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Disposition

Spelplanen för livsmedelsreklam

• Vem övervakar?
• Övervakning och intressanta ärenden i ”nya 

medier”
• Mål om hälsopåståenden om botanicals i PMD
• Praxis avseende kontrollmyndigheternas 

befogenhet
• Marknadsföring med begrepp som ”vegetarisk” 

och ”vegansk”



Livsmedelsreklamens spelplan

Etik

Marknadsföringslagen
”God marknadsföringssed”

Svarta 
listan

Preciserade bestämmelser

Förordningen
närings- och 

hälsopåståenden

LäkemedelslagenLivsmedelslagen
Märknings-

föreskrifter m.m.

Alkohollagen



Vilka aktörer övervakar?
• Konkurrenter 
- Kan vända sig till Patent och marknadsdomstolen, 

Reklamombudsmannen (RO) och Miljöförvaltningen

• Konsumenter 
- Kan vända sig till Konsumentverket, Miljöförvaltningen. 

Reklamombudsmannen (RO)

• Den kommunala 
tillsynsmyndigheten/Miljöförvaltningen

• Konsumentverket/KO



KO ./. Kissie Media Sweden AB



KO ./. Kissie Media Sweden AB

”Inlägget är i 
samarbete med”#Samarbete



KO ./. Kissie Media
Vad innebär domen?

• PMD ansåg att höga krav måste ställas på marknadsföring i sociala 
medier  ”torde kräva någon form av reklammarkering på en 
framträdande plats”

• Reklammarkeringen ska placeras precis i början av inlägget - flyktig 
kontakt

• Genomsnittskonsumenten: grundläggande kunskaper i engelska och 
något mer uppmärksam

• ”Sponsored post”, ”sponsored by”, ”i samarbete med”, #samarbete 
(osv.) är ok!



Medverkansansvar i sociala medier 
Slutsatser från PMD

• 23 § MFL, Ett förbud mot otillbörlig marknadsföring kan 
meddelas mot näringsidkaren eller mot någon annan som 
handlat på näringsidkarens vägnar samt var och en som i 
övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen

• Praxis  ansetts vara medverkansansvariga utan att ha 
aktivt medverkat

• Influencern = medverkansansvar

• Reklamförmedlaren = inget medverkansansvar 

• Rimlig praxis? Domen är överklagad till PMÖD –
fortsättning följer!!



KO granskar alkoholreklam i 
sociala medier

11 öppna ärenden som handlar om 
bildregeln och uttryck som KO anser är 
omåttfulla och i strid med reklamreglerna 
i alkohollagen. 
Några ärenden rör influencers. 




