
Dold reklam i sociala medier
Svensk Juriststämma den 7 mars 2018



Reklam i sociala medier

• ”Vanlig” reklam

• Native advertising

• Influencer marketing 



Vad är dold reklam?
Vad är reklam?

Vad är dold reklam?
Marknadsföring ska utformas och presenteras så att det 
tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Marknadsföring är reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet 
ägnade att främja avsättning och tillgång till produkter



Vad gör 
Konsumentverket/KO?

• Vägledning

• Film• Branschkontakter
• Omvärldsbevakning

• Rättspraxis





KO ./. Kissie Media och Tourn Media

2. Utge sig för att vara konsument (p. 22 i svarta listan)

1. Bristande reklamidentifiering och sändarangivelse (9 § MFL)

3. Medverkansansvar (23 och 24 §§ MFL)



”Blogginlägg 2”



”Instagraminlägget”



KO ./. Kissie Media och Tourn Media

2. Utge sig för att vara konsument (p. 22 i svarta listan)

1. Bristande reklamidentifiering och sändarangivelse (9 § MFL)

3. Medverkansansvar (23 och 24 §§ MFL)

- ej bifall

- bifall till två av tre inlägg

- ej bifall



Ett reklamlandskap i förändring (SOU 2018:1)

• Svårt göra välinformerade köp. Särskilt för sårbara grupper

• Nuvarande lagreglering i huvudsak tillräcklig.

• Mer dold reklam i det nya reklamlandskapet – bl.a. 
native advertising och influencer marketing

• Tydligare riktlinjer samt utbildning och rådgivning.  

• Ansvar för plattformar, annonsörer m.fl.

• Rättspraxis
• Aktiv och effektiv tillsyn - Bättre verktyg



Dold reklam i sociala medier: 
Vad är att anses som marknadsföring i sociala medier?- Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och reklam

Linn Morin 
Svensk Juriststämma

7 mars 2018



Vad är influencer marketing? 
SOU 2018:1, s. 192

”Influencer marketing är marknadsföring med hjälp av en ’påverkare’ som 
har ett nätverk av följare/läsare. Influencern talar/skriver väl om ett 
företags produkt eller tjänst och på så sätt hjälper denne till med 
marknadsföringen”. 



Vad är influencer marketing? 
Mål nr PMT 11949-16 

”Med influencer avses en mer eller mindre inflytelserik påverkare eller opinionsbildare som har ett 
nätverk av följare i sociala medier. En influencer kan bl.a. använda sociala medier för att uttrycka 
åsikter i olika frågor. Det förekommer också att en influencer skapar innehåll i sina kanaler genom att 
exempelvis tipsa om en produkt utan att få någon ersättning i form av exempelvis pengar eller varor. Dessutom kan en influencer på uppdrag av en näringsidkare och mot ersättning publicera rent kommersiella framställningar i avsättningsfrämjande syfte. Den sist nämnda typen av framställningar utgör marknadsföring och omfattas av marknadsföringslagens krav på bl.a. reklamidentfiering och sändarangivelse”. 



Begreppet marknadsföring

3 § MFL:
”Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är 
ägnade att främja avsättningen av och tillgången till 
produkter”. 



Begreppet marknadsföring
Prop. 1970:57 s. 64 och 66 f.:
”Åtgärder av utpräglat kommersiell natur.”
”Åtgärder som syftar till att främja avsättning av varor eller tjänster.”
”Framställningar som har rent kommersiella förhållanden till föremål, dvs. avser en näringsidkares affärsverksamhet eller där tillhandahållna varor och tjänster.”



Begreppet marknadsföring
ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation:
”Reklam och andra metoder som t.ex. säljfrämjande åtgärder, sponsring 
och direktmarknadsföring; begreppet ska ges en vid innebörd och 
inbegriper alla meddelanden som framställts av marknadsföraren själv 
eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättningen 
av eller tillgången till produkter eller för att påverka konsumenters 
beteenden.”



När ska en framställning i sociala medier anses ha ett 
kommersiellt syfte?

- Ersättning i form av produkter/tjänster
- Avsaknad av uppdragsförhållande mellan influencern

och näringsidkaren
- Samarbeten
- Sponsorship/ambassadörskap
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Bakgrund
• Bloggen kissies.se startades 2007
• Bolaget Alexandra Media bildades 2013



Alexandra Media
• Bloggen Kissies.se
• Företagssida Instagram
• Youtubekanal
• Fanpage på Facebook
• Boken ”Hatad och älskad”
• Föreläsningar
Alexandra Nilsson 



Mål PMT 11949-16AB 31 Alexandra Medias målgrupp



Mål PMT 11949-16AB 135



Mål PMT 11949-16AB 135Aktuell målgrupp



Mål PMT 11949-16AB 35



Alexandra Medias målgrupp
Kvinna i åldern 18-34 år som är van användare av sociala medier och återkommande läsare av Alexandra Medias blogg och Instagramkonto. 
Denna läsare får anses ha grundläggande kunskaper i engelska och vara något mer uppmärksam än den vanliga konsumenten när det gäller att uppfatta om framställningar i sociala medier är marknadsföring och vem som svarar för denna



Blogginlägg



Instagraminlägget





Domslut
Domstolen förbjuder Alexandra Media, vid vite
om 100 000 kr, att vid marknadsföring av 
produkter dels på blogg på sätt som skett
enligt bilaga 1 eller på väsentligen samma sätt, 
dels på Instagram på sätt som skett
enligt bilaga 3 eller på väsentligen samma sätt, 
medverka till att utforma framställning så att den 
inte tydligt kan identifieras som marknadsföring



Dold reklam i sociala medier: 
Mellanhänders ansvar

Karin Cederlund
Svensk Juriststämma

7 mars 2018



Vad säger lagen?
23 § En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon annan liknande åtgärd.

Ett förbud enligt första stycket får meddelas också1. en anställd hos näringsidkaren,2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.

24 § En näringsidkare som vid sin marknadsföring låter bli att lämna väsentlig information får åläggas att lämna sådan information.
Ett sådant åläggande får meddelas också1. en anställd hos näringsidkaren, och2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.



Exempel på mellanhänder 
(jfr. SOU 2018:1 s 282)

Plattformar
Förmedlare av reklamuppdrag mellan annonsörer och 
influencers
Bloggportaler



Behovet av att även mellanmän 
ska kunna åläggas ett ansvar

(SOU 2018:1 s 281) 

”Om annonsbolag/annonsörer och förmedlare kan driva på en utveckling med t.ex. ökad dold reklam utan att drabbas av konsekvenser kommer det att bidra till ökade konsumentproblem.”



MFL:s regler är tillräckliga - KO bör ta fram 
riktlinjer 
(SOU 2018:1 s 285) 

”Utredningens bedömning: Den reglering som finns 
om mellanhänders ansvar är tillräcklig. Frågor om hur 
reglerna närmare ska tillämpas i och med uppkomsten 
av den nya tekniken överlämnas åt praxis. 
Tillsynsmyndigheten bör utarbeta riktlinjer om hur 
man ser på mellanhänders ansvar.”



PMD slog fast att mellanmän kan ha ett ansvar
(PMT 11949-16 (överklagad))

”Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det enligt domstolen alltså vara möjligt att hålla såväl en influencer som den som har förmedlat ett reklamuppdrag till en influencer medverkansansvarig för otillbörlig marknadsföring.”



Förutsättningarna för medverkansansvar dock ej 
uppfyllda – talan bifölls ej 

(PMT 11949-16 (överklagad))

”förmedlat reklamuppdraget”
”tillhandahålla /.../ ett utkast till blogginlägg och därefter lämna synpunkter på /…/ omarbetade utkast” 
”tillhandahållit /…/ en webbplattform”
”hanterat /…/ kontakter med Konsumentverket under   tillsynsärendet”



Forts.
Förutsättningarna för medverkansansvar dock ej uppfyllda – talan bifölls ej

(PMT 11949-16 (överklagad))

”tagit fram en teknisk lösning för att /…/ enklare ska kunna göra 
reklammarkeringar” 

”inte haft något bestämmande inflytande över den slutliga 
utformningen eller publiceringen”
”inte haft någon delaktighet beträffande utformningen av 
reklammarkeringarna eller sändarangivelserna” 
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