska 

normer. Detaljreglering i lagstiftning, både nationellt och internationellt, krävs i mindre 

utsträckning med anledning av ICC:s regler.20 
 
ICC:s regler är allmänt formulerade och därför måste marknadsförare kontrollera att de även 

följer branschpraxis och nationella regler.21 Reglerna gäller all slags reklam som har till syfte 

att främja deras verksamhet, tjänster eller varor. De som förmedlar eller framställer reklam 

omfattas av reglerna.22 Reglerna gäller inte för pressmeddelanden, årsredovisning eller andra 

offentliga uttalanden för enskilda företag. Reglerna gäller inte för framställningar som inte 

har ett kommersiellt syfte utan istället har till ändamål att utbilda eller underhålla.23 Vid 

bedömning av ICC:s regler ska hänsyn tas till helheten av marknadsföringen. Hänsyn ska 

även tas till det medium marknadsföringen skett och hur genomsnittskonsumenten24 uppfattar 

det.25 
 

2.3.1 Artikel 5 och 8 

Vid beslut från RO och RON angående om en reklamfilm är vilseledande tas artikel 5 från 

ICC i beaktande. Marknadsföring får inte vilseleda eller vara ovederhäftig. Vilseledande 

marknadsföring föreligger om innehållet är överdrivet, antingen direkt eller indirekt. 

Innehållet får dessutom inte vara oklart eller utelämna viss information. Detta gäller speciellt 

när det handlar om en produkts väsentliga egenskaper – sådan information som är till för att 

påverka mottagaren av marknadsföringens val.26  

 

                                                 
18 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt. 2, Marknadsföringsrätten, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2013, 58. 
19 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing 

Communication Practice, 1.  
20 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, 3. 
21 Ibid, 2. 
22 Ibid, 4. 
23 Ibid, 2. 
24 Se avsnitt 4.3 
25 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, 6. 
26 Ibid, 8. 
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Artikel 8 reglerar bevisning och anger att marknadsföraren ska kunna styrka riktigheten i 

påståenden eller beskrivningen som lämnats. Dokumentation ska finnas tillgängligt och 

kunna tas fram vid prövning.27 

 

2.4 Radio- och tv-lag (2010:696) 

Lagen reglerar vilka produkter som inte får förekomma i reklam såsom läkemedel, 

modersmjölkersättning samt alkohol och tobak. Det regleras att det får vara max. 12 minuter 

reklam per timme och det krävs att avbrottet för reklamen ska pågå i minst 1 minut.28 TV-

reklamen tillåts dessutom inte vara mer än 15% av programmets längd.29 Det regleras även 

hur sponsring och produktplacering får användas.30 TV-reklam får inte rikta sig till barn 

under 12 år och det gäller även för internetbaserad tv som TV4 Play och SVT PLAY.31 Lagen 

bygger delvis på  
 
”Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster”.32 
 

2.5 Reklam på tv 

NBC var det företag som gjorde den första sända reklamfilmen på tv och det skedde år 1941 i 

USA. Det gjordes provsändningar av reklam i Sverige år 1954 och när första kanalen på TV 

bildades år 1956 uppstod ett förbud mot reklamfinansiering. Det var runt 1987/88 som 

Sverige fick reklam-TV när TV3 som första satellitkanal på tv startades.33  

 

Huvudsaklig reglering för sändningar på tv är yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). 

YGL innehåller etableringsfrihet men bestämmelser i radio- och TV-lagen kräver i de flesta 

fall att tillstånd ska finnas för sändningar på radio och tv. Det krävs av annonsören att denne 

beaktar radio- och TV-lagen, MFL, sändningstillstånden, speciallagar men även möjliga 

utomrättsliga bestämmelser.34 Sändningstillstånd för radio, både nationella och internationella 

sändningar och program på tv tilldelas av regeringen. Dessa tillstånd kan innehålla vissa 

villkor där exempelvis reklam eller övriga annonser inte är tillåtna att sändas. Viss 

näringsverksamhet kräver inte tillstånd utan de som sänder för annans räkning, via satellit 

alternativt överlåter satellitkapacitet, ska till Radio- och TV-verket rapportera och anmäla 

sig.35 
 

                                                 
27 Ibid, 8. 
28 Radio- och tv-lag (2010:696), 8 kap. 1 § och 8 kap. 2 §. 
29 Nationalencyklopedin, reklam-TV. Hämtad 19 december från, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam-tv 
30 Radio- och tv-lag (2010:696), 6–7 kap. 
31 Statens medieråd, Fakta: Radio- och tv-lagen, Hämtad 18 november 2016, från 

http://statensmedierad.se/larommedier/juridikvadgalleronline/faktaradioochtvlagen.385.html 
32 Radio- och tv-lag (2010:696), 1 kap. 2 §. 
33 Nationalencyklopedin, reklam-TV. Hämtad 19 december från, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/reklam-tv 
34 Svensson, Carl Anders (red.), Praktisk marknadsrätt, 8., [omarb. och utök.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2010, 687. 
35 Ibid, 688. 



6 

 

Marknadsföring på tv har en mer stöttande karaktär till skillnad från en faktabaserad karaktär. 

Mottagare av reklamfilm på tv kan inte välja vad den blir påverkad av eftersom personen blir 

exponerad av det som visas på TV:n.36 Ett mottagarland har en skyldighet att visa sändningar 

av program och reklamfilm som tillgodoser de nationella lagarna från sändningslandet. Det är 

under förutsättning att rådande minimidirektiv37, (89/552 EG ändrat 97/36 EG), är 

implementerat i sändningslandets nationella lagar.38 De sändningar som sker genom satellit 

gäller också enligt nämnda direktiv.39 I mål (C-34 och 35/95) framkom att nationell lag i ett 

mottagarland inte hindras av direktivet för att motsätta sig reklam från ett avsändningsland 

om denna varit vilseledande enligt den nationella lagen i mottagarlandet.40 
  

                                                 
36 Levin, 2014, 138. 
37 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 

89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, 

38 Svensson, (red.), 2010, 30. 
39 Ibid, 29. 
40 Ibid, 30. 
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3. MARKNADSFÖRINGSLAGEN 
 

Den aktuella lagstiftningen angående marknadsföring trädde i kraft 2008 och ersatte 

marknadsföringslagen från 1995.41 Det var genom direktivet från EU (2005/29/EG) om 

otillbörliga affärsmetoder som den nu gällande lagen infördes.42 Syftet med direktivet är ” 

bidra till att den inre marknaden fungerar korrekt och att säkerställa en hög 

konsumentskyddsnivå”.43 Den äldre MFL hade sikte mot att försvara intresset för 

konsumenterna vad avsåg marknadsföring av näringsidkare genom sedvanliga 

marknadsföringsåtgärder. Av direktivet (2005/29/EG) framkom att ett större fokus skulle 

riktas till att bevara konsumenternas intresse vid det omedelbara mötet mellan konsument och 

näringsidkare. Av lagrådsremissen gällande den nya marknadsföringslagen framkom att den 

aktuella MFL har ett större tillämpningsområde tillsammans med ändrat fokus som medför att 

regleringen avseende vilseledande marknadsföring borde påverkas.44  

 
Marknadsföringslagen anses vara allmän och är giltig för olika slags marknadsföringsåtgärder 

inom området för näringslivet. MFLs främsta syfte är att ”främja både konsumenternas och 

näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter”.45 Syftet är dessutom att 

motarbeta marknadsföring som är otillbörlig.46 Regleringen i MFL betraktas ha en god 

funktion – detta till hjälp av MDs utvecklade praxis.47 
 
För att komplettera direktivet angående otillbörliga affärsmetoder finns även ett direktiv från 

EU angående jämförande och vilseledande marknadsföring (2006/114/EG). Direktivet 

handhar två delar, dels förbud att vilseleda genom reklam och dels angående jämförande 

reklam vilket bestämmer villkoren för att detta ska anses tillåtet. Bestämmelsen om 

vilseledande marknadsföring har ett typiskt drag av minimidirektiv vilket innebär att 

medlemsstater får ha vidare bestämmelser än vad som anges i direktivet. Bestämmelsen om 

jämförande reklam är tillämplig för reklam mot konsumenter och näringsidkare – dessutom 

har den ett typiskt drag av fullharmonisering48.49 Att en lag eller föreskrift kan vara 

harmoniserad är en term som mestadels används inom EU-rätten.50 
 

                                                 
41 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: 

[upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 13., omarb. uppl., Jure, 

Stockholm, 2013, 342. 
42 Bernitz, et al., 2013, 343. 
43 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 (direktiv om otillbörliga 

affärsmetoder), artikel 1. 
44 Lagrådsremiss, Ny marknadsföringslag, 90 
45 Bernitz, et al., 2013, 343. 
46 Ibid, 343. 
47 Melin, 2009, 45. 
48 Se avsnitt 3.1.1. 
49 Bernitz, et al., 2013, 344. 
50 Nationalencyklopedin, harmonisering av lag/föreskrift, Hämtad 7 november 2016, från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/harmonisering-av-lagföreskrift 
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3.1 Kompetens mellan EU och medlemsstaterna 

Förordningar används för att samma regler ska gälla i samtliga medlemsländer i EU. Inom 

EU finns subsidiaritetsprincipen vilket innebär att EU endast ska vidta åtgärder i den mån det 

finns skäl att ha unionsregler istället för nationella regler.51 Genom direktiv får det enskilda 

landet till uppgift att stifta nationella regler som harmoniserar med direktivets syfte. Beslut 

riktar sig till enskilda medlemsstater, företag eller individer och är enbart bindande för den 

beslutet gäller. 1994 antogs en lag om Sveriges anslutning till EU vilken har effekten att EU:s 

rättssystem i helhet har införlivats i svensk rätt. Det innebär att vid förändring i EU:s 

rättssystem sker samma förändring i Sverige.52 
 

3.1.1 Fullharmonisering 

Fullharmonisering syftar till att så långt som möjligt tillämpa samma regler för alla EU-

länder. Det innebär att länderna inte får behålla eller införa bestämmelser som strider mot 

direktivets syften – i detta sammanhang att underlätta för näringsidkare vid marknadsföring i 

andra länder.53 Nationella regler som förbjuder eller försvårar normaltillåten utformning av 

marknadsföring strider mot EU:s grundtanke om den fria rörligheten för varor och tjänster 

över gränserna utan hinder.54 De nationella lagregler som bygger på direktiv ska domstolar 

och myndigheter tolka och tillämpa så att de stämmer överens med direktiven. 

Tolkningsvägledning finns i form av riktlinjer där EU-kommissionen följer och 

sammanställer praxisutvecklingen i medlemsländerna. Vid oklarhet ska jämförelse göras med 

den engelska och franska versionen av direktivet. I sista hand är det EU-domstolen som ska 

avgöra hur det ska tolkas. Vid problem med tolkning av direktiv kan nationella domstolar 

begära förhandsavgörande av EU-domstolen.55 
 

3.2 Användningsområde 

Marknadsföringslagen är användbar på hela området med reklam samt övriga handlingar i 

näringsverksamheten som är till för att gynna avsättningen och tillträdet för varor.56 Den nu 

gällande lagen reglerar i motsats till den äldre lagen också marknadsföringsåtgärder som skett 

efter ett avtalsförhållande. Det har medfört att konsumenter och näringsidkare fått ett större 

skydd mot handlingar som skett i anknytning till avlämnandet av varan eller reklamationer.57 

Den nu gällande lagen innehåller till skillnad från den äldre även bestämmelser om 

begränsningar i kommunikationsmediet.58  
 
Lagen är tillämpbar vid all marknadsföring som sker oberoende av vilket medium som 

använts, exempelvis TV-reklam, direktreklam eller på affischer. För att en handling ska 

omfattas av MFL krävs att marknadsföringen har skett och därför omfattas inte planering av 

marknadsföring av MFL. Marknadsföringen behöver inte var stor eller ägt rum under lång tid 

                                                 
51 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Introduktion till EU, 5. [uppdaterade och förnyade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2014, 48. 
52 Bernitz, et al., 2014, 110. 
53 Levin, 2014, 5. 
54 Bernitz, 2013, 23. 
55 Ibid, 54. 
56 Bernitz, et al., 2013, 344. 
57 Melin, 2009, 45. 
58 Prop. 2007/08: 115, 149. 
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eller att ett köp skett till följd av mottagandet av reklamen.59 Lagen är konstruerad med ett 

innehåll av tre kategorier av materiella regler. Den ena med stadgande om förbud mot 

aggressiv och vilseledande marknadsföring, den andra med tillägget av generalklausulen 

angående god marknadsföringssed och den tredje innehåller svarta listan av förbjudna 

tillvägagångssätt för affärer.60 

3.3 Allmänt om marknadsföringslagens paragrafer 

Syftet med marknadsföringslagen är att skydda näringsidkare och konsumenter. 

Skyddsreglerna såsom MFL är svåra att samordna med tryckfrihetsförordningen (TF) och 

yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), vilka ger rättigheter att yttra tankar och åsikter fritt. På 

grund av svårigheten att samordna MFL med TF och YGL är tillämpningsområdet begränsat. 

Lagen reglerar därför inte diskriminerande reklam avseende kön, religion, nationalitet eller 

ras.61 MFL är endast tillämplig på marknadsföring som har kommersiellt syfte eller ändamål 

och gäller inte opinionsbildning eller nyhetsförmedling.62 EU-direktivet (2005/29/EG) om 

otillbörliga affärsmetoder riktar sig enbart till näringsidkares handlingar i förhållande till 

konsumenter men i MFL har man även valt att tillämpa lagrummet i business-to-business-

situationer.63 Köperbjudanden regleras i 12 § MFL och är det enda lagrummet i MFL som 

enbart gäller konsumenter – alla andra paragrafer i MFL omfattar även business-to-business-

situationer.64 19 § MFL reglerar dock marknadsföring riktad till fysiska personer och inte 

juridiska personer.65 
 

3.3.1 Generalklausul 

Den allmänna vitessanktionerade generalklausulen i 5 § MFL bygger på att marknadsföring 

ska överensstämma med god marknadsföringssed. God marknadsföringssed innefattar 

affärssed vilket är normer och andra uppförande- och branschkoder som vuxit fram inom 

näringslivet men även internationellt. Det bygger främst på ICC grundregler men även på 

konsumentverkets riktlinjer och normer från MD. En näringsidkare får inte bryta mot god 

yrkessed vilket menas den aktsamhet konsumenter kan förvänta sig av näringsidkaren 

angående god tro och marknadspraxis i branschen. Begreppet god marknadsföringssed är i 

ständig förnyelse genom domstols- och branschpraxis samt genom andra förändringar inom 

branschen.66 
 
Inom marknadsrätten finns lagstridighetsprincipen vilket innebär att marknadsföring som 

strider mot annan lag eller leder till annat lagbrott strider mot god marknadsföringssed och 

kan därför förbjudas med stöd av 5 § MFL. Denna princip finns inte uttryckligen i lagtext 

eftersom den är så etablerad i svensk rätt.67 Holtz har i sin artikel kommit fram till att en 

marknadsaktör måste bryta mot en laglig bestämmelse som är bindande för dem, för att den 

marknadsrättsliga lagstridighetsprincipen ska vara tillämplig. Källor som inte anses som 

                                                 
59 Svensson, (red.), 2010, 152. 
60 Bernitz, et al., 2013, 344. 
61 Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 17., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2016, 29. 
62 Bernitz, 2013, 66. 
63 Svensson, 2016, 52. 
64 Ibid, 111. 
65 Svensson, (red.), 2010, 658. 
66 Prop. 2007/08: 115, 70. 
67 Svensson, 2016, 83. 
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lagliga bestämmelser är bland annat allmänna råd och riktlinjer av svenska myndigheter – 

eftersom det inte är bindande bestämmelser utan är enbart god sed i viss bransch. En viktig 

rättskälla är förarbeten men det har inte en formellt bindande verkan och kan därför inte anses 

som lagliga bestämmelser.68 

3.3.2 Svarta listan 

Aggressiv marknadsföring är förbjuden och regleras i 7 § MFL och vilseledande 

marknadsföring är förbjuden enligt 8 § MFL. Utöver dessa bestämmelser finns ”svarta listan” 

där finns 31 förbud mot aggressiv och vilseledande marknadsföring som regleras i 7 § 4 st. 

MFL respektive 8 § 2 st. MFL.69  
 
Svarta listan består av punkt 1–31 i bilaga 1 till direktiv (2005/29/EG) vilket gäller som 

svensk lag.70 Om någon av punkterna 1–31 i svarta listan är uppfylld angående aggressiv eller 

vilseledande marknadsföring behöver det aldrig göras någon bedömning av den ekonomiska 

effekten för konsumenten, utan det presumeras alltid vara otillbörligt.71 Presumtion föreligger 

eftersom åtgärderna som räknas upp i svarta listan anses vara så allvarliga att det alltid ska 

anses vara olagligt.72 

 

3.3.3 Aggressiv marknadsföring 

Aggressiv marknadsföring föreligger om någon använder sig av marknadsföring som 

innehåller våld, hot, tvång eller trakasserier. I bedömningen tar man i beaktande om det i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt avsevärt inskränker genomsnittskonsumentens 

handlande eller valfrihet avseende en viss produkt och därigenom påverkar 

genomsnittskonsumenten att fatta ett beslut som annars inte hade tagits.73 Vid en bedömning 

om en affärsmetod är aggressiv görs en helhetsbedömning där man bland annat beaktar plats, 

tidpunkt, art, varaktighet och eventuella kränkande eller hotfulla beteenden eller språk.74  
 
Enligt praxis framgår det att marknadsföraren ska befinna sig i en särskild maktställning för 

att otillbörlig aggressiv marknadsföring ska föreligga. Stor vikt läggs vid om säljmetoden 

varit särskilt pådrivande, såsom oönskade och upprepade kontakter via telefon. Det 

förekommer väldigt sällan aggressiv marknadsföring i Sverige och därmed finns det 

begränsat med praxis gällande 7 § MFL.75  
 
Påverkan är uppdelad i två olika grader och vid aggressiv marknadsföring ställs det högre 

krav avseende påverkan, att det i “märkbar mån påverkar mottagaren” än vad kravet ställs på 

vid vilseledande marknadsföring där kravet enbart är ställt till att det “påverkar 

mottagaren”.76 Vid vilseledande marknadsföring presumeras mottagaren bli mer påverkad 

och därför ställs det lägre kravet i 8 § MFL.77 Om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande 

                                                 
68 Holtz, Hajo Michael, Lagstridighetsprincipen – Ett jämförande perspektiv. Juridisk tidskrift nr 1 2015/2016, 

129. 
69 Svensson, 2016, 42. 
70 4 § 1 st. MFL. 
71 Svensson, (red.), 2010, 161. 
72 Ibid, 128. 
73 Levin, 2014, 94. 
74 Ibid, 95. 
75 Ibid, 96. 
76 Ibid, 99. 
77 Melin, 2014, 87. 
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finns det ingen anledning att pröva om marknadsföringsåtgärden är aggressiv vilket framgår 

av MD 2011:22. Eftersom det ställs lägre krav på ekonomisk effekt i 10 § tillämpas den i 

första hand och i andra hand tillämpas 7 § MFL som ett komplement.78 
 

3.3.4 Vilseledande enligt 14 § 

I bestämmelserna angående vilseledande marknadsföring ingår även vilseledande 

efterbildningar. Bestämmelserna kan lätt blandas ihop eftersom båda handlar om 

immaterialrätten.79 Syftet med MFL är att ge skydd till konsumenter och näringsidkare mot 

marknadsföring som är vilseledande.80 Om en produkt eller tjänst vid marknadsföringen av 

en näringsidkare liknar en annan produkts välkända utseende och utmärkande drag, är det 

vanligen för att vilseleda. Ett tydligt förbud mot detta regleras i 14 § MFL och kallas förbud 

mot vilseledande efterbildning.81 ”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda 

efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan 

näringsidkares kända och särpräglade produkter”.82  Efterbildningar i form av reproduktion 

eller kopior tillsammans med en känneteckensfunktion handlar särskilt om efterbildningar av 

titlar, förpackningar, märken och vid vissa tillfällen konceptet av en reklam där bedömning 

främst ska göras i enlighet med 14 § MFL. Dessutom kan 10 § 2 st. p2. MFL tillämpas som 

handlar om vilseledande marknadsföring genom kommersiell härkomst.83 
 

3.3.5 Övriga förbudsbestämmelser 

Bestämmelserna om förbudet mot vilseledande marknadsföring reglerar även storleken på 

förpackningen, vissa typer av språkmissbruk vid utförsäljning i konkurs eller annan sorts 

utförsäljning. Detsamma gällande rea vid slutförsäljning eller reklam som inte är beställd. 

Krav finns på att reklam ska vara identifierbar och information ska tydligt framgå angående 

innehåll vad gäller garantier.84 Obeställd reklam regleras i 19–21 §§ MFL och innebär 

marknadsföring där mottagaren inte har önskat reklam. Denna typ av marknadsföring har i 

vissa fall ansetts vara besvärande och därför har speciella regler införts. 
 
Opt-in kallas det då det i vissa fall erfordras ett medgivande på förhand av mottagaren, för att 

en annonsör ska ha tillåtelse att kontakta en person för ett marknadsföringsändamål. Opt-out 

kallas de fall då ett medgivande inte erfordras, men det krävs fortfarande respekt gentemot de 

önskemål mottagaren lämnat angående marknadsföring.85 Samtycke på förhand krävs enligt 

19 § MFL när marknadsföring ska ske genom sms, e-post, telefax samt genom en automatisk 

uppringningsanordning där det vid samtalet inte funnits någon telefonist. 86 

 

Regeln är tillämpbar när det är till fysiska personer reklamen är riktad till. Det begreppet 

medför är att den även är tillämpbar på ägare av enskild firma och inte enbart konsumenter. 

Är marknadsföringen riktad till en juridisk person gäller inte samma samtyckeskrav. Det 

finns undantag från regeln om samtycke. Detta regleras i 19 § 2 st. MFL och anger att det inte 

                                                 
78 Ibid, 101. 
79 Bernitz, et al., 2013, 346. 
80 Ibid, 351. 
81 Ibid, 352. 
82 14 § MFL. 
83 Bernitz, et al., 2013, 353. 
84 Ibid, 346. 
85 Svensson, (red.), 2010, 657. 
86 Ibid, 657–658. 
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krävs samtycke om näringsidkaren som marknadsför fått upplysning angående mottagarens e-

post i anknytning till saluföringen av produkten. Det gäller bland annat under förutsättning att 

“den fysiska personen inte motsatt sig att uppgiften om e-postadress sen används för 

marknadsföringsändamål”.87  
 

3.4 Sanktion vid brott mot förbudsbestämmelserna 

Den vanligaste sanktionen med avseende på överträdelse är ”förbud, i regel förenat vid 

vite”.88 Detta gäller vad avser att fortgå alternativt upprepa handlingen eller utföra en snarlik 

handling. Bryts förbudet kan domstolen döma den som överträtt förbudet att utge vite. 

Vanligt förekommande är att förbud även kan tillkännages interimistiskt. En näringsidkare 

kan då få en övergångstid för att ha möjlighet att justera marknadsföringen för att 

överträdelsen ska fortsätta undvikas. Genom vårdslös och uppsåtlig överträdelse kan 

näringsidkaren erhålla en straffavgift som går under namnet marknadsstörningsavgift, vilken 

ska betalas in till staten.  

 

Överträds bestämmelserna om förbud med oaktsamhet eller med uppsåt kan näringsidkaren 

bli skadeståndsskyldig gentemot andra näringsidkare eller konsumenter vilket regleras i 37 § 

MFL. För att skadeståndsskyldighet ska uppstå är det nödvändigt för kärande att bevisa 

skadan han lidit på grund näringsidkarens otillåtna marknadsföring. Det kan dock i praktiken 

vara svårt att klargöra skadans utsträckning. Domstolen kan därför uppskatta uppkommen 

skada genom skälighetsuppskattning med stöd av 35 kap. 5 § RB.89 
 

3.5 Rättsligt förfarande 

Den första september 2016 upphörde Marknadsdomstolen och Patentdomstolen. Istället 

grundades särskilda domstolar i form av Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och 

marknadsöverdomstolen. Dessa domstolar ska handlägga alla ärenden i landet som rör 

konkurrensrättsliga, immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Tidigare skedde 

fördelningen av dessa mål och ärenden till Patentbesvärsrätten, Marknadsdomstolen, 

allmänna förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Genom ett riksdagsbeslut 

bestämdes att dessa mål och ärenden ska handläggas i en gemensam domstol – detta för att 

öka effektiviteten av handläggningen tillsammans med högre kvalitet.90 
  

                                                 
87 Ibid, 658. 
88 Bernitz, et al., 2013, 347. 
89 Ibid, 347. 
90 Domstol, Patent- och marknadsdomstolarna. Hämtad 1 november 2016, från Sveriges Domstolar, 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/ 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/
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4. VILSELEDANDE MARKNADSFÖRING 
 

Enligt 8 § MFL är vilseledande marknadsföring ”enligt någon av bestämmelserna i 9, 

10 eller 12–17 §§ är att anse som otillbörliga om den påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Sådan vilseledande 

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

alltid att anse som otillbörlig”.91 
 

4.1 Vilseledande enligt 10 § 

Vilseledande marknadsföring är den generellt sett mest betydelsefulla kategorin av otillåten 

marknadsföring. Detta är anledningen till att MFL innehåller en stor mängd regler med 

komplement från svarta listan.92 Vilseledande marknadsföring är att anses som otillbörlig och 

med det avses om marknadsföringen inte uppfyller god marknadsföringssed. Det krävs också 

att handlingen har en inverkan på alternativt att handlingen sannolikt gör ett intryck på 

konsumentens förmåga att bestämma sig över ett väl motiverat affärsbeslut.93 10 § MFL 

anger att näringsidkare inte tillåts använda falska yttranden, förklaringar eller konstateranden 

som kan vilseleda konsumenten. Detta angående vilseledande av den egna näringsidkarens 

företag eller vilseledande av en annan näringsidkares företag – det gäller även utsagor om 

produkter och tjänster angående exempelvis dess egenskaper eller företagarens kompetens 

och befogenheter. Vilseledandet kan gälla egenskapen av produkten, beloppet för produkten 

eller näringsidkarens kompetens och övriga erforderliga kvalifikationer som exempel.94 
 
10 § 2 st. MFL innehåller 10 punkter som bland annat räknar upp de vanligaste vilseledande 

yttranden och framställningar för att ge vägledning vid marknadsföring.95 Framställningen av 

produkten angående risker och användning regleras i 2 p. och utmärkelser eller andra 

belöningar som näringsidkaren fått regleras i 6 p.96 Paragrafen är inte uttömmande utan 

marknadsföring kan strida mot 10 § även om det inte är fråga om något av de uppräknade 

exemplen i 10 § 2 st. MFL.97 Dessutom har skryt som ansetts vara uppenbart och 

förbehållsfria yttranden, som världens bästa och den största, betraktats som vilseledande. 

Påståenden likt dessa har alltmer blivit acceptabla i enlighet med EU-direktivet (2005/29/EG) 

om otillbörliga affärsmetoder 5 artikeln.98 10 § 2 st. p1. MFL reglerar vilseledandet gällande 

”produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper”.99 
 

4.1.1 Speciellt om 10 § 3 st. MFL 

Enligt lagrådsremissen gällande verkställigheten av direktivet, vad avser förbudet mot att ge 

felaktiga och falska uppgifter vid marknadsföring, kommer det inte att innebära någon större 

                                                 
91 8 § MFL. 
92 Bernitz, et al., 2013, 345. 
93 Melin, 2009, 55. 
94 Bernitz, et al., 2013, 345. 
95 Svensson, 2016, 58. 
96 10 § MFL. 
97 Svensson, 2016, 58. 
98 Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 10 §, lagkommentar not 65, Karnov Internet (Hämtad 

2016-11-13) 
99 10 § 2 st. p1. MFL 
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förändring till skillnad från den äldre gällande lagen. När det handlar om den rimliga 

påverkan för konsumentens välgrundade affärsbeslut, ska bedömning ske genom en bestämd 

regel. Ett olikartat synsätt kan ha införts när det handlar om underlåtenhetsförbudet för att 

utge väsentlig information. Tillämpningsområdet i den nya MFL är dock mer utsträckt. 

Direktivet visar på att höga krav ska riktas mot marknadsföringens utformning när det 

handlar om ett avtal som skett i närbelägen tid mellan näringsidkare och konsument, för att 

avgöra om informationen lämnats under lämplig tidpunkt.100  
 
Marknadsföringsrätten innehåller genomgripande uppgiftskrav – det ska vara vederhäftig och 

fyllig information i marknadsföringen. Invändningar har ofta gjorts mot att tid och utrymme, 

vad gäller marknadsföring i TV-reklam, inte ger möjligheten att leverera fullständig 

information. Av mål från gamla MFL har MD kommit fram till att bevara kraven för att 

nödvändig information ska ges av näringsidkaren på liknande sätt i forumet tv som i övriga 

reklamenheter. Denna information ska lämnas antingen i text under nog lång tid, i nog stor 

storlek, för att mottagaren ska ha möjlighet att uppfatta informationen, eller ges muntligen. 

Den aktuella MFL innehåller ett informationskrav som grund i 10 § 3 st. Lagen har 

nyanserats genom att beaktande ska tas om begränsningar finns i kommunikationsmediet vad 

avser utrymme och tid, som vidare regleras i 11 § MFL.101 
 
10 § 3 st. MFL anger att näringsidkaren inte får exkludera huvudsakliga och betydelsefulla 

uppgifter vid marknadsföringen av produkter som utgår från honom eller annan 

näringsidkares produkter. Med denna typ av vilseledande marknadsföring jämställs fall där 

informationen återges på ett obegripligt, vagt alternativt annat opassande sätt.102 

Informationen i framställningen kan alltså vara riktig men formuleringen i sig kan vara till för 

att vilseleda konsumenten, vilket är otillåtet.103 Om information exkluderas i framställningen 

eller skapar missförstånd omfattas det av förbudet. Enligt direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder finns krav på att otydlig eller utlämnad information som är betydelsefull och 

avgörande, inte får exkluderas då det kan påverka konsumentens affärsbeslut.104 
 
Den äldre MFL omfattade en generalklausul gällande information till konsumenter. Den 

bestämmelsen hade plats för någorlunda genomgripande krav. Fokus i den äldre lagen låg 

mer på allmänt riktad information om reklam gällande upplysningar inför affärsbeslutet. 

Generalklausulen finns inte längre kvar i den gällande lagen, utan kravet ligger nu på att 

näringsidkaren ska tillgodose mottagaren av marknadsföringen med den information som 

behövs om varorna.105 
 
Uttalanden eller vissa tillvägagångssätt som anses vara vilseledande medför en risk för 

mottagarens färdighet att bestämma utfallet i ett affärsbeslut. Vilseledandet måste ha en 

affärsmässig inverkan enligt 8 § MFL. Om det handlar om tydliga överdrifter eller mindre 

oriktigheter faller detta utanför bestämmelsen.106 Näringsidkaren ska kunna använda vanligt 

förekommande överdrifter – detta gäller även överdrifter som rättsligt sett är att anses som 

godtagbara. Det är tillåtet trots att målgruppen varit den svaga och utsatta konsumenten. 

Bedömningen görs utifrån målgruppens konsumenter samt av genomsnittskonsumenten. 

                                                 
100 Lagrådsremiss, Ny marknadsföringslag, 90 
101 Svensson, (red.), 2010, 691. 
102 Svensson, 2016, 63. 
103 Melin, 2009, 68–69. 
104 Ibid, 69. 
105 Svensson, (red.), 2010, 306. 
106 Bernitz, et al., 2013, 346. 
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Påverkan får dock inte ha en verkan på den sedvanliga och lagliga praxisen angående reklam 

vad avser att göra påståenden som antingen är överdrivna eller där meningen inte är att det 

ska bokstavstolkas. Detta förutsatt att ingen annan vilseledande framställning finns.107 
 
Via rättspraxis har stränga villkor satts upp för att lämnade uppgifter angående 

marknadsföring ska vara tillförlitlig. Exempel på uppgifter där annonsören har bevisbördan 

för uppgifterna är om det anges att en vara eller tjänst är säkrast, bäst eller billigast. Detta 

eftersom att uppgifterna anses som konstaterande förhållanden.108 Något som också bekräftas 

av MD 2010:18 och MD 2010:28.109 Det är inte godtagbart att den rätta upplysningen 

angående den vilseledande marknadsföringen lämnas efter framställningen. Anledningen är 

att förhindra utvecklingen som sker i reklamfilmer, annonser och tidningar. Där godkänns 

ofta en del vilseledande då hänvisningar till tydligare och korrekta uppgifter ges till vissa 

sidor på internet. Även om den huvudsakliga framställningen inte ger full information, utan 

genom kompletterande upplysningar, ska bedömningen göras efter det att all information är 

samlad när det finns information i mediet som är begränsat. En bedömning av 

helhetsintrycket är det som är avgörande.110 
 

4.2 Bevisbörda 

När det gäller mål angående reklamens vederhäftighet gäller omvänd bevisbörda. Det innebär 

att annonsören ska bevisa att påståendena i reklamen är riktiga eftersom den parten har lättare 

att säkerställa bevisning, vilket framgår av NJA 2010 s. 48. Därför bör marknadsföraren 

samla och spara dokumentation för att kunna styrka sina påståenden.111 Det krävs större 

bevisbörda ju mer ingående påståendena är och annonsörens syfte har ingen betydelse utan 

det är hur mottagarna uppfattar reklamen som är av betydelse vid en 

vederhäftighetsbedömning.112 Då ett bolag inte lyckats bevisa korrektheten av sitt påstående 

att deras tandkräm lindrar ilningar i tänderna med omedelbar verkan ansågs påståendet vara 

vilseledande och otillbörligt.113 
 
För att bekräfta framställningen som gjorts av näringsidkaren har marknadsundersökningar 

och andra tester ofta åberopats. Även om sådana tester har gjorts har MD framhållit att 

undersökningarna anses som tvivelaktiga framställningar av bevis.114 
 

4.3 Bedömning vid vilseledande marknadsföring 

Genom praxis från MD har de bedömningsprinciper som tillämpas för att avgöra om en 

marknadsföringsåtgärd är vilseledande vuxit fram. Vid köp av dyrare varor som köps mer 

                                                 
107 Prop. 2007/8:115, 86. 
108 Bernitz, et al., 2013, 346. 
109 Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 10 §, lagkommentar not 59, Karnov Internet (Hämtad 

2016-11-13) 
110 Melin, 2009, 72. 
111 Bernitz, 2013, 85. 
112 Svensson, 2016, 60. 
113 MD 2011:20. 
114 Levin, Marianne, Marknadsföringslag (2008:486) 10 §, lagkommentar not 66, Karnov Internet (Hämtad 

2016-11-13) 
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sällan t.ex. bil, förväntas konsumenten göra en mer noggrann värdering av den information 

som ges än vid produkter som handlas vanemässigt.115 
 

Vid kontroll av innehållet och själva beskrivningen om marknadsföringen varit vilseledande 

används en bedömningsgrund som kallas genomsnittskonsument. Denna anses vara normalt 

underrättad och på goda grunder vara observant och upplyst.116 Begreppet kommer från EU-

rätten och finns inte uttryckligen i MFL men tillämpas i svensk rättspraxis.117 

Genomsnittskonsumenten behöver inte identifieras vid fall där det framgår att en 

marknadsföringsåtgärd är otillbörlig och påverkar oavsett vilken konsumentgrupp åtgärden är 

riktad till.118 Stränga krav ställs på marknadsföring som riktar sig till svaga grupper såsom 

sjuka, äldre, barn och unga. Vid en bedömning prövas hur en konsument med sunt förnuft 

och allmän erfarenhet uppfattar budskapet. Vid bedömningen om det ska anses vilseledande 

går gränsen vid att en mindre del av gruppen uppfattar budskapet vilseledande. Bedömningen 

grundas på det helhetsintryck som ges vid en snabb överblick av t.ex. bilder, rubriker och 

annat som drar uppmärksamhet till sig.119 
 
Vid bedömningen om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande görs ett transaktionstest. Det 

har till syfte att kontrollera vilken effekt marknadsföringen har på mottagaren och regleras i 

6–8 §§ MFL.120 Tester sker i två steg där man först bedömer om framställningen är 

vilseledande eller strider mot god marknadsföringssed. I det andra steget undersöks i vilken 

mån mottagaren påverkas att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det krävs att marknadsföringen 

har en ekonomisk effekt för konsumenten för att det ska anses vara vilseledande. Om en 

marknadsföringsåtgärd strider mot god affärssed men inte har någon ekonomisk effekt för 

konsumenten är åtgärden inte otillbörlig.121  
 

4.4 Begränsningar i kommunikationsmediet 

”Vid bedömningen om en framställning är vilseledande enligt 10 § tredje stycket, får 

beaktas det använda kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme samt 

de åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att på något annat sätt lämna 

informationen”.122 
 
Näringsidkare får inte utelämna väsentlig information enligt 10 § 3 st. MFL. 11 § MFL 

reglerar då kommunikationsmediet t.ex. radio eller tv begränsar utrymmet eller tiden för 

näringsidkaren att lämna information. Trots att det finns utrymme att utelämna viss 

information måste reklamen innehålla centrala villkor och väsentlig information för 

erbjudandet.123 Det beaktas om näringsidkaren lämnat information på annat sätt såsom 

hänvisning till en hemsida där fullständig information finns eller andra kompletterande 

åtgärder för att neutralisera informationen som annars kan anses vara vilseledande.124 Det 

görs en helhetsbedömning med den kompletterande informationen, vilket måste vara väldigt 

                                                 
115 Bernitz, 2013, 86. 
116 Bernitz, et al., 2013, 345. 
117 Bernitz, 2013, 51. 
118 Prop. 2007/08:155 s. 67. 
119 Bernitz, 2013, 86. 
120 8 § 1 st. MFL. 
121 Svensson, (red.), 2010, 126. 
122 11 § MFL. 
123 Levin, 2014, 140. 
124 Gerhard, Peter, Marknadsrättens grunder, 4. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2016, 37. 
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tydligt för att anses neutralisera intrycket. Den kompletterande informationen måste finnas 

från början och kan inte korrigeras i efterhand. Enligt förarbetena bör lagrummet tillämpas 

restriktivt.125 Den som marknadsför TV-reklam måste vara så tydlig det går med hänsyn till 

tiden och inte enbart hänvisa till ytterligare information. I den äldre lagen gällande 

marknadsföring, fanns ingen motsvarande bestämmelse till 11 § som tillkom i samband med 

2008 års MFL.126 När det inte fanns en bestämmelse som reglerade begränsningar i 

kommunikationsmediet angående tid och utrymme gjordes istället en helhetsbedömning vid 

utlämnande av information i tv och radio.127 
 
Praxis visar på att lagrummet har tillämpats restriktivt genom att de som utelämnat 

information på grund av kommunikationsmediets tid och utrymme och har åberopat 11 § 

endast haft mycket goda skäl när paragrafen tillämpats.128 I MD 2004:16 fastställde 

domstolen att TV-reklam medför minst lika stränga krav som annan marknadsföring, om inte 

strängare, eftersom konsumenten har begränsad tillgång att se reklamen igen. Därför bör 

reklamen vara tydlig och utförlig för att konsumenten kan få en tydlig uppfattning om 

reklamen för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.  
 
Synoptik hade i en marknadsföringskampanj, som förekommit bland annat på tv, använt 

uttryck som ”två glasögon till priset av ett” och visat en stor skylt ”2 för 1” och ”Värde upp 

till 2690 kr”. I erbjudandet gjordes hänvisning till hemsidan på internet för information om 

begränsningarna i erbjudandet. Begränsningarna i erbjudandet gällde det extra paret glasögon 

man skulle få på köpet – att det enbart gällde ett begränsat sortiment av bågar och glas. 

Synoptik yrkade att det fanns begränsningar i kommunikationsmediet enligt 11 § MFL och 

därför utelämnades informationen. MD ansåg att utlämnandet av informationen angående 

erbjudandet, gällande begränsat sortiment av bågar och glas, är sådan väsentlig och 

nödvändig information som påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. MD ansåg att det i reklamfilmerna inte förelåg något hinder att lämna 

informationen om begränsningarna på grund av dess omfattning och karaktär – därför var 11 

§ MFL inte tillämplig.129  
  

                                                 
125 Prop. 2007/08:115, 90. 
126 Ibid, 149. 
127 Levin, 2014, 138. 
128 Ibid, 139. 
129 MD 2010:20. 
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5. RÄTTSFALL 
 

5.1 MD 2009:14 

TeliaSonera hade vid en marknadsföring av sitt mobila bredband i en reklamfilm framhållit 

att det skulle ha ”Sveriges bästa täckning”. Marknadsföringen hade även ägt rum vid en 

annons.  Det mobila bredbandet omfattade WLAN, 3G, Turbo-3G och Edge. Kärande i målet 

var HI3G och anförde att WLAN och Edge inte är en del av det mobila bredbandet. De ansåg 

att reklamen i överensstämmelse med detta var vilseledande och otillbörlig. De anförde att 

reklamen även varit otillbörlig genom att påståenden som ”bäst täckning” och ”snabbt 

internet” använts. HI3G framförde dessutom att normalanvändaren av internet förväntar sig 

kunna lyssna på webbradio, se videoklipp och använda internet till annat samtidigt – vilket 

inte är möjligt med Edge.  
 
En begränsad utsträckning följer av WLAN nätet och enligt HI3G anses det därmed inte vara 

ett mobilt bredband. TeliaSonera motsatte sig HI3G:s yrkanden och framförde att det inte 

finns någon legitimerad begreppsförklaring på mobilt bredband och att tjänsten är mobil. 

Enligt TeliaSonera är mobilt bredband en tjänst som ger ”trådlös dataöverföring till och från 

datorer och liknande apparater”. Vad avser påståendena gällande ”bäst täckning” och ”snabbt 

internet” angav TeliaSonera att de erhåller den bästa täckningen – stöd till detta finns enligt 

täckningskartor.  
 
Av domskälen följer att den aktuella marknadsföringen skedde innan den nya lagen trädde i 

kraft. I överensstämmelse med övergångsbestämmelserna ska paragraferna 4–22 §§ samt 29–

36 §§ appliceras trots att marknadsföringen skedde innan den nya lagen trädde i kraft – detta 

för att den nya lagen innehåller motsvarande bestämmelser som följde av den äldre lagen. 

Domstolen tar 5, 6, 10, 8 och 18 §§ MFL i beaktande. Eftersom det inte finns någon 

legitimerad begreppsförklaring på vad som avses med mobilt bredband lämnas talan vid 

denna punkt utan bifall vad gäller WLAN och Edge. Vad gäller påståendena om ”bäst 

täckning” och ”snabbt internet” utredde domstolen först vad som ur ett konsumentperspektiv 

avses med täckning.  
 
TeliaSonera syftade på den geografiska täckningen, medan HI3G syftade på att täckning 

består av ytterligare element som exempelvis befolkningstäckning. MD ansåg att begreppet är 

allmänt hållet utan klar betydelse och kom fram till att det av ett konsumentperspektiv följer 

av ytterligare innebörd än TeliaSoneras framförda argument. Det saknades bevisning för 

påståendet om ”snabbt internet” och ”bäst täckning”. Sammanfattningsvis följer att det 

påstådda om produktens kvalité inte kunnat styrkas och är därför i överensstämmelse med 10 

§ MFL vilseledande. Marknadsföringen är även att anses som otillbörlig med stöd av 8 § 

MFL då informationen har en inverkan på mottagaren, alternativt en rimlig inverkan på denne 

att ta ett välmotiverat beslut. Utfallet blev förbud förenat med vite. 
 

5.2 MD 2010:8 

Under 2009 utförde Volvo en reklamkampanj angående den för tidpunkten aktuella 

bilmodellen XC60. Marknadsföringen omfattade bland annat reklamfilmer i forumet tv och 

fokus i reklamerna var bilens specifika säkerhetsfunktioner. Bilen var utrustad med ”Driver 



19 

 

alert control” och ”City Safety” samt att den ansågs vara “eller med andra ord Säkrast i 

världen”. Toyota Sweden var kärande i målet och yrkade på att Volvo inte hade grund för sitt 

påstående angående att bilen var ”SÄKRAST I VÄRLDEN”. Av den anledningen ska det 

påstådda i marknadsföringen anses vara ”vilseledande och ovederhäftigt” och av samma 

anledning bryter det mot god marknadsföringssed. I enlighet med detta yrkar Toyota att 

reklamen står i motsättning till 5 och 10 §§ MFL. Reklamen har även en inverkan på 

mottagaren, alternativt en rimlig inverkan, avseende dennes förmåga att fatta ett ”välgrundat 

affärsbeslut”. 
 

5.2.1 Toyota 

Av Toyotas yrkande framkommer hänvisning till MFL som anger att all reklam ska vara 

vederhäftig samt att den inte ska vilseleda någon. Mottagarna av marknadsföringen ska få 

skydd mot påståenden som inte är sanna. Genom att reklamen är vederhäftig ger det större 

tillförlitlighet för reklam generellt sett. 10 § MFL innehåller ett förbud mot vilseledande 

påståenden – speciellt det som behandlar produktens kvalitet, existens och andra 

framträdande kännetecken. Att Volvo anger att deras XC60 är säkrast i världen, är att anses 

som ett påstående av sådan karaktär.  
 
5 § MFL reglerar att marknadsföring inte får strida mot god marknadsföringssed och i detta 

ingår även kravet på vederhäftighet. Med anledning av praxis från MD har det framkommit 

att det är höga krav vad avser vederhäftighet gällande reklam som behandlar en produkts 

tekniska upplysning eller annan framstämställning som för konsumenten kan vara svåra att 

kontrollera. Att granska huruvida en bilmodell är säkrast i världen eller inte anses vara 

väldigt svårkontrollerat, om inte ogenomförbart. Volvo har inte förekommit med någon 

bevisning som kan stärka påståendet vad gäller den säkraste bilen i världen.  
 
Det finns ingen klar begreppsförklaring på bilsäkerhet, utan begreppet är teoretiskt och kan 

förklaras på flera sätt. Säkerheten består av en primär och en sekundär del. Den primära delen 

behandlar möjligheten att undvika bilolyckor och den sekundära behandlar möjligheten att 

avstå från skador vid en inträffad olycka. Många av bilens funktioner var användbara bara då 

extrautrustning valts till. Information att säkerhetspåståendet enbart var giltigt då 

extrautrustning valts till framgick inte. För att bilmodellen ska anses vara säkrast i världen 

krävs att Volvo bevisar att den är det utan all tillvalsutrustning.  

 

Bilen har genomgått vissa tester utan att få högsta betyg. Det är ingenting speciellt som 

utmärkt bilen vid testerna vad avser säkerheten. Ett påstående om att en bil är säkrast i 

världen kan förstås olika av alla mottagare. Det är därför viktigt att bilen är säkrast på allting 

för att påståendet ska anses vara korrekt. För att ett test ska anses vara tillförlitligt krävs ofta 

flera års tester och uppföljningar, vilket är omöjligt med nya modeller av bilar.  
 
När det gäller påverkan anser Toyota att det inte finns något tvivel om att påståendet 

“säkraste bilen i världen” är till för att påverka. MFL upprätthåller inget krav på att 

mottagaren ska köpa produkten som marknadsförts i tv för att reklamen ska ses som 

otillbörlig. Det är tillräckligt med att mottagarens handlingssätt snedvrids. Det är heller inte 

enligt Toyota att anses som en tillåten överdrift.  
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5.2.2 Volvo 

Volvo motsatte sig Toyotas yrkanden. Vad avsåg påståendet ”säkrast i världen” ansåg de att 

det var helt korrekt, ordalydelsen var ett resultat av ett genomgripande arbete med utveckling 

vad gäller säkerheten. Målsättningen för utvecklingen av bilen var att den skulle bli säkraste 

bilen i världen. XC60 anses vara säker kring bilens alla områden och dessutom säker vad 

gäller den primära och sekundära säkerheten. Enligt motorjournalister samt tekniska 

specialister var XC60 den säkraste bilen i världen vid tillfället för marknadsföringen. Med 

utgångspunkt från ett helhetsperspektiv finns det inte en bilmodell som i samma omfattning 

är så säker som Volvos XC60.  
 
Volvo ansåg inte att reklamen påverkat genomsnittskonsumenten för att bestämma sig inför 

ett väl motiverat ekonomiskt beslut. En genomsnittskonsument anses vara kritisk vilket 

medför att personen inte tror på reklamen i sin helhet med dess påståenden. En konsument av 

bilar anses vara betydligt mer observant än en konsument för övriga produkter. Volvo 

anförde att en genomsnittskonsument inte kan tro att den marknadsförda bilen är den säkraste 

bilen i världen på alla områden – dock den säkraste bilen från ett helhetsperspektiv.  
 

5.2.3 Domskäl 

Marknadsföring ska inte innehålla falska yttranden eller övriga uttalanden som vilseleder den 

egna eller annan näringsidkares produkt eller verksamhet – detta i enlighet med 10 § MFL. 

En marknadsföring får därför inte strida mot god marknadsföringssed som regleras i 5 § 

MFL. Strider reklamen mot denna paragraf är den att betraktas som otillbörlig i enlighet med 

6 § MFL. Förbudet mot användning av vilseledande och felaktiga påståenden av produkter 

regleras i 10 § MFL och speciellt vad avser produktens kvalitet regleras i 10 § 2 st. p1. MFL. 

Strider reklamen mot denna bestämmelse är den att betraktas som otillbörlig enligt 8 § MFL 

ifall den gör, eller troligtvis kommer göra intryck på konsumentens förmåga att ta ett väl 

motiverat ekonomiskt beslut. 
 
En reklam studeras generellt sett väldigt ytligt vilket gör att mottagaren påverkas av ett 

sammanfattande intryck. Produkten i reklamen är av betydelse för hur uppfattningen av 

informationen ska uppskattas. Målgruppen för den aktuella reklamfilmen anses vara redo för 

ett bilköp i en dyrare prisklass av den modellen. Genomsnittskonsumenten anses få en 

uppfattning om att XC60 är den säkraste bilen i världen. En genomsnittskonsument behöver 

inte ha någon given uppfattning om den tekniska eller funktionella uppgiften. 
 
MD ansåg inte att framställningen var typisk vad avser innehåll och form i förhållande till 

överdrifter. Genomsnittskonsumenten förväntades tolka innehållet ”allvarligt menat”. 

Framställningen framstod på grund av det, inte som en acceptabel överdrift. Frågan blev 

sedan ”om Volvo anses ha visat att företaget har täckning för ett så kategoriskt och 

reservationslöst påstående om en produkts egenskaper”. Kravet på vederhäftighet sätts högt 

när det gäller yttringar om säkerhet. Det ansågs för en konsument problematiskt om inte 

ogenomförbart att granska sanningen bakom påståendet om säkerheten av den aktuella 

bilmodellen. 
 
MD kom fram till att Volvo inte har haft tillräcklig bevisning för att styrka det 

genomgripande påståendet. Den bevisning Volvo genomfört påvisar ett betydande arbete med 

säkerheten. I enlighet med detta anser MD att marknadsföringen är vilseledande och 

ovederhäftig med stöd av 10 § MFL. För att kravet om otillbörlighet ska vara uppfyllt krävs 
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att vilseledandet gör intryck på en konsuments förmåga att bestämma sig över ett väl 

motiverat affärsbeslut. En definition på affärsbeslut tillkännages i 3 § MFL. MD finner att 

framställningen av ”säkrast i världen” i denna reklamkampanj antingen gör ett intryck eller 

med förmodan kommer göra ett intryck på mottagarens förmåga att bestämma sig över ett väl 

motiverat ekonomiskt beslut. Yrkandet från Toyota blev bifall och utfallet blev förbud 

kombinerat med vite i överensstämmelse med 26 § MFL. Förbudet av detta avgörande gäller 

uteslutande bilmodellen XC60. Volvo ska även betala rättegångskostnaderna för Toyota med 

1 000 000 kronor. 
 

5.3 MD 2012:8 

Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S har i sin marknadsföring i TV-reklam, 

produktbroschyr och webbplats påstått att deras receptfria läkemedel Galieve behandlar 

halsbränna och sura uppstötningar inom viss tid – ”lindrar efter 3 minuter”. I TV-reklamen 

har det enbart förekommit marknadsföring om Galieve oral suspension medan 

marknadsföring i produktbroschyr och på webbplatsen även omfattar tuggtablettformen. Vid 

marknadsföring av läkemedel måste alla påståenden stämma överens med produktresumén 

som sammanfattar läkemedlets egenskaper enligt 5 § LVFS. Sakligt stöd i produktresumén 

bör finnas, men en ordagrann överensstämmelse behöver dock inte förekomma vid 

marknadsföring. Genomsnittskonsumentens uppfattning av påståendet tas med i 

bedömningen och i detta fall riktar sig reklamen i huvudsak till en kundgrupp utan medicinsk 

kunskap och inte till personer med fackkunskap. 
 
Någon preciserad tidsuppgift finns inte i produktresumén för läkemedlet eller andra uppgifter 

som ger stöd för att marknadsföra produkten med påståendet ”lindrar efter 3 minuter”. 

Påståendet stämmer inte överens med produktresumén och är därför inte förenlig med 

läkemedelsverkets föreskrifter vilket i sin tur inte är inte förenlig med lagstridighetsprincipen 

som regleras i 5 § MFL. Mottagaren blir påverkad eller sannolikt påverkad vilket försvårar att 

fatta ett välgrundat beslut på grund av påståendet och ska därmed förbjudas och anses som 

otillbörligt. Det gjordes ingen bedömning gällande vilket forum marknadsföringens skett utan 

det ansågs vilseledande oavsett forum eftersom marknadsföringen inte var förenlig med god 

marknadsföringssed och lagstridighetsprincipen. 
 
Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S har använt ett vilseledande påstående om 

produktens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1–2 st. p1. MFL. MD fattar beslutet enhälligt 

och dömer Reckitt att betala vite om en miljon kronor samt ersätta Nordic Drugs för 

rättegångskostnaderna. 
 

5.4 MD 2013:2 

Sova AB hade vid en reklamfilm på tv haft ett erbjudande för kunder där det fanns en 

möjlighet för kunderna att få tillbaka kostnaden för ett tidigare inköp vid regn på 

midsommarafton, men det var förenat med vissa villkor. Kärande i målet var KO som yrkade 

på en marknadsstörningsavgift och svarande Sova AB motsatte sig KO:s yrkande. Villkoret 

följde av att kostnaden för inköpet behövde vara minst 5 000 kr och att det behövde regna 

minst 5 millimeter under tre timmar mellan 12.00 och 15.00. Ett ytterligare villkor var att det 

skulle regna i orten Jägersro i Malmö, vid SMHI:s mätstation. Av domskälet följer att det 
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anses orimligt att alla villkor var synlig i bild samtidigt som en hänvisning till internetsidan 

var med. 
 

MD var enig med den bedömning som TR gav avseende att erbjudandet ansågs falla in under 

10 § 3 st. MFL angående att väsentlig information hade utelämnats. TR gjorde även en 

bedömning om genomsnittskonsumentens möjlighet att uppfatta de villkor som följde av 

reklamfilmen i tv. De kom fram till att sådan information som lämnas under kort tid samtidigt 

som texten är i finstilt inte gör det möjligt för en genomsnittskonsument att uppfatta 

villkoren. Hänvisningen till internetsidan ansågs inte vara lättbegriplig och det ansågs vara 

överraskande villkor som uppgavs på internetsidan. Av den anledningen ansågs reklamen 

vara vilseledande i överensstämmelse med 10 § 3 st. MFL. 
 
I enlighet med 11 § MFL ska beaktande tas av begränsningarna till tid och utrymme för 

kommunikationsmediet. Beaktande ska även göras huruvida näringsidkaren har använt 

åtgärder för att lämna informationen på annat sätt. 
 
Av det aktuella fallet har möjlighet funnits till att på ett tydligare sätt framställa villkoren till 

mottagaren. Sova AB har av den anledningen ansetts utelämna information som varit 

väsentlig och därför var reklamfilmen vilseledande. Det fanns skäl att anse att reklamen 

påverkar en konsuments möjlighet att ta ett välmotiverat ekonomiskt beslut. I 

överensstämmelse med det är reklamen otillbörlig.  
 

5.5 MD 2015:20 

Unilevers Sverige AB hade i reklam på tv men även genom andra medier marknadsfört sina 

produkter ”Flora MED SMÖR Normalsaltat” och ”Flora MED SMÖR och Fint Havssalt” 

vilket kan sammanfattas som ”Flora MED SMÖR”. Arla Foods AB var kärande i målet och 

ansåg att påståendena var vilseledande eftersom produkterna var en matfettsblandning och 

inte ett smör. Arla yrkade i första hand att det skulle strida mot punkt 9 i svarta listan. I andra 

hand att det strider mot EU-förordning 1308/2013 bilaga VII, del 3, p.5 st. 1 och p. 6 st. 1 och 

är därmed i enlighet med lagstridighetsprincipen i strid mot god marknadsföringssed enligt 5 

§ MFL. I sista hand yrkade Arla på att marknadsföringen var vilseledande enligt 10 § 1–2 st. 

p1. och 3 st. MFL.  
 
MD kom fram till att Unilevers påståenden inte strider mot punkt 9 i svarta listan. 

Påståendena strider inte heller mot de ovan nämnda åberopade lagrummen i EU-förordningen 

eftersom deras produkter uppfyller kraven som ställs om beteckningar och får därför använda 

sig av beteckningen “med smör”. Det redogörs på undersidan av produktpaketet, vid sidan av 

innehållsförteckningen att det är en matfettsblandning. Informationen är tydlig och läsbar för 

konsumenten och strider därför inte mot märkningsbestämmelserna.   
 
Varan riktar sig till en allmän kundgrupp och inte en specifik kundgrupp eftersom 

konsumenter i allmänhet köper matfett, smör och margarin. Unilevers genomförde två 

marknadsundersökningar som genomfördes på internet där 750 personer deltog varav 40 

procent var män och 60 procent var kvinnor. Könsfördelningen var av sådan art eftersom 

fördelningen i dagligvaruhandeln ser ut så. Resultatet av marknadsundersökningarna visade 

att genomsnittskonsumenten uppfattar ”Flora MED SMÖR” som en matfettsblandning eller 

margarin dvs. inte som ett smör. MD fann därför att Unilever kunnat styrka sina påståenden 
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och därför var marknadsföringen inte vilseledande enligt 10 § MFL. MD lämnade Arlas talan 

utan bifall på alla punkter.   
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6. BESLUT FRÅN RO OCH RON 
 

6.1 Ärende 1205–112 

Reklamfilmen visar en flicka, en man och en kvinna som packar upp matvaror i sitt kök. 

Mannen plockar upp ett paket frysta ärtor och ett paket fryst basilika från Findus och säger 

”Men alltså när jag sa basilika så menade jag ju färsk, vi ska ju ha den i fönstret”. Kvinnan 

svarar då ”Jaha, jag trodde vi skulle laga mat med den”. Sedan svarar mannen igen ”Sen ja, 

och hur gott är det med fryst”. En så kallad frysman kommer plötsligt fram och säger bland 

annat ”De här frysta grönsakerna du har är bra mycket nyttigare än de färska som ligger där 

(han pekar på ett fat med färska grönsaker). Vet du varför? I frysen bevaras all smak in i 

vartendaste litet blad. I frysen tappas ingen näring, där står tiden still”.  

 

En anmälare hävdar att det är vilseledande att säga att frysta grönsaker är ”bra mycket 

nyttigare” än färska grönsaker. Den andra anmälaren hävdar att reklamen påstår att frysta 

grönsaker är nyttigare, vilket inte stämmer eftersom efter nedfrysning blir det inte mer näring 

i en grönsak. 
  
RON kommer fram till att genomsnittskonsumenten får intryck att det generellt är nyttigare 

med frysta grönsaker än färska. De finner att annonsören visat att färska grönsaker är 

nyttigare i vissa fall men inte alltid. Reklamen ansågs därmed strida mot artikel 5 i ICC:s 

regler och var vilseledande. RON fattade beslutet enhälligt och Findus AB blev fällda för 

vilseledande reklamfilm. 
 

6.2 Ärende 1311–210 

Reklamfilmen är i cirka tio sekunder och visar en kvinna som ligger och blundar i en fåtölj 

med fotpall mitt på ett torg. Det zoomas ut från kvinnan och en fåtölj med fotpall visas 

samtidigt som speakerrösten säger ”Nu får du Stressless Magic för endast 9 990 kronor”. I vit 

text i en orange cirkel står det ”Stress-less® Magic (S) Nu från 9.990;-*” i mindre stil står det 

”Rek. Pris, endast fåtölj i Batick t.o.m. 10/11”. Nere i bild hänvisas det till återförsäljare via 

hemsidan eller att man kan besöka lokala butiker. Anmälaren hävdar att den finstilta texten är 

oläsbar och att man av reklamfilmen får uppfattningen att fotpallen ingår i priset 9 990 kr. På 

hemsidan framgår det att fotpallen inte ingår. 
  
RO anser att reklamfilmen ger genomsnittskonsumenten uppfattningen att fåtöljen och 

fotpallen ingår i priset från 9 990 kr. Texten ”Rek. Pris, endast fåtölj i Batick t.o.m. 10/11” 

neutraliserar inte intrycket som reklamen ger eftersom texten är så liten och svår att uppfatta. 

RO anser att Ekornes Skandinavia A/S reklam strider mot artikel 5 i ICC:s regler och är 

därför vilseledande. 
 

6.3 Ärende 1408–175 

Ärendet handlar om en reklamfilm som avser en ring som kallas Singelringen. 

Reklamfilmens längd var tjugo sekunder och började med bilder på diverse personer. En 

kvinnlig röst sa samtidigt ”Som singel är du ensam, men du är inte ensam om att vara singel. 
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Det finns miljarder singlar i världen och nästan en halv miljon av de bär med stolthet 

Singelringen”. Sedan gavs information om utseende och pris på ringen. Anmälaren hävdade 

att uppgiften om antalet singlar och reklamen var vilseledande. Annonsören uppgav att alla 

singlar inte hade räknats men att ca 50 % av världens länder är befolkningen singlar. Med 

singlar menas ogifta människor. Jordens befolkning består av ca sex miljarder människor 

vilket inte gör det till ett felaktigt påstående om att det finns miljarder singlar. RO ansåg att 

påståendet i reklamfilmen gav uppfattningen om att så var fallet. Annonsören har inte styrkt 

påståendet vilket medför att det står i strid mot artikel 5 i ICC:s regler och påståendet i 

reklamen är till följd av detta vilseledande. 
 

6.4 Ärende 1411–263 

Reklamfilmen visar en man som kommer gående på en strand mot kameran och säger bland 

annat ”Thanks to Boxer I can access my favourite TV-shows, whenever and whatever” vilket 

översätts med undertexter på svenska. Därefter kommer ett köperbjudande i stor text ”Köp 

kanalpaket flex 16 för 159 kr/mån” och sedan i mindre text står det ”Värde 267 kr. Boxer 

Play är tillgängligt inom Sverige.” Anmälaren påpekar att texten där det står att tjänsten 

endast fungerar i Sverige knappt syns. RON kommer fram till att reklamen ger konsumenten 

intrycket att tjänsten även fungerar utanför Sverige med tanke på uttrycket ”Thanks to Boxer 

I can access my favourite TV-shows, whenever and whatever” samt att mannen i reklamen 

befinner sig på en strand med palmer vilket inte finns i Sverige.  
 
RON bedömer att den lilla texten där det står att tjänsten endast är tillgänglig inom Sverige 

som visas i tre sekunder inte neutraliserar det vilseledande intrycket. Reklamfilmen strider 

mot artikel 5 i ICC:s regler och är därmed vilseledande. RON fattar beslutet enhälligt och 

Boxer AB blir fällda att reklamfilmen är vilseledande. 
 

6.5 Ärende 1601–02 

Reklamfilmen visar ett snöigt landskap där en bil åker runt och drar upp flera personbilar från 

snödrivor med hjälp av en bogserlina. Det kommer upp en text ”Audi presenterar: Svenska 

snöräddare”. I en scen får man se när bilen stannar och kopplar på bogserlinan till en lastbil. 

Sedan visas det när bilen kör iväg och en speakerröst säger ”Nu kan alla ta del av fördelen 

med quattro. Ladda ner appen Svenska Snöräddare”.  

 

Anmälaren betvivlar att Audin kan dra upp stora lastbilar ur snön vilket reklamfilmen ger 

intryck av. När föraren kopplar på bogseringslina till lastbilen ska det visa på förarens övertro 

till bilen och ska vara humoristisk enligt annonsören. RON anser att scenen inte är 

humoristisk trots att det aldrig visas i reklamfilmen att bilen drar upp lastbilen. Lastbilsscenen 

visas på samma sätt som de uppdragna personbilarna vilket ger intryck att Audin även kan 

dra upp lastbilar. RON anser att reklamfilmen strider mot 5 artikel i ICC:s regler och är 

därmed vilseledande. 
 

6.6 Ärende 1102–30 

Reklamfilmen inleds med National Geographics logotyp och därefter spelas olika 

filmsekvenser med djur upp och en speakerröst säger ”I åratal har filmmakarna från National 
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Geographic rest runt jorden för att föreviga världens mest spektakulära djurvandringar. Nu 

kan detta unika filmmaterial upplevas i ditt hem, i HD, tack vare denne man”. Därefter filmas 

en båt som rollfiguren Robert sitter i och ska föreställa en reporter. Anmälaren anser att 

reklamfilmen ger intryck att det är Boxer eller Roberts förtjänst att vissa kanaler sänds i HD 

när det är internationella kanaler som säljer HD till Boxer. RON anser att 

genomsnittskonsumenten förstår att det inte är karaktären Robert eller Boxers förtjänst att 

National Geographic visas i HD. RON fattar beslutet enhälligt att reklamfilmen inte strider 

mot artikel 5 i ICC:s regler och är därmed inte vilseledande. 
 

6.7 Ärende 1310–173 

Ärendet handlar om en TV-reklam från Volvo angående bilmodellen V70. Reklamfilmen 

visar en familj som flyttar en mängd möbler från ett hus till en bil. Sedan transporteras 

familjen i bilen till en sandstrand där familjen sedan flyttar möblerna ut ur bilen och inreder 

ett vardagsrum på stranden. Samtidigt visas en textremsa med ”Låt livet ta plats” sedan 

”Premiär för nya Volvo V70”. I bakgrunden finns musik i form av ”On the road again”. 

Anmälaren anser att reklamen illustrerar en bil med gränslöst bagageutrymme. RO anser att 

en genomsnittskonsument inte tolkar det så att bilens bagageutrymme har plats för alla 

möbler som befinner sig på stranden. TV-reklamen är av den anledningen inte att anses som 

vilseledande. Reklamfilmen uppfyller artikel 5 i ICC:s regler. 
 

6.8 Ärende 1409–194 

Ärendet handlar om en TV-reklam från Lotto. Reklamen har sänts på TV4 och introduceras 

med bilder från en semesterort. Samtidigt sa en manlig röst ”Ja när vi skulle på semester då 

valde vi mellan att åka finlandsfärja eller åka till Rivieran”. Fortsättningsvis säger rösten 

”Men så vann vi på Lotto och då tänkte vi: Varför välja?”. ”Så vi köpte färjan och åkte hit 

helt enkelt”. I slutet av reklamfilmen visas en text med ”Vem som helst kan vinna”. 

Anmälaren hävdar att reklamen ger budskapet att man har tillräckligt med resurser för att 

köpa en färjebåt om man vinner på lotto. Ett vilseledande av vad man har för möjlighet att 

göra med en potentiell vinst anser anmälaren föreligger.  

 

Annonsören motsätter sig påståendet. Reklamfilmen som ärendet handlar om visar en familj 

som har vunnit drömvinsten på Lotto. Annonsörens reklambyrå hade strax före inspelningen 

kontrollerat priset för en begagnad färjebåt och priset var ca 47 miljoner kronor. Summan av 

drömvinsten ligger som minst alltid på 75 miljoner kronor. Varje vecka stiger summan tills 

den lämnas ut. I slutet av reklamfilmen visas Lottos logga tillsammans med vinstsumman för 

tillfället av drömvinsten, detta för konsumentens möjlighet att värdera nivån. 
 
RON kommer fram till att helhetsperspektivet av reklamfilmen är väldigt överdriven. En 

genomsnittskonsument kan inte förvänta sig uppfatta reklamen till en verklighetstrogen 

utformning. Reklamfilmen anses av den anledningen inte vara vilseledande och strider med 

den anledningen inte mot ICC:s artikel 5. 
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6.9 Ärende 1409–208 

Reklamfilmen visar en man och en kvinna på lägenhetsvisning där musiken höjs och mannen 

börjar dansa. Mäklaren och de andra lägenhetsspekulanterna tittar förvånat på honom. Sedan 

visas ”7 minuter tidigare” och man får se när paret gick ute på gatan och såg en skylt om 

lägenhetsvisning ”Visning, 7 rum, 256 kvadratmeter”, kvinnan säger då ”Titta visning! Oj, 

sju rum…”. Mannen svarar att det är onödigt stort och att han skulle gå vilse och frågar om 

hon har en femkrona för att han ska skrapa en trisslott. Sedan kommer texten ”Triss plötsligt 

händer det”. Anmälaren anser att reklamen ger intryck att man kan vinna så stor summa att 

man kan köpa en 256 kvadratmeter stor lägenhet. Anmälaren har kollat på statistik och funnit 

att bostadsrätter mellan 240 och 260 kvadratmeter ligger ute på Hemnet från 6 375 000 till  

18 950 000 kronor. På en trisslott kan man direkt vinna max en miljon kronor och därför 

anser anmälaren att reklamen är överdriven. 
  
RO anser att genomsnittskonsumenten får intryck av att kunna köpa en större lägenhet med 

hjälp av en trissvinst och inte just den specifika lägenheten som visas i filmen. En hög vinst 

på triss kan förverkliga ett köp av en större bostad och är därför inte vilseledande. RO anser 

att reklamfilmen inte strider mot artikel 5 i ICC:s regler. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Den huvudsakliga faktorn som har tagits i beaktande vid rättsfallen är reklam som 

förekommit i forumet tv och att det är vilseledande enligt 10 § 2 st. p1. MFL. 
 
Mottagare av reklamfilm på tv kan inte välja vad den blir påverkad av eftersom personen blir 

exponerad av det som visas på TV:n. Enligt Åsa Advic, i boken ”Rätt åt dig”, har 

konsumenten ett egenansvar som är stort över de inköp som görs trots att stora och 

omfattande krav ställs på näringsidkares marknadsföring och framställning av varor. 

Problematik följer dock av att många näringsidkare och konsumenter inte har tillräcklig 

kunskap om vilka rättigheter som finns och vilka skyldigheter de har angående 

marknadsföring. Det fick oss att fundera varför det är på det sättet. Ger lagen nog tydlig 

definition på vad som är tillåtet och inte? Är gällande rätt tydlig och aktuell? Vad är 

egentligen vilseledande marknadsföring och vilka faktorer ligger till grund vid bedömningen? 
 

7.1 Vad avses med vilseledande marknadsföring? 

Vilseledande marknadsföring som är i strid med punkterna 1–23 i svarta listan är alltid att 

anse som otillbörliga enligt 8 § MFL. Som nämnts krävs ingen bedömning hur konsumenten 

påverkas av marknadsföringen utan det presumeras alltid vara otillbörligt om någon av 

punkterna är uppfyllda. 
 
10 § MFL anger att näringsidkare inte tillåts använda falska yttranden, förklaringar eller 

konstateranden som kan vilseleda konsumenten. Detta angående den egna näringsidkarens 

produkt eller vilseledande av produkt från annan näringsidkare än den som vilseleder. Med 

vilseledande marknadsföring avses om felaktig eller ofullständig information framförts i en 

reklam som påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens affärsbeslut. Praxis på området 

följer av stränga villkor över att framställningen ska vara tillförlitlig. Vilseledande kan 

exempelvis gälla produkter, tjänster, villkor eller kvalifikationer. Dessutom har skryt som 

ansetts vara uppenbart och förbehållsfria påståenden, som världens bästa och den största, 

betraktats som vilseledande. 10 § 3 st. MFL anger att näringsidkaren dessutom inte får 

exkludera huvudsakliga och betydelsefulla uppgifter vid marknadsföringen. Med denna typ 

av vilseledande medräknas dessutom då informationen antingen återges på ett obegripligt, 

vag alternativt annat opassande sätt. 
 
Vi delar lagstiftarens vision på förklaringen vad vilseledande marknadsföring avser. 

Förklaringen på begreppet är tydligt. Domstolen dömer i enlighet med vad lagstiftaren avser 

är vilseledande marknadsföring. En tanke på varför näringsidkare vilseleder i sin 

marknadsföring kan vara för att avsändaren av reklamen vill framställa sin vara eller tjänst 

bättre än vad den är – vilket är fel och strider mot generalklausulen om god 

marknadsföringssed. Marknadsföring ska vara tillförlitlig för konsumenter och därför finns 

MFL som en bra skyddsreglering.  
 

7.2 Ger lagen en tydlig definition om vad som är tillåtet och otillåtet? 

Genom kontroll av gällande rätt anser vi att lagen om marknadsföring är tidsenlig – rätten är 

vad den borde vara. Lagen ger en tydlig definition med vad som är tillåtet och otillåtet. Vissa 
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bestämmelser i lagen är deskriptiva t.ex. generalklausulen 5 § MFL som innefattar god 

marknadsföringssed vilket är ett ständigt föränderligt begrepp där praxis ligger till grund för 

innebörden. Det ger utrymme att tolka och döma enligt de ständiga förändringar som sker 

inom marknadsföringens område.  
 
Andra bestämmelser såsom 10 § 2 st. punkt 1–10 MFL anger en tydlig uppräkning av 

exempel på framställningar som är otillåtna. Paragrafen är inte uttömmande utan 

marknadsföring kan strida mot 10 § även om det inte är fråga om något av de uppräknade 

exemplen i 10 § 2 st. – vilket är bra eftersom att en kontinuerlig förändring sker av 

marknadsföring, rätten, samhället och normer. De ovan nämnda exemplen ger en bra 

beskrivning av lagen där det är en blandning mellan tydliga förbud och inte uttömmande 

regler. 
 
Det ges även en uppräkning på vilka framställningar som är att anses som otillåtna, 

exempelvis otydliga, ofullständiga och felaktiga framställningar. Det är inte tillåtet att 

utelämna viktig information enligt 10 § 3 st. MFL. Har näringsidkaren utelämnat viktig 

information och marknadsföringen har skett i tv eller radio kan näringsidkaren åberopa att 11 

§ ska tillämpas. Det ska kontrolleras om avsändaren av reklamen har försökt att neutralisera 

det vilseledande intrycket och om väsentlig information finns med. 11 § MFL kan vara något 

vag i sin definition av vad som ska avses med begränsningen i tid och utrymme. Det står i 

propositionen att begränsningen i kommunikationsmediet gäller forumen tv och radio men 

det anges inte uttryckligen i lagen. Någon vidare förklaring i lagen och propositionen saknas 

gällande t.ex. hur och när 11 § MFL är tillämplig. Det krävs en tydligare förklaring när 

tillämpning av 11 § är aktuellt – detta i beaktande när det finns begränsat med praxis enligt 

paragrafen. 
 

7.3 Vilka faktorer är avgörande vid bedömningen om marknadsföring 

är vilseledande? 

I MD 2004:16 drogs slutsatsen att bara för att marknadsföringen skett på tv ska inga 

förmildrande omständigheter tas vid beaktandet om marknadsföring varit vilseledande. Av 

vår analys kan det vara en av grunderna för att man i prop. 2007/08:115 konstaterande att 11 

§ MFL ska tillämpas restriktivt. 
 
I MD 2009:14 fälldes TeliaSonera för vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL eftersom 

tillräcklig bevisning för påståendet om ”snabbt internet” inte förekommit. Enligt ett 

konsumentperspektiv ansågs en vidare innebörd följa gällande betydelsen av ”täckning”, än 

vad TeliaSonera åberopat. 
 
I MD 2010:8 kom domstolen fram till att Volvo inte haft nog med bevisning för att styrka det 

genomgripande påståendet om att bilmodellen XC60 var den säkraste i världen. 

Marknadsföring får inte ha felaktiga påståenden eller andra påståenden som är till för att 

vilseleda konsumenten. Det följer av 5 § MFL att marknadsföringen ska vara i enlighet med 

god marknadsföringssed vilket MD tog i beaktande vid bedömningen om marknadsföringen 

varit vilseledande. De kontrollerade även 10 § 2 st. p1. MFL där det anges speciella förbud 

mot vilseledande reklam vad avser en produkts kvalitet. Strider en reklamfilm mot denna 

bestämmelse är den att ses som otillbörligt enligt 8 § MFL. Detta om reklamen kan komma 

att påverka, eller om den sannolikt påverkar mottagaren av reklamen för att fatta ett 

välgrundat beslut. Reklamen ansågs inte vara nog överdriven för att anses som en tillåten 
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överdrift. Kontroll gjordes av genomsnittskonsumentens uppfattning. Ett påstående i 

marknadsföring ska vara vederhäftigt, detta gäller särskilt vid påståenden om säkerhet. 

Marknadsföringen ansågs i detta fall vara både vilseledande och ovederhäftig i 

överensstämmelse med 10 § MFL. I detta fall ansåg MD att påståendena gav mottagaren ett 

intryck som förmodligen kommer att påverka mottagaren för att ta ett välgrundat affärsbeslut. 
 
I MD 2012:8 har Reckitt Benckiser Healthcare Scandinavia A/S använt ett påstående vid 

marknadsföring i TV-reklam, webbsida och produktbroschyr att deras läkemedel ”lindrar 

efter 3 minuter”. De har inte lyckats styrka sitt påstående samt att påståendet inte stämmer 

överens med den godkända produktresumén som finns för läkemedlet. Vid marknadsföring 

av läkemedel måste påståendena stämma överens med den godkända produktresumén och 

därför blir svarande dömda för vilseledande marknadsföring enligt 10 § 2 st. p1. MFL.  

Marknadsföringen ansågs vara vilseledande i alla forum där marknadsföring skett och det 

gjordes därför ingen enskild bedömning angående forumet tv.  
 
I MD 2013:2 hade Sova AB i en reklamfilm på tv erbjudit kunderna pengarna tillbaka vid 

regn på midsommarafton. Detta erbjudande var förenat med vissa villkor. Sova AB fälldes 

för utelämnande av väsentlig information. Villkoren ansågs inte ha visats på ett nog tydligt 

sätt. Domstolen ansåg att marknadsföringen var vilseledande och otillbörlig och att det fanns 

anledning att anta att aktuell reklamfilm påverkar konsumentens affärsbeslut.  
 
I MD 2015:20 yrkade kärande att påståenden ”Flora med SMÖR” var vilseledande eftersom 

det var en matfettsblandning och inte smör som påståendet kan uppfattas som. Unilevers 

Sverige AB bevisade att genomsnittskonsumenten uppfattar påståendet som en 

matfettsblandning och inte som smör. Talan lämnades utan bifall på grund av att Unilevers 

Sverige AB kunde styrka och lämna bevis för sina påståenden och det var därför inte frågan 

om vilseledande marknadsföring. Det aktuella rättsfallet är det enda av de studerade 

rättsfallen där talan lämnades utan bifall. Det visar tydligt hur förfaranden angående 

vilseledande marknadsföring går till – kan man styrka sina påståenden är det inte fråga om 

vilseledande marknadsföring.  
 
Sammanfattningsvis är den gemensamma faktorn för alla studerade rättsfall från MD, att en 

bedömning görs utifrån hur svarande kunnat lämna bevis. Det för att styrka påståendena som 

förekommer i de aktuella reklamfilmerna som visats på tv. Studien har gjorts på olika 

produkter, där dels villkor och dels olika påståenden om t.ex. säkerhet, läkemedel, kvalitet 

förekommit. Grunderna är detsamma vid bedömning om marknadsföring är vilseledande, 

men sedan kan det skilja mellan påståenden och villkor. Som redan nämnts ska 

marknadsföring av läkemedel överensstämma med den godkända produktresumén. Det är bra 

med hård reglering angående läkemedel eftersom de flesta människor har liten kännedom och 

kunskap om läkemedel och påverkas därför lätt av marknadsföring. Detsamma gäller för 

personer som är sjuka och påverkas av den anledningen lätt – med viljan att bli frisk. 

Läkemedel är en sådan produkt som påverkar människors hälsa varför det är viktigt med 

korrekt information vid marknadsföring.  
 
Vid säkerhetspåståenden ställs det högre krav på bevisbörda för näringsidkaren. Bevisbördan 

är högt satt eftersom genomsnittskonsumenten förväntas tolka innehållet i marknadsföringen 

allvarligt menat. Den högt satta bevisbördan är bra eftersom säkerhetspåståenden har stor 

påverkan på konsumentens affärsbeslut. Det är även bra eftersom att konsumenten ska kunna 

lita på marknadsföringen utan att behöva kontrollera och granska om informationen som ges i 

marknadsföringen stämmer eller inte. Detta för att det kan vara väldigt svårt, om inte 
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ogenomförbart för en konsument att granska. Konsumenten ska inte behöva ha någon given 

uppfattning om den tekniska eller funktionella uppgiften som bilen har – det sagda ska vara 

att lita på.  
 
Trots att rättsfallen 2010:20 och 2013:2 inte behandlar 10 § 2 st. p1. MFL har en granskning 

av dessa rättsfall ändå gjorts för att studera användandet av praktiska exempel där 11 § MFL 

har tagits i beaktande. Enligt förarbetena bör 11 § MFL tillämpas restriktivt, vilket kan vara 

en anledning till att det endast finns ett rättsfall där lagrummet har tillämpats. Frågan är 

varför lagrummet tillämpas restriktivt när det finns många rättsfall där vilseledande 

marknadsföring förekommit i TV-reklam men beaktande inte tas till tid och utrymme? 

Näringsidkaren måste åberopa 11 § MFL för att den ska kunna bli tillämplig. Genom studien 

av rättsfall framkom att det krävs att väsentlig information och centrala villkor inte får 

utelämnas. Begränsningarna i erbjudandet måste vara av sådan omfattning och karaktär att 

det inte ryms i reklamfilmen. Det framkom i MD 2010:20 att 11 § MFL inte var tillämplig 

eftersom väsentlig och nödvändig information utelämnades vilket påverkade konsumenten att 

fatta ett välgrundat beslut. Begränsningarna i erbjudandet var av sådan karaktär att det inte 

förelåg något hinder att lämna informationen i reklamfilmen. 
 
I MD 2013:2 aktualiserades 11 § MFL där kontroll gjordes om det fanns begränsning i 

kommunikationsmediet. Sova AB hade inte gjort tillräckligt för att neutralisera påståendet 

som kunde uppfattas vilseledande. Sova AB hade åberopat 11 § – då utebliven information 

förekommit för att det funnits begränsningar i tid och utrymme. MD kom fram till Sova AB 

hade möjlighet att tydliggöra informationen om villkoren för mottagarna av reklamen. Trots 

att marknadsföringen även skett i annonsblad och att säljare i butiken gav information hade 

det ingen betydelse. Sova AB:s reklam var otydlig och till följd därav vilseledande. 
 
I övriga rättsfall som behandlat påståenden om produkten enligt 10 § 2 st. p1. MFL har det 

inte haft någon de facto betydelse angående begränsning i kommunikationsmediet vid 

bedömningen om det varit vilseledande eller ej. Detta kan dels vara för att näringsidkaren inte 

har åberopat 11 § MFL, dels för att sådana påståenden inte anses uppfylla 10 § 3 st. innebörd 

om att det ska vara information som utelämnats eller lämnats på ett otydligt sätt. I många av 

de studerade rättsfallen har marknadsföring skett i fler forum än tv. Marknadsföringen har 

getts ett så pass vilseledande intryck att beaktande om begränsning i kommunikationsmediet i 

tid och utrymme enligt 11 § MFL inte har behövts göras.   
 
En sammanställning av besluten från RO och RON kan sammanfattas att fokus för 

beslutsfattarna har legat på huruvida annonsören har kunnat styrka sina påståenden. Kontroll 

har även gjorts huruvida annonsören har neutraliserat det vilseledande intrycket som 

reklamfilmen har gett. I vissa av fallen har bedömningen gjorts hur genomsnittskonsumenten 

uppfattat reklamen. I de beslut som blev friade var påståendena så överdrivna att 

genomsnittskonsumenten ansågs uppfatta att påståendet inte var verklighetstroget. Till 

exempel anses genomsnittskonsumenten förstå att vissa kanaler inte sänds i HD tack vare 

Boxer och Boxer-Robert. Den förstår även vad som är en rimlig mängd att transportera i ett 

bagageutrymme. I ärendet där en Audi drog upp bilar från diket och sedan visades en sekvens 

där man kopplat en bogserlina till en lastbil ansåg annonsören att det var en humoristisk scen 

som skulle visa på en övertro om bilen. Reklamfilmen var inte tillräckligt överdriven utan 

kunde uppfattas verklighetstrogen och var därför vilseledande. Det är bra att privatpersoner 

kan vända sig till RO och RON och pröva reklam som de anser vara vilseledande 

marknadsföring trots att besluten inte har några rättsliga sanktioner. 
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7.4 Slutsats 

Det är bra att det inte finns förmildrande omständigheter när marknadsföring sker på tv 

eftersom det ger mer intryck än t.ex. en annons i en dagstidning. Trots att det tillkom en 

bestämmelse om begränsning om tid och utrymme i nya MFL så tillämpas den på samma sätt 

som innan –  när det inte fanns något specifikt lagrum. Tankesättet har alltså alltid funnits där 

men nu finns det en reglering i lagen. Då en förändring av tekniken hela tiden sker 

tillsammans med nya sätt för näringsidkare att marknadsföra sina produkter och tjänster kan 

det dock senare krävas en förändring av lagen.  
 
Kontentan är att MFL är tydlig och saknar behov av förändring av bestämmelserna. Vi tycker 

lagen är aktuell och ger en tydlig reglering av marknadsföring – speciellt gällande 

marknadsföring på tv. Denna slutsats drar vi utifrån doktrin, studerade rättsfall och den 

aktuella regleringen.  
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