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SOU 2018:01 Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av betänkandet SOU 2018:1 Ett reklamlandskap i 

förändring och inkommer här med synpunkter på de delar i betänkandet som kan komma att beröra 

förbundets medlemmar.  

Utredningen hämmas av utredningsdirektivets uppdrag där det inte ingått att lämna konkreta 

författningsförslag. Utredningen blir därför mest en exposé över befintligt reklamlandskap, vartill 

man förvisso ändå lämnat en del överväganden och förslag. Trots att förslagen i första hand riktar sig 

mot näringsidkare finns det inga konsekvenser av förslagen för företag. Konsekvensutredningen är 

för övrigt inte tillräckligt omfattande och genomgripande i avseende effekten på småföretagares 

verksamheter. 

Utredningens anslag och förutsättningar är bra med en god balans mellan konsumenters och 

näringslivets intressen och ta hänsyn även till möjliga framtida affärsmodeller. Tyvärr blandas olika 

aktörers varierande styrkor ihop. Små företag eller den ökande mängden bloggare och andra aktörer, 

vilka befinner sig i skiktet mellan företagare och privatpersoner, kan näppeligen vara en starkare part 

än konsumenter. Konsumenter har dessutom offentligt stöd från myndigheter som 

Konsumentverket, medan bloggare och småföretagare saknar offentligt stöd. Dessa svårigheter visas 

även genom att Marknadsföringslagen gäller endast marknadsföring som företas i 

Näringsverksamhet. Här uppstår ett behov av en bättre definition av begreppet näringsverksamhet. 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig frågan om det är samma regler som gäller för t ex socialt 

företagande eller politiska partier. Frågan berörs och vissa förslag om utbildning och information lyfts 

fram, men problembilden i detta avseende kommer att bli ännu mer komplex, vilket egentligen inte 

hanteras av utredningen. Obalansen mellan konsumenters och näringslivets intressen blir tydligt då 

utredningen beskriver de 10 myndigheter som kan försvara konsumentskyddet, men ingen 

myndighet lyfts fram som har uppgiften att ”försvara” enskilda näringsidkare eller bloggare.  

Marknadsföringslagens syfte…motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och 

näringsidkare är väsentligt, men utredningen tar inte tillräcklig hänsyn till de olika styrkeförhållanden 

som råder mellan små företag och giganter. En tydligare bild av dessa aktörers skilda verkligheter 

skulle behövas. Dessutom fokuseras det i betänkandet på konsumenters rättigheter och inte 

konsumentens eget ansvar och egna skyldigheter (jmf Konsument Europa). Hänvisningen till EU-

rättens Syftet med det direktivet är att skydda näringsidkare varför vi inte redogör särskilt för detta 

skapar ytterligare förvirring. För att kunna ha ett system som fungerar inför framtiden måste de olika 

parternas förhållanden belysas på likartade vis så att information och utbildning faktiskt ska kunna få 

effekt. Häri ligger att belysa de olika aktörernas storlekar och möjligheter att följa reglers motiv och 

följder. 



 
 
God marknadsföringssed bör förtydligas avseende styrkeförhållanden och kommunikationsvägar som 

redan idag existerar. Myndigheten bör naturligtvis kunna påvisa uppsåt för att för att kunna vidta 

åtgärder. Detta hänger på storleken på företag eller där avsändaren befinner sig i gränsskiktet mellan 

bloggande privatperson (i många fall unga människor) och företagare. Ännu tydligare blir detta 

behov vid beaktande av skrivningen om att vite ska utdömas om det inte av särskilda skäl är 

obehövligt, vilket förefaller bakvänt. Självfallet måste det vara tvärtom, i synnerhet som utredningen 

anför vikten av information och utbildning. En del av aktörerna inom den digitaliserade 

marknadsföringsvärlden är unga och kanske inte medvetna om alla regler och paragrafer. Att föreslå 

höjning av marknadsföringsavgifter kan i detta sammanhang visa sig kontraproduktivt och 

svårbevisat avseende andel av omsättningen för t.ex. bloggare eller robotar i utlandsbaserade 

system. 

Att hänvisa till i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut skapar ytterligare förvirring eftersom det är omöjligt att avgöra vem som kan 

utgöra möjlig mottagare i cyberrymden. Modellen i USA med att man måste lämna väsentliga fakta 

verkar betydligt tydligare. Även Danmark anför hensyn til smag og anstændighed, sikkerhed og 

sundhed, vilket ju avgränsar att konsumentskyddet är för liv och hälsa i första hand. Liknande 

förhållningssätt verkar finnas i Storbritannien och borde förtydligas även i Sverige. 

Utredningen berör ytterst lite frågor om vem eller vilka som ska bestämma och avgöra reglerna. I ett 

större perspektiv är det problematiskt att personaliserad reklam kan leda till vidmakthållande av 

ifrågasatta normer, men förbundet ifrågasätter vem eller vilka som avses? Samma problematik 

uppkommer i formuleringen Produktplacering handlar om att någon har betalat för att deras produkt 

ska synas i ”rätt sammanhang”. Detta synsätt skapar inte möjligheter för att regler ska vara 

förutsebara och riskerar att ändras från tid till annan. 

Utredningen innehåller en mängd definitioner och beskrivningar, men något försök till helhetsgrepp 

saknas. Förslaget om mystery shopping, som tydligen ska föreslås kunna användas utan misstanke 

om brott, förefaller väl långtgående och utan förväntad resultatanalys. Det blir lite som att försöka 

utrota mygg med hagelbössa. Att nå robotfabricerade (här använder man uttrycket dolda 

näringsidkare) meddelanden och personifierad marknadsföring med ”smygundersökningar” rimmar 

inte väl med attityden i utredningen om informationsutbyte och ökade kunskaper. Om mystery 

shopping ska få användas ska detta föregås av riskanalys och tydliga motiv om misstankar och hur 

det kan skada människors liv och hälsa. 

Förslaget om att tillsynsmyndighet ska ha rätt att utdöma vite innan uppgifter begärts in blir 

rättsosäkert. I synnerhet gäller detta utredningens förslag om att det mesta ska avgöras i domstol. 

Ifall myndigheten kan utdöma vite för en liten näringsidkare innan möjlighet till domstolsprövning 

finns, så fråntas företagaren ekonomiska möjligheter till att finansiera juridisk hjälp. Därmed kan 

myndigheten upphäva den faktiska möjligheten till rättssäkerhet för mindre aktörer. Vite ska 

naturligtvis utgå först efter bevisad skuld, och bevisbördan ska självfallet åvila myndigheten med sina 

expertkunskaper. 

 

 



 
 
I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


