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DOMSLUT 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Clean Eating AB, vid vite om 

1 000 000 kr, att vid marknadsföring av livsmedel på Instagram, eller på annat 

socialt medium som fungerar på väsentligen samma sätt som Instagram, 

utforma marknadsföringen på sätt som skett enligt domsbilaga 1-4, eller på 

väsentligen samma sätt så att det inte tydligt framgår att det är fråga om 

marknadsföring. 

2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder 	 vid vite om 

250 000 kr, att vid marknadsföring av livsmedel på Instagram, eller på annat 

socialt medium som fungerar på väsentligen samma sätt som Instagram, 
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utforma marknadsföringen på sätt som skett enligt domsbilaga 1-4, eller på 

väsentligen samma sätt, så att det inte tydligt framgår att det är fråga om 

marknadsföring. 

3. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Clean Eating AB, vid vite om 

1 500 000 kr, att vid marknadsföring av fiskolja och andra kosttillskott på 

Instagram, eller på annat socialt medium som fungerar på väsentligen samma 

sätt som Instagram, påstå eller ge intryck av att varan kan förebygga sjukdomar 

när så inte är fallet eller att varan har egenskaper som den inte har, på sätt som 

skett i domsbilaga 4 eller på väsentligen samma sätt. 

4. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder~ 	vid vite om 

500 000 kronor, att vid marknadsföring av fiskolja och andra kosttillskott på 

Instagram, eller på annat socialt medium som fungerar på väsentligen samma 

sätt som Instagram, påstå eller ge intryck av att varan kan förebygga sjukdomar 

när så inte är fallet eller att varan har egenskaper som den inte har, på sätt som 

skett i domsbilaga 4 eller på väsentligen samma sätt. 

5. Patent- och marknadsdomstolens upphäver det interimistiska beslut av den 9 

juni 2020 och förordnar att punkten 3 och 4 i detta domslut ska gälla 

omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. 

6. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Clean Eating AB och..., 

~att solidariskt ersätta Konsumentombudsmannens 

rättegångskostnad med 56 160 kronor, allt avseende arbete, jämte ränta på 

beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning 

sker. 
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BAKGRUND 

01111~"driver bolaget Clean Eating AB (Clean Eating). Bolaget ingår i en 
koncern där Clean Eating är moderbolag ochallellegbag AB är ett helägt 
dotterbolag. deieeieeea är ägare, vd, ensam styrelseledamot och ensam 

firmatecknare för Clean Eating. 

Clean Eating marknadsför och säljer ett antal olika livsmedelsprodukter, företrädesvis 
med hälsoinriktning, under varumärket iffieleelp på Clean Eatings 

webbplats (www.kzcleaneating.se) och i vanliga livsmedelsaffärer. 

har också en egen webbplats (www.ffillese). Både Clean Eating 

ochilla~» (gemensamt svarandena) finns även på andra sociala medium. 
1111.11~ har ett Instagramkonto (gleelliele.) med cirka 150 000 
följare och Clean Eating har ett eget Instagramkonto (@cleaneating.se) med cirka 

50 000 följare. 

Under hösten 2019 hade Konsumentverket och svarandena kontakt med anledning av 
inlägg pålleill~1. Instagramkonto som, enligt Konsumentverket, var 

bristfällig avseende reklamidentifiering. I februari 2020 överlämnade 
Konsumentverket ärendena till Konsumentombudsmannen (KO) för eventuella 
rättsliga åtgärder. I mars 2020 publicerade~~ ett inlägg om Clean 
Eatings fiskolja. 

Konsumentverket har mottagit anmälningar från konsumenter avseende dels bristande 
reklamidentifiering, dels att deieeeeeb, i inlägget om fiskoljan, använt 
Coronapandemin som säljargument. 

Den 16 april 2020 väckte KO talan mot svarandena avseende överträdelser av 
marknadsföringslagen (2008:486) med anledning av de aktuella inläggen, varav det 
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andra yrkandet (se nedan) även framställdes interimistiskt. Patent- och 
marknadsdomstolen beslutade den 9 juni 2020, för tiden till dess frågorna avgjorts 
eller annat beslutats, att meddela förbud i huvudsak i enlighet med det av KO 
framställda interimistiska yrkandet. 

Totalt prövas fyra inlägg i målet, vilka samtliga är eller har varit publicerade pålle' 

ag" Instagramkonto. 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

KO har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen 

1. Vid löpande vite förbjuder Clean Eating AB och eleellele. att 
marknadsföra livsmedel på sätt som skett enligt domsbilaga 1-4, eller på 
väsentligen samma sätt, så att det inte tydligt framgår att det är fråga om 
marknadsföring. 

2. Vid vite förbjuder Clean Eating AB och 	 att vid 

marknadsföring av livsmedel påstå eller ge intryck av att varan kan förebygga 
sjukdomar när så inte är fallet eller att varan har egenskaper som den inte har, 
på sätt som skett i domsbilaga 4 eller på väsentligen liknande sätt. 

För det fall domstolen anser att~eilli inte kan åläggas ett huvudansvar i 

enlighet med yrkande 1 och 2 har KO i andra hand yrkat attila...Mb ska 

åläggas ett medverkansansvar. 

Svarandena har bestritt KO:s yrkanden. 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 



Sid 8 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 	 DOM 

	 PMT 5929-20 
Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-12-10 

GRUNDER M.M. 

KO 

Allmänt om marknadsföringen 

1.1111111~Instagraminlägg varierar när det gäller i vilken utsträckning de 

handlar om vardagshändelser eller om Clean Eatings produkter. Vissa inlägg handlar 

om och hänvisar till Clean Eatings produkter både i bild och text. Många inlägg har 

antingen en bild eller en text som mer eller mindre handlar om en produkt som 

marknadsförs av Clean Eating. Instagraminläggens layout eller utformning i övrigt 

skiljer sig inte åt beroende på "graden" av hur kommersiella eller redaktionella 

inläggen är. 

Inlägg på Instagram kan läsas via användarens eget Instagramkonto. Inläggen visas då 

i användarens s.k. flöde. Inlägg från de personer, företag m.m. som anävndaren valt att 

följa visas i kronologisk ordning med senast publicerade.  inlägg överst. Inläggen visar 

en bild tillsammans med en kortare text. Om texten är längre finns möjlighet att klicka 

på "mer". Genom att scrolla nedåt kan man läsa äldre inlägg. Oavsett om man 

använder dator eller mobiltelefon ser inlägg i flödet likadana ut och funktionaliteten är 

densamma. Vill man titta på en viss persons Instagraminlägg kan man söka upp 

personens Instagramkonto. Där visas bilder i kronologisk ordning utan text, i vad som 

ofta kallas "biblioteket" eller "arkivet". Om användaren använder mobil och klickar på 

en bild får skärmbilden samma utseende och funktioner som om användaren befunnit 

sig i flödet. Om användaren däremot använder dator och klickar på en bild visas bilden 

på skärmen i större format tillsammans med tillhörande text till höger om bilden. I de 

fall användaren använder dator och tillhörande text är längre så framgår hela texten 

utan att användaren behöver klicka på "mer". 

De i målet aktuella inläggen visar hela texten direkt när läsaren klickar sig vidare från 

en bild i "biblioteket" / "arkivet". Det är utformningen av och innehållet i de inlägg 
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som KO åberopat i form av skärmutskrifter som ska prövas. Hur inläggen kan ha sett 

ut i en följares flöde är inte föremål för prövning. 

Samtliga aktuella inlägg i målet avser Clean Eatings affårsverksamhet och de varor 

som bolaget tillhandahåller. Det föreligger ett kommersiellt syfte med rent 

kommersiella förhållanden till föremål. Inläggen främjar avsättningen av Clean 

Eatings produkter. Hur många som läst inläggen, hur länge inläggen varit publicerade, 

och huruvida de som tagit del av inläggen på förhand vetat vad de skulle handla om 

har ingen betydelse för bedömningen av om det är fråga om marknadsföring eller inte. 

Att de förekommer i "biblioteket" / "arkivet", och därmed skiljer sig åt i den grad av 

aktivitet som krävs för att kunna ta del av marknadsföringen jämfört med när inläggen 

visas i flödet, innebär ingen skillnad och medför inte heller att inläggen uppnår 

grundlagsskydd. De aktuella inläggen utgör således marknadsföring. 

De aktuella marknadsföringsåtgärderna 

Knäckebröd med grillkrydda (domsbilaga 1) 

Inlägget publicerades den 23 februari 2019.1E~ skriver bl. a. att inget 

gör henne gladare än när hennes barn vill äta "...mina nyttiga produkter". Därefter 

nämns i texten knäckebröd och grillkrydda, som är två produkter som marknadsförs av 

Clean Eating. Inlägget innehåller sju bilder som kan bläddras fram. På första bilden 

håller4.11.1~ upp ett knäckebröd med äggröra och grillkrydda. På de 

följande sex bilderna äter sonen 	brödet. Längst ned i texten återfinns en 

rabattkod (Februari10) som enligt texten ger 10 procent rabatt vid köp på allt i bolagets 

sortiment. I direkt anslutning finns länk till bolagets Instagramkonto (gcleaneating.se) 

och en hashtag (#cleaneating). 

Granola (domsbilaga 2) 

Inlägget publicerades den 15 juni 2019. På bilden visas delleneelleep son 

1.11ePch Clean Eatings granola Exotisk som agggigib hällt upp i tallriken 

framför sonen.» Produktnamnet framgår både på bilden och i texten. 1 texten 
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skriverflekbl.a. att smaken är "...ljuvlig..." och attaffl provsmakar "...vår nya 

GRANOLA -smak EXOTISK..". Länk finns till hemsidan @cleaneating.se  och i 

profilen #lankiprofilen. 

Choklad och lakritsboll (donnsbilaga 3) 

Inlägget publicerades den 1 april 2019. Bilden visar två förpackningar av Clean 

Eatings Choklad och lakritsboll. Texten handlar bl.a. om att denna sort sålt bäst av 

bolagets sju olika rawfoodbollar och deelleleffi vill ha synpunkter från 

fönarna. Hon skriver att "Vi.." erbjuder "...rabatterat pris idag.." och hänvisar till en 

länk i sin profil. Inlägget avslutas med en direktlänk till Clean Eatings Instagramkonto 

@cleaneating.se. 

Fiskoljan (domsbilaga 4) 

Inlägget publicerades den 14 mars 2020. Bilden visar Clean Eatings fiskolja. Högst 

upp på bilden anges bolagsnamn och varumärke och på bilden finns information om 

bl.a. innehåll och dosering. Löptexten handlar om fiskoljan. I inlägget skriveri.» 
deellelet bl.a. att det är en sjuk slump att fiskoljan kommer just nu, att det är 

perfekt och att hon är tacksam för det. "I tider som dessa med ett läbbigt 

Coronavirus..." skriver hon att det är ännu viktigare än vanligt att boosta och stärka 

immunförsvaret. Fiskoljan är skapad för att likna kosten på platser där världens 

hälsosammaste människor lever. Fiskoljan innehåller högsta mängden av DHS och 

EPA och den är berikad med extra omega-9 och D3. alle~pskriver att 

dessa ämnen, som saknas såväl i vår moderna kost som i våra kosttillskott, finns i 

fiskoljan och behövs för att skapa ett starkt immunförsvar. Polyfenoler och vitamin 

D3, som finns i fiskoljan, ger enligt 	 ett extra skydd mot influensa. 

Därför rekommenderar leell~ alla starkt att börja ta en sked ".. för att 

skydda er i bästa mån". 

Konsumentverket har mottagit 138 anmälningar mellan den 16 och den 23 mars 2020 

från konsumenter som reagerat på att_- 	 som säljargument använt 
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Coronavirus och epidemin. 	 har även tillskrivits men inte hört av 

sig till KO. 

Ansvarsfrågan 

Clean Eatings ansvar för marknadsföringsåtgärden grundas i att bolaget är den 
näringsidkare vars produkter marknadsförs i det aktuella inlägget. 

1.11~1111. är verklig huvudman i Clean Eating. Hon är ensam 
styrelseledamot och kan ensam teckna firman för bolaget. Enligt egen uppgift är hon 
dessutom ägare av Clean Eating."1.111~ och bolaget har samma adress 
och bolagets varumärke 	 aeeeeeeea har i första hand 

ett huvudansvar för marknadsföringen, vilket grundas i den mycket nära 
intressegemenskap hon har med Clean Eating, såväl ekonomisk som genom sitt 
inflytande, liksom även genom sin ställning och position i bolaget. 

Om Patent- och marknadsdomstolen skulle finna att felleela.inte har ett 
huvudansvar har hon i vart fall medverkat till att marknadsföringen kommit till stånd. 
Medverkansansvaret grundas på att leelleillikär vd, och därmed anställd, av 
Clean Eating. 11111~har handlat på bolagets vägnar när hon marknadsfört 
produkterna och har även i övrigt väsentligt bidragit till marknadsföringen genom att 
själv utforma och publicera den aktuella marknadsföringen. 

Genomsnittskonsumenten 

Ett Instagramkonto är normalt offentligt och därmed tillgängligt för alla. Vid 
tidpunkten för den i målet aktuella marknadsföringen fanns personer som inte var 

följare av 	 men som ändå besökte hennes Instagramkonto. Dessa 

besökare hade med största säkerhet ingen aning om att hon ägde och drev Clean 
Eating. Även bland hennes följare finns säkerligen (och fanns) de som inte känner till 
hennes affärsrelationer. Hur många följare eller tillfålliga besökare som inte känner till 
hennes affårsrelationer med Clean Eating är okänt. Enligt KO:s uppfattning bör 
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marknadsföring som kan nå och nås av hela konsumentkollektivet bedömas utifrån hur 

marknadsföringen uppfattas av och påverkar en genomsnittskonsument tagen ur hela 

konsumentkollektivet. Vidare anser KO att genomsnittskonsumenten vid tidpunkten 

för marknadsföringen rar antas ha haft god kännedom om Coronapandemin. 

För det fall domstolen skulle inskränka målgruppen finns ingen anledning att gå längre 

än som skedde i Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande den 5 december 2019 

i PMT 2054-19, KO mot Alexandra Media Sweden AB m.fl. (PMT 2054-19). 

Genomsnittskonsumenten i en sådan målgrupp har inte några särskilda egenskaper och 

kunskaper för att kunna identifiera aktuella inlägg som marknadsföring eller som gör 

det lättare att avgöra om marknadsföringen i domsbilaga 4 innehåller vederhäftiga 

påståenden eller att marknadsföringen är aggressiv. 

Bristande reklamidentifiering 

Kommersiella inlägg ska alltid markeras med någon form av tydlig reklammarkering. 

Eftersom delell"fokuserar på LCHF-diet generellt och inte bara på Clean 

Eatings produkter är det extra viktigt att inlägg som är marknadsföring för bolagets 

produkter markeras. 

Hur snabbt och enkelt genomsnittskonsumenten måste uppfatta att det är fråga 

om marknadsföring för att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut är avgörande för 

om inläggen är tillräckligt tydligt identifierade som reklam. Förekomsten av 

länkar innebär att det är ännu viktigare att det omedelbart vid en flyktig anblick tydligt 

framgår att det är marknadsföring, eftersom en länk möjliggör ett snabbt affårsbeslut. 

Det går inte omedelbart att identifiera innehållet i de aktuella inläggen som reklam 

vilket är vilseledande och strider mot god marknadsföringssed. Bristerna i 

reklamidentifieringen har påverkat konsumenternas möjlighet att fatta ett välgrundat 

affårsbeslut. Marknadsföringsåtgärderna är därmed otillbörliga. 
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KO:s talan i målet omfattar att ingen reklammarkering fanns i de tre första inläggen 

(domsbilaga 1-3). Reklammarkeringen "I samarbete med Clean Eating" i inläggen har 

tillkommit efter att de bevissäkrades i september 2019. Eftersom reklammarkeringen 

tillkommit senare ska den inte beaktas och vägas in i bedömningen för konsumentens 

möjlighet att kunna identifiera inläggen som reklam. När det gäller det fjärde inlägget 

om fiskoljan (domsbilaga 4) fanns viss reklammarkering, dock inte tillräckligt tydlig 

(se nedan). 

Knäckebröd med grillkrydda (domsbilaga 1) 

Det finns ingenting i bilden som indikerar att det är reklam. Det fmns inte någon 

reklammarkering någonstans i hela inlägget. Texten handlar mest om en 

vardagshändelse. Genomsnittskonsumenten kan enligt KO inte omedelbart vid en 

flyktig kontakt förstå att det är reklam utan det krävs att läsaren studerar inlägget 

noggrant. Marknadsföringen är följaktligen otillbörlig. 

Granola (domsbilaga 2) 

Den enda egentliga skillnaden jämfört med domsbilaga 1 är att Clean Eatings Exotisk-

granola finns med på bilden. Texten handlar mest om en vardagshändelse. Enligt KO:s 

uppfattning förstår inte heller här genomsnittskonsumenten omedelbart vid en flyktig 

kontakt att det är reklam. Även denna marknadsföring är följaktligen otillbörlig. 

Choklad och lakritsboll (domsbilaga 3) 

Skillnaden i detta inlägg jämfört med inläggen om knäckebröd och granola är att på 

bilden visas enbart Clean Eatings produkt. Texten handlar mestadels om Clean Eatings 

choklad och lakritsboll. Reklammarkering saknas helt och hållet. På samma sätt som 

vid tidigare avhandlade inlägg anser KO även här att genomsnittskonsumenten inte 

omedelbart vid en flyktig kontakt kan identifiera att det är reklam. Även denna 

marknadsföring är följaktligen otillbörlig. 



Sid 14 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

	
DOM 
	 PMT 5929-20 

Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-12-10 

Fiskoljan (domsbilaga 4) 

I inlägget används inte reklammarkeringen "I samarbete med Clean Eating" utan 

enbart "I samarbete". På nästa rad i inlägget anges en länk till Clean Eatings 

Instagramkonto (@cleaneating.se). Den markeringen är inte tillräckligt tydlig, bl.a. då 

det inte framgår om det är ett kommersiellt samarbete eller inte. Markeringen avviker 

inte heller från övrig text i sin layout, typsnitt eller fårg. Bilden visar Clean Eatings 

fiskolja medan texten handlar om Coronavirus och fiskoljan. Enligt KO uppfattar inte 

en konsument omedelbart vid ett hastigt påseende att det är reklam. Även denna 

marknadsföring är följaktligen otillbörlig. 

Vilseledande och aggressiv marknadsföring (domsbilaga 4) 

Inlägget innehåller hälsopåståenden avseende Clean Eatings fiskolja som inte är 

vederhäftiga. Marknadsföringen är därför vilseledande och strider även mot god 

marknadsföringssed. Marknadsföringen har påverkat konsumentens förmåga att fatta 

ett välgrundat affårsbeslut, varför den är otillbörlig. 

I inlägget skriver svarandena inledningsvis om det läbbiga Coronaviruset som är här 

och att det är ännu viktigare än vanligt att boosta och stärka immunförsvaret. Enligt 

KO:s uppfattning påstår svarandena att omega-3 och DHA behövs för att stärka 

immunförsvaret och att polyfenoler i omega-9 i kombination med vitamin-D ger ett 

extra skydd mot influensa. Svarandena, som har bevisbördan för att marknadsföringen 

är vederhäftig, har inte styrkt påståendena om att vitamin-D och/eller omega-3 

"boostar", "stärker" eller "behövs för att stärka" immunförsvaret eller att det "ger ett 

extra skydd mot" influensa. Positiva effekter av vitamin-D eller omega-3 är beroende 

av andra omständigheter (t.ex. ev. brist på D-vitamin, matintag, hudfårg, ålder, 

sjukdomar). Överkonsumtion av både D-vitamin och omega-3 är dessutom 

verkningslöst och kan vara farligt. Även om domstolen skulle komma fram till att 

svarandena styrkt att D-vitamin och omega-3 i fiskoljan har påstådda positiva effekter, 

och att det är detta som det aktuella inlägget handlar om, så uppfattar inte 

genomsnittskonsumenten inlägget på det sättet. Intrycket som förmedlas är att för i 
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bästa mån skydda sig mot Coronaviruset ska man ta en sked av fiskoljan varje dag. Det 

är inte den eventuellt korrekta 'formella" texten på bilden som väcker 

genomsnittskonsumentens intresse. Under alla förhållanden neutraliserar inte en 

eventuellt korrekt text på bilden vilseledande påståenden i svarandenas intilliggande 

text. 

Svarandena har genom inlägget otillbörligt påverkat konsumenter. Omständigheterna 

har under rådande Coronapandemi varit sådana att de försämrat konsumenternas 

omdöme. Det vilseledande inlägget harieleeeeeeb avsiktligt valt att publicera 

vid en tidpunkt då uppmärksamheten kring Coronapandemin var enorm och 

konsumenter kände en stor oro för att bli smittade av den potentiellt dödliga 

sjukdomen. Konsumenternas oro och rädsla för det farliga Coronaviruset halp' 

~avsiktligt utnyttjat och använt i syfte att öka försäljningen av bolagets 

fiskolja. Svarandena har, då de lämnat vilseledande påståenden om marknadsförd 

produkts egenskaper, utnyttjat konsumenternas försämrade omdöme för att påverka 

konsumenters beslut och därvid utnyttjat sin maktställning. Framställningen ska 

därmed bedömas som aggressiv marknadsföring. Marknadsföringen har i märkbar mån 

påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Sammantaget är marknadsföringen otillbörlig inte bara genom att den är vilseledande 

utan även på grund av att den är aggressiv. 

Vite 

Föreläggandena ska förenas med vite eftersom det saknas särskilda skäl däremot. 

demineet har, trots upprepade påpekanden och flera löften från hennes sida 

att förbättra sin reklammarkering, fortsatt att använda sig av marknadsföring utan att 

identifiera inläggen som reklam. Vid bestämmande av vite ska detta vägas in. Detta 

kan beaktas endera när vitesbeloppets storlek eller typen av vite bestäms, dvs, ett 

vanligt eller ett löpande vite. 



Sid 16 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

	
DOM 
	 PMT 5929-20 

Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-12-10 

Framför allt 11111.11~1ps återkommande brister i reklamidentifieringen, trots 

hennes löften om att efterkomma Konsumentverkets påpekanden, tyder på en stor risk 

att svarandena även efter en dom kan komma att fortsätta att brista i 

reklamidentifieringen. För att i största möjliga utsträckning motverka framtida 

överträdelser anser KO att vitesbeloppet bör vara högt alternativt att ett vite förordnas 

som löpande. Särskilt när det gäller första yrkandet förordar KO ett löpande vite. 

Löpande vite enligt yrkande 1 

Ett löpande vite är motiverat mot bakgrund av att svarandena vid upprepade tillfållen 

har överträtt gällande regler om reklamidentifiering, trots påpekanden från 

Konsumentverket och trots löften från svarandena om att vidta rättelser. 

Vite enligt yrkande 2 

Överträdelsens art motiverar ett högt vitesbelopp. 

Svarandena 

Allmänt om den påtalade marknadsföringen 

På Instagram tar användarna del av varandras inlägg genom ett flöde av inlägg från 

olika konton som användaren följer. Det är fotografiet i inläggen som är centralt. I 

flödet visas enbart ett par rader av kontohavarens text. Övrig text kan användaren 

enbart få del av genom att klicka på "mer". Texten dyker således inte upp automatiskt. 

I flödet ligger texten underbilden. När användaren klickar på "mer" utvecklar sig 

ytterligare text (om sådan finns) samt eventuella kommentarer under bilden. Det är 

enbart om man går in på en kontohavares arkiv"! "bibliotek och tittar på Instagram via 

dator som texten, när man klickar på "mer", dyker upp på sidan av fotografiet på det 

sätt som framgår av KO:s bilagor till stämningsansökan. Flödena ser dock identiska ut 

oavsett om användaren använder sin mobiltelefon, läsplatta eller dator. 

Instagraminläggen i en användares flöde kommuniceras inte i kronologisk ordning 
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efter det att de har lagts ut av de konton som användaren följer. I stället är det så att 

inläggen i flödet visas enligt en komplicerad algoritm där Instagram söker stärka 

användarnas upplevelse genom att först exponera sådant som användaren kan tänkas 

vara intresserad av. 

Samtliga inlägg som påtalas i målet utgör marknadsföring när de visas för användare i 

flödet. Att placera ett inlägg i ett arkiv / bibliotek utgör överhuvudtaget inte en 

marknadsföringsåtgärd. 

Vid prövning av inlägg via Instagram ska samtliga frågor prövas med utgångspunkt i 

att det enbart är det rent kommersiella och det som har rent kommersiella förhållanden 

till sitt föremål som kan ingripas emot oavsett om det omfattas av databasregeln eller 

inte. 

Ansvarsfrågan 

För det fall domstolen anser att det har förekommit otillbörlig marknadsföring gäller 

följande avseende ansvarsfördelningen. Det är Clean Eatings produkter som 

marknadsförs. Clean Eating är således annonsör 	 är därför 

inte personligen annonsör och kan inte åläggas ett direkt ansvar för marknadsföringen. 

Det enda som eventuellt kan bli aktuellt för allenelleekär ett 

medverkansansvar i egenskap av den som har publicerat inläggen via sitt privata konto 

Det förutsätter i sin tur att domstolen anser att enbart 

publiceringen är tillräcklig för ett sådant ansvar. Något annat har inte lagts... 

affill. till last. 

Genomsnittskonsumenten 

För det fall de aktuella inläggen är att betrakta som marknadsföring är målgruppens 

genomsnittskonsument en person som aktivt har valt att följa just galarlf" 
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konto. Genomsnittskonsumenten är användare som ofta gillar och/eller kommenterar 

inlägg från @' 	 och är införstådda med att aleelleelp äger 

och driver företaget Clean Eating. Närmare 80 procent av följarna består av kvinnor 

mellan 25-65 år. Dessa är sannolikt kunniga och intresserade av att äta bra mat utan 

onödiga tillsatser och i övrigt av en hälsosam livsstil och har därför valt att följa 

@ffilleelle». Det är således en person i denna målgrupp som är den relevanta 

genomsnittkonsumenten. 

Påståendena om bristande reklamidentifiering 

Oavsett hur de aktuella inläggen ska betraktas förekommer ingen bristande 

reklamidentifiering. Vid bedömningen av frågan om reklamidentifiering ska det 

göras en helhetsbedömning. I samtliga inlägg är texten placerad till höger om bilden. 

Text och bild tas således del av samtidigt och skiljer sig från andra bilder med texter 

som återfinns i arkivet/biblioteket fördelle~Instagramkonto. De 

påtalade bilderna fokuserar på produkterna med människor, om de förekommer, som 

statister. När det gäller övriga bilder är människorna i fokus och bilderna har tydlig 

privat karaktär. Vidare innehåller samtliga texter i de aktuella inläggen tydliga 

referenser till att det är fråga om våra produkter, olika säljbudskap, rabattkoder m.m. 

Det är således tydligt att det inte är fråga om en konsument som allmänt lovprisar 

diverse produkter. 

Vidare fmns det inga direktlänkar i något av inläggen som direkt leder till 

www.cleaneating.se  där produkterna finns till försäljning. För att ta sig dit har det 

krävts att konsumenten antingen först klickat på länk till Clean Eatings kontosida 

@cleaneating.se  för att där leta sig fram till länken till www.cleaneating.se, eller letat 

sig till @ffilleellepkontosida och där eventuellt hitta en länk till 

www.cleaneating.se  (den har funnits där periodvis men inte alltid). Det särskilda 

kravet på tydlighet gäller således inte i detta mål. 
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Inläggen som återfinns i domsbilaga 2-4 är utformade som traditionella annonser med 

fokus på de marknadsförda produkterna och skiljer sig markant från mer privata 

inlägg. Annonsernas utformning med avbildningen med fokus på produkterna med 

annonsörens logotyp ser ut som traditionell marknadsföring för produkter av det slag 

som Clean Eating marknadsför. Vid prövningen ska också beaktas att iliga 
iliellelek är en del av och dominant i Clean Eatings varumärken. Därutöver är 

samtliga inlägg tydligt markerade med sändarangivelsen @cleaneating eller 

#cleaneating. Redan vid en flyktig kontakt med dessa annonser står det således klart 

för användarna att det är fråga om reklam. Texten (även utan tillägget i samarbete med 

Clean Eating) skiljer sig också tydligt från andra typer av inlägg (redaktionella) där det 

givetvis inte talas om "våra produkter", det finns inga rabattkoder, osv. 

Fotografierna i inlägget i domsbilaga 1 är inte traditionella annonser på samma sätt 

som domsbilaga 2 och 3. Däremot tillfördes tillägget "i samarbete med Clean Eating" i 

omedelbar anslutning till diskussionerna med Konsumentverket under hösten 2019. 

Även inläggen enligt domsbilaga 2 och 3 markerades på samma sätt efter kontakter 

och diskussioner med Konsumentverket. Vid dessa kontakter diskuterades lämplig text 

[i samarbete med] som också lades till i de påtalade inläggen. Inlägget enligt 

domsbilaga 4 markerades på det överenskomna sättet redan när inlägget lades ut. 

Vidare är samarbetet inte ett betalt samarbete och beteckningen "i samarbete med 

Clean Eating" är således korrekt och klargör vilken typ av samarbete det är fråga om 

samt innebär att det även vid en flyktig kontakt framgår att det är fråga om reklam. 

Någon bristande reklamidentifiering är det således inte fråga om. 

Med betoning på bild och text i kombination på det sätt som inläggen återges i 

domsbilaga 1-4 anförs följande. 
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Knäckebröd med grillkrydda (domsbilaga 1) 

Bilden återger ingen identifierbar produkt och i slutet av texten anges @cleaneating.se  

och #cleaneating i blått. Precis ovanför anges "Februaril0 ger er 10% rabatt på hela 

sortimentet fram till 23.59 söndag". Av denna text tillsammans med hänvisningen 

"inget gör mig såklart gladare än att mina barn vill äta mina nyttiga produkter" 

framgår det med all önskvärd tydlighet att det är fråga om marknadsföring. 

Granola (domsbilaga 2) 

Texten är kort. Det framgår att 'L 	provsmakar vår nya GRANOLA-smak 

EXOTISK'. Redan begreppet "vår" klargör att det är fråga om marknadsföring och inte 

ett allmänt lovprisande av någons produkt. På fotot exponeras produkten och man kan 

tydligt se att det är samma produkt. Logotypen med varumärket fiellei 

syns vidare tydligt och bilden är också en traditionell reklambild för 

denna typ av produkt. Texten avslutas med @cleaneating.se  och #länkiprofilen i blått 

som drar blicken till sig och ytterligare klargör att det är fråga om marknadsföring. 

Choklad och lakritsboll (domsbilaga 3) 

Även den här texten är kort. Texten inleds med "Nu har vi sålt våra rawfoodbollar i 

några månader...". Redan uttrycket vi sålt våra klargör att det är fråga om 

marknadsföring och inte ett allmänt lovprisande av någons produkt. I slutet på texten 

anges dessutom "Vi erbjuder den på rabatterat pris idag.". Logotypen med 

varumärket 	 syns vidare tydligt och bilden är också 	en 

traditionell reklambild för denna typ av produkt. Texten avslutas med @cleaneating.se  

i blått som drar blicken till sig och ytterligare klargör att det är fråga om 

marknadsföring. 

Fiskoljan (domsbilaga 4) 

Inlägget brister inte i reklamidentifiering. Bilden har en synnerligen tydlig 

annonskaraktär där logotypen med varumärket 	 är 
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exponerat med stor stil. Texten inleds med "I samarbete gcleaneating" och därefter: 

"Det är en sjuk slump att vår omega-3 olja kommer precis nu.". Det är således tydligt 

att avsändaren inte är en konsument som allmänt lovprisar någons produkt. "I 

samarbete" förstärker intrycket av marknadsföring men är inte nödvändigt för 

reklamidentifieringen. 

Påståendena om vilseledande och aggressiv marknadsföring (domsbilaga 4) 

Inlägget enligt domsbilaga 4 lades ut på 	 Instagramkonto den 13 

mars 2020. För det fall inlägget är att betrakta som marknadsföring så är den inte 

vilseledande eller aggressiv. 

Inlägget innehåller inte något påstående eller ens en antydan om att fiskoljan skulle 

kunna bota Covid-19/Corona. Det påstås inte heller i annonsen att fiskoljan botar 

influensa. Det som påstås är att omega-9 i kombination med D-vitamin kan ge ett extra 

skydd mot influensa. Det påståendet är korrekt. Clean Eatings fiskolja innehåller 

särskilt tillskott av D-vitamin. Flera vetenskapliga undersökningar har gjorts i vilka 

framkommit att tillskott av D-vitamin har en positiv inverkan på immunförsvaret och 

kan skydda mot influensa. Vetenskapliga studier publicerade i ansedda tidskrifter visar 

att D-vitamin kan motverka influensa och att omega-3 stärker immunförsvaret. Det 

framgår tydligt att fiskoljan innehåller mycket  av det som behövs för att stärka 

immunförsvaret. Inte att den behövs för att stärka immunförsvaret. Marknadsföringen 

är således inte vilseledande. 

När inlägget lades ut hade samhället ännu inte stängts ned och Covid-19/Corona hade 

ännu inte fått den stora betydelse som det har i dag. Dagen efter var landskapet redan 

förändrat. Först då strömmade det också in en rejäl näthatsstorm av kommentarer 

under inlägget. 	 avlägsnade inlägget och förklarade för sina följare 

att med tanke på den oro för Corona som utvecklat sig efter inlägget så ångrade hon att 

hon nämnt Corona. Hon har därefter inte marknadsfört oljan på detta sätt igen och 

avser inte heller att göra det. 
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delleelleh har 160 poäng ekonomi med marknadsföringsinriktning och ingen 

läkarexamen eller annan utbildning som skulle ge henne en maktställning eller annat 

särskilt inflytande på hälsoområdet, särskilt inte vad gäller sjukdomar. Hon har heller 

inte gett ett sådant intryck. Såvitt får förstås är det enbart inlägget i arkivet på 

kontosidan för kontot @ 	 som KO påstår är aggressiv 

marknadsföring. För att ra del av innehållet krävs att följaren först söker efter kontot. 

Därefter måste följaren söka bland de drygt 6 000 bilderna efter rätt inlägg. Efter det 

måste följaren klicka på bilden för att få del av texten i inlägget. En sådan 

marknadsföring som kräver så pass mycket aktivitet från den som tar del av innehållet 

samtidigt som kontohavaren är helt passiv och endast har placerat inlägget i sitt arkiv 

kan aldrig vara aggressiv oavsett vad den innehåller. Det förekommer helt enkelt ingen 

som helst påtryckning. 

Marknadsföringen har således inte varit aggressiv ochalleelle. har inte 

utnyttjat någon maktställning. 

Vite 

Löpande vite enligt yrkande 1 

KO påstår att Svarandena inte har hörsammat KO:s påpekanden om brister i 

reklamidentifiering. Det är inte korrekt. Vid de kontakter som har förevarit mellan 

parterna har det gjorts ändringar. Det framgår redan av det material som har givits in 

av KO att till inläggen lades "i samarbete med Cleaneating" efter kontakterna med KO 

under hösten 2019. Det var den texten som diskuterades (diskussionen skedde innan 

Kissie-domen meddelades av Patent- och marknadsöverdomstolen). Efter det att talan 

väcktes i detta mål har reklammarkeringarna på Alieleeelleirttterligare skärps 

till och nu används antingen "i betalt samarbete med Cleaneating" eller "Reklam". 

Något skäl att förordna förbud vid löpande vite föreligger således inte. 
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Vite enligt yrkande 2 

Inte heller finns det skäl att meddela ett extra högt vite avseende inlägget enligt 

domsbilaga 4. Det inlägget togs bort från (1111.1111111~edan innan KO väckte 

talan och svarandena avser inte att genomföra sådan marknadsföring igen. 

UTREDNING I MÅLET 

KO har som skriftlig bevisning åberopat skärmutskrifter från en dator avseendefael 

~ib Instagramkonto utvisande bl.a. de aktuella inläggen, filmsekvenser av en 

dator utvisande Instagramkontot, information från Livsmedelsverket, artiklar från 

tidningarna UNT, Vårdfokus och Dagens Industri, en "situation report" från WHO 

samt tjänsteanteckningar från Konsumentverket. 

Svarandena har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. uttalanden från 

reklamombudsmannen samt artiklar och studier avseende Omega-3 och D-vitamin i 

olika tidskrifter. 

Målet har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken avgjorts utan 

huvudförhandling sedan parterna fått tillfälle att slutföra sin talan. 

DOMSKÄL 

Inledning 

Målet rör fyra Instagraminlägg, vilka framgår av domsbilaga 1-4, som är eller har varit 

publicerade på tal~11111 Instagramkonto. KO har gjort gällande att 

samtliga inlägg utgör otillbörlig marknadsföring p.g.a. bristande reklamidentifiering 

och att ett av Instagraminläggen dessutom utgör otillbörlig marknadsföring p.g.a. att 

det är vilseledande och aggressivt. 
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Domstolen kommer först att ta ställning till om Instagraminläggen utgör 

marknadsföring och vem som i så fall har ansvaret för marknadsföringen. Om 

domstolen kommer fram till att inläggen utgör marknadsföring kommer domstolen att 

pröva om detta tillräckligt tydligt framgår. Domstolen kommer sedan att ta ställning 

till om Instagraminlägget enligt domsbilaga 4 är vilseledande och/eller aggressivt. Om 

marknadsföringen bedöms som otillbörlig kommer domstolen avslutningsvis att 

bestämma hur ett förbud ska utformas. 

De aktuella inläggen utgör marknadsföring 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 3 § marknadsföringslagen avses med marknadsföring reklam och andra åtgärder 

i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till 

produkter, inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan 

åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av 

produkter till konsumenter eller näringsidkare. 

I praxis har bestämmelserna i marknadsföringslagen ansetts vara tillämpliga under 

förutsättning att det har varit fråga om ett meddelande som har lämnats i kommersiell 

verksamhet och i kommersiellt syfte och som haft rent kommersiella förhållanden till 

föremål. Ett ingripande enligt marknadsföringslagen har däremot inte ansetts kunna 

ske mot framställningar som är inriktade på att bibringa allmänheten vissa värderingar 

eller påverka allmänhetens beteende i viss riktning. (Se bl.a. MD 2014:16, med där 

gjorda hänvisningar.) 

Bedömningen i målet 

KO har till stöd för att de aktuella inläggen utgör marknadsföring åberopat 

skärmutskrifter från en dator avseendelliellielliMbInstagramkonto utvisande 

de aktuella inläggen (se domsbilaga 1-4) så som de såg ut i Instagramkontots s.k. 

arkiv/bibliotek. Svarandena har gjort gällande att inläggen visserligen utgjorde 
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marknadsföring när de visades i det så kallade flödet, men att det inte utgör en 

marknadsföringsåtgärd att placera inläggen i arkivet/biblioteket. 

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att de aktuella inläggen i samtliga fall 

utgörs av en bild med intilliggande text. Utredningen i målet visar att inläggen har 

visats i flödet och att de inlägg som framgår av domsbilaga 1-3 även återfinns i det s.k. 

arkivet/biblioteket. Beroende på textens längd, om inlägget har visats i flödet eller i 

arkivet/biblioteket och om användaren har använt en mobiltelefon eller en dator, kan 

användaren ha behövt klicka på "mer" för att ta del av hela texten. Patent- och 

marknadsdomstolen konstaterar vidare att samtliga inlägg handlar om produkter från 

Clean Eating. 

Domstolen gör bedömningen att inget av inläggen är inriktade på att bibringa 

allmänheten vissa värderingar eller påverka allmänhetens beteende i viss riktning. De 

skärmutskrifter som har åberopats av KO visar istället att samtliga inlägg är avsedda 

att främja avsättningen av Clean Eatings produkter och att de därmed har ett 

kommersiellt syfte. För bedömningen av om de aktuella inläggen utgör 

marknadsföring saknar det betydelse om inläggen visas i flödet eller i 

arkivet/biblioteket. Innehållet i, och syftet med, de aktuella inläggen är detsamma och 

de är tillgängliga för genomsnittskonsumenten även när de befinner sig i 

arkivet/biblioteket. Alla fyra inläggen som påtalats i målet utgör således 

marknadsföring. 

Domstolen går därmed vidare och prövar frågan om vem som är ansvarig för de 

aktuella marknadsföringsåtgärderna. 

Clean Eating och 11111~  har båda ett huvudansvar för 

marknadsföringen 

KO har i första hand gjort gällande att 	 har ett huvudansvar för 

marknadsföringen och i andra hand att hon i vart fall ska åläggas ett 
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medverkansansvar. Svarandena har gjort gällande att,11.11111~ inte kan 

åläggas ett direkt ansvar för marknadsföringen och att det enda som eventuellt kan bli 

aktuellt är ett medverkansansvar i egenskap av den som har publicerat inläggen via sitt 

privata Instagramkonto. 

Rättsliga utgångspunkter 

Utgångspunkten enligt 23 § första stycket marknadsföringslagen är att ett förbud riktas 

mot den näringsidkare som har gjort sig skyldig till den otillbörliga framställningen. 

Med näringsidkare avses enligt 3 § marknadsföringslagen en fysisk eller juridisk 

person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. 

Enligt 23 § andra stycket marknadsföringslagen kan förbud också riktas mot andra 

personer, bl.a. någon som handlar på näringsidkarens vägnar (se punken 2) eller någon 

som i övrigt väsentligen har bidragit till marknadsföringen (se punkten 3). 

När det gäller tillämpligheten av punkten 2, "den som handlar på näringsidkarens 

vägnar", ska det vara fråga om ageranden från personer som, utan att vara anställda, 

haft en fullmakt eller ett specifikt uppdrag att representera eller annars företräda 

näringsidkaren, dvs, haft en formell ställning att företräda näringsidkaren. Punkten 3, 

"var och en som i övrigt väsentligen har bidragit till marknadsföringen", kan däremot 

träffa även andra personer utifrån en bedömning av om de i det enskilda fallet har 

bidragit till den otillbörliga marknadsföringen i väsentlig mån. (Se Patent- och 

marknadsöverdomstolens avgörande i PMT 2054-18.) 

Bedömningen i målet 

Att marknadsföringen har avsett Clean Eatings produkter och skett i bolagets intresse 

är ostridigt mellan parterna och vinner stöd av den skriftliga utredningen i målet. Det 

är alltså klarlagt att Clean Eating är ansvarigt för den i målet aktuella 

marknadsföringen. 

Det är illeel~ som har utformat och publicerat den aktuella 

marknadsföringen. Hon far härvid, i egenskap av ägare, vd, ensam styrelseledamot och 
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firmatecknare för Clean Eating, anses ha handlat för ändamål som har samband med 

hennes egen näringsverksamhet. Enligt domstolens bedömning har leeeellliellek 

därför, tillsammans med bolaget, ett huvudansvar för marknadsföringen. 

Domstolen går därmed vidare och prövar om de aktuella inläggen kan anses 

otillbörliga. 

Inläggen utgör otillbörlig marknadsföring 

Allmänna rättsliga utgångspunkter 

Marknadsföringslagen syltar enligt 1 § till att främja konsumenternas och näringslivets 

intressen i samband med marknadsföring av produkter, och att motverka 

marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. 

Marknadsföringslagen genomför 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 (direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder). Lagens bestämmelser ska på sedvanligt sätt tolkas direktivkonformt så 

långt det är möjligt. 

Marknadsföringslagen och direktivet om otillbörliga affärsmetoder innehåller bl.a. 

regler om förbud mot affärsmetoder som är vilseledande och aggressiva. 

Marknadsföring som är vilseledande enligt bl.a. 9 och 10 §§ marknadsföringslagen är, 

enligt 8 §, att anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföring som är 

aggressiv är, enligt 7 § tredje stycket marknadsföringslagen, att anse som otillbörlig 

om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut. 8 § och 7 § tredje stycket marknadsföringslagen ger uttryck 

för vad som enligt praxis brukar betecknas som transaktionstestet. De aktuella 

bestämmelserna i marknadsföringslagen genomför bland annat artiklarna 6, 7, 8 och 9 i 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
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Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att en direktivkonform tolkning av 

marknadsföringslagen medför att bestämmelserna i 8, 9 och 10 §§ marknadsförings-

lagen ska tillämpas i ett sammanhang med transaktionstestet som det centrala kriteriet 

vid bedömningen av om marknadsföringen är vilseledande och därmed otillbörlig (se 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom i PMT 2054-18 samt Patent- och 

marknadsöverdomstolens dom den 8 juli 2020 i mål nr PMT 9082-18). Patent- och 

marknadsdomstolen gör i detta mål samma bedömning av rättsläget och bedömer att 

även bestämmelsen i 7 § marknadsföringslagen bör tillämpas på motsvarande sätt. En 

affärsmetod som efter transaktionstestet är att anse som vilseledande eller aggressiv är 

därmed också otillbörlig (se artikel 5.4 a) och b) i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder). 

Begreppet affärsbeslut definieras i 3 § marknadsföringslagen som ett beslut som fattas 

av en konsument eller en näringsidkare om huruvida, hur och under vilka 

förutsättningar en produkt ska köpas, om hela eller delar av köpesumman ska betalas, 

om produkten ska behållas eller överlåtas, eller om en avtalsenlig rättighet i samband 

med produkten ska utnyttjas, oavsett om konsumenten eller näringsidkaren beslutar att 

handla eller att avstå från att handla. Definitionen är tagen direkt från artikel 2 k) i 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Enligt EU-domstolens praxis avses med 

begreppet affårsbeslut samtliga beslut som har en direkt koppling till beslut om 

att förvärva eller inte förvärva en produkt. Detta är en vid definition som även omfattar 

att gå in i en butik eller besöka en webbplats för att inhämta mer information (se bl.a. 

EU-domstolens dom av den 19 december 2013,111111111.11, C-281/12, 

EU:C:2013:859 och MD 2016:6 samt Patent- och marknadsöverdomstolens dom i 

PMT 2054-18). 

Genomsnittskonsumenten 

Rättsliga utgångspunkter 

Vid bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig är utgångspunkten att 

marknadsföringen ska bedömas med hänsyn till hur den uppfattas av en 
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genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och 

upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer (se skäl 18 i 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder och EU-domstolens dom av den 18 

oktober 2012 i mål C-428/11 Purely Creative, EU:C:2012:651, p. 53). 

Om marknadsföringen är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp (målgrupp) följer 

av artikel 5.2 b) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder att marknadsföringen ska 

bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i 

denna grupp (se även MD 2016:11 p. 124 och Purely Creative). 

Frågan hur genomsnittskonsumenten uppfattar viss marknadsföring är en normativ 

bedömning och utgör därmed en rättsfråga men det finns inte något hinder mot att 

parterna lägger fram bevis för omständigheter av betydelse för bedömningen av denna 

fråga (se MD 2016:11 och EU-domstolens dom den 16 juli 1998 i mål C-210/96 Gut 

Springenheide, EU:C:1998:369). 

Bedömningen av målgrupp och genomsnittskonsument 

De aktuella inläggen har publicerats pålle~1.111Instagramkonto och på 

svenska. KO har anfört att Instagramkontot är tillgängligt för alla och att 

marknadsföringens målgrupp därför är konsumentkollektivet i stort. Enligt KO är 

alltså genomsnittskonsumenten en person tagen ur denna grupp. KO har gjort gällande 

att genomsnittskonsumenten har god kännedom om Coronapandemin. Svarandena har 

anfört att genomsnittskonsumenten är en person i en målgrupp bestående av kvinnor 

mellan 25-65 år som aktivt har valt att följa det aktuella Instagramkontot och att dessa 

sannolikt är kunniga och intresserade av att äta bra mat och i övrigt av en hälsosam 

livsstil. 

Det är i målet ostridigt att 11111.1.1.111. Instagramkonto har cirka 150 000 

följare. Det saknas enligt domstolen skäl att ifrågasätta att det främst är kvinnor i 

åldern 25-65 år som följer Instagramkontot. Någon särskild utredning som närmare 
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visar vilka konsumenter marknadsföringens målgrupp består av har dock inte 

åberopats. Det står även klart att Instagramkontot var och är öppet för alla och att de 

marknadsförda produkterna utgör livsmedel med hälsokostkaraktär, vilket typiskt sett 

torde intressera en stor del av konsumentkollektivet. 

Med hänsyn till att direktivet om otillbörliga affärsmetoder syftar till att uppnå en hög 

konsumentskyddsnivå (se direktivets skäl 1), bör den grupp ur vilken 

genomsnittskonsumenten hämtas inte avgränsas alltför snävt (se även Patent- och 

marknadsöverdomstolens dom i PMT 2054-18). Patent- och marknadsdomstolen 

finner vid en sammantagen bedömning, och med hänsyn till vad som har anförts ovan, 

att marknadsföringens målgrupp är det svenska konsumentkollektivet i stort. Den 

genomsnittskonsument som domstolens prövning utgår ifrån är alltså en person tagen 

från denna grupp. Även om genomsnittskonsumenten i och för sig kan ha ett intresse 

för hälsa, har det i målet inte framkommit något som ger skäl att utgå från att denne 

har några djupare kunskaper på området. Det far antas att genomsnittskonsumenten är 

en van internetanvändare och i allmänhet läser reklam flyktigt och i första hand 

påverkas av helhetsintrycket. Det finns skäl att utgå ifrån att genomsnittskonsumenten 

har god inblick i samhällsrapporteringen om Coronapandemin. 

Vilseledande marknadsföring p.g.a. bristande reklamidentifiering 

KO har gjort gällande att samtliga de i målet aktuella inläggen brister i 

reklamidentifiering eftersom genomsnittskonsumenten inte omedelbart vid en flyktig 

kontakt kan identifiera att de utgör reklam. 

Rättsliga utgångspunkter 

I 9 § marknadsföringslagen anges att all marknadsföring ska utformas och presenteras 

så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring (principen om s.k. 

reklamidentifiering). Marknadsföring som inte uppfyller detta krav är att bedöma som 

vilseledande. Möjligheten att skilja marknadsföring från annat innehåll är 
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grundläggande för konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. (Se 

Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål nr PMT 2054-18.) 

Prövningen av om reklaminläggen är vilseledande och otillbörliga p.g.a. bristande 

reklamidentifiering enligt 8 och 9 §§ marknadsföringslagen bör, som har nämnts ovan, 

ske i ett sammanhang med transaktionstestet som det centrala kriteriet. Det innebär att 

domstolen med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet far bedöma hur 

snabbt och enkelt genomsnittskonsumenten måste uppfatta att det är fråga om 

marknadsföring för att kunna fatta ett välgrundat affårsbeslut. Vid sin bedömning ska 

domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter såsom exempelvis hur 

marknadsföringen har utformats, i vilket medium den har publicerats, om den har 

varvats med redaktionellt innehåll, hur marknadsföringen uppfattats av 

genomsnittskonsumenten och hur alla dessa omständigheter påverkar 

genomsnittskonsumentens affärsbeslut. Att betalda inlägg varvats med andra typer av 

inlägg samt att marknadsföringen har skett i digital miljö är omständigheter som 

innebär att relativt höga krav bör ställas på marknadsförarens reklammarkering. 

Domstolens bedömning av den aktuella marknadsföringen 

Domstolen konstaterar att den påtalade marknadsföringen har framställts i en digital 

miljö där en konsument har möjligheter att snabbt fatta affärsbeslut. Även om det i och 

för sig inte fanns någon direktlänk till Clean Eatings hemsida från respektive inlägg 

innebär detta att konsumenten enkelt och snabbt har kunnat gå vidare till Clean Eatings 

Instagramkonto och därifrån till Clean Eatings webbplats och webbshop och 

genomföra köp. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar vidare att gm 
varvar redaktionella inlägg med kommersiella inlägg på sitt 

Instagramkonto. Båda dessa omständigheter talar för att det ska ställas höga krav på 

inläggens utformning vad gäller reklamidentifiering. Det är i detta sammanhang inte 

tillräckligt att konsumenten kan ana och så småningom förstå att det rör sig om 

marknadsföring, utan det ska framgå så tydligt att en konsument redan efter en flyktig 

kontakt kan skilja mellan reklam och annan information (se MD 2009:15). 
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KO har som bevisning åberopat skärmutskrifter från 

Instagramkonto som utvisar bildinnehållet i flera andra Instagraminlägg. Svarandena 

har anfört att det av dessa skärmutskrifter framgår att redaktionella och kommersiella 

inlägg på dielleeleek Instagramkonto skiljer sig från varandra genom att 

bilderna har olika fokus. Enligt svarandena fokuserar bilderna i den påtalade 

marknadsföringen tydligt på produkterna medan bilderna från 11.11.111111» 

icke-kommersiella inlägg har en tydligt privat karaktär med människor i fokus. 

Enligt domstolen går det utifrån befintligt underlag inte att dra den generella slutsatsen 

som svarandena gör — att det genom att enbart titta på bilderna på Menfl~ 
Instgramkonto — går att avgöra vilka bilder som endast syftar till att skapa ett 

redaktionellt innehåll och vilka som utgör marknadsföring. Att det finns någon 

generell tydlig skillnad i detta avseende är alltså inte utrett i målet. I den fortsatta 

bedömningen kommer domstolen att närmare gå in på de aktuella inläggens, inklusive 

bildernas, utformning. 

Domstolen kommer nu att pröva om respektive inlägg i den påtalade marknadsföringen 

uppfyller kraven enligt ovan eller om reklamidentifieringen brister på ett sådant sätt att 

marknadsföringens utformning påverkar eller sannolikt påverkar genomsnitts- 

konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat afffirsbeslut. 

Bedömning av inlägget "Knäckebröd med grillkrydda" (domsbilaga 1) 

Det påtalade Instagraminlägget består av flera bilder som kan bläddras fram samt en 

intilliggande text, se domsbilaga 1 som dock enbart innehåller den första bilden. 

	

Bilderna föreställer 	 som håller i en tallrik med en smörgås på samt 

sonen deeignär han äter smörgåsen. Längst ner i texten anges en rabattkod som enligt 

texten ger "10 procent rabatt på hela sortimentet ". Inlägget avslutas med 

"@cleaneating.se" som länkar till Clean Eatings Instagramkonto, och en hashtag 

"#cleaneating". 
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Av bilderna i inlägget går det inte att dra slutsatsen att det är ett kommersiellt inlägg 

dvs. marknadsföring. Förutom att "11111.11.10 själv har en framträdande roll så 

domineras bilderna i övrigt av en smörgås med äggröra samt av hennes son. Enligt 

domstolen framkommer det inte heller, vid en flyktig anblick av den till bilderna 

intilliggande texten att det är fråga om marknadsföring. Den egentliga 

marknadsföringen, dvs. omnämnandet av att smörgåsen blir extra god av grillkrydda 

ligger inbäddad i en textmassa som överlag har en högst personlig prägel. 

Rabattkoden, hashtagen och länken till Clean Eatings Instagramkonto samt det 

förhållande att Illieleelleh i texten refererar till "mina produkter" kan i och för 

sig ha gett en uppmärksam genomsnittskonsument vissa aningar om att det kan finnas 

något slags samband mellan 	 och Clean Eating. Med hänsyn till 

kravet på tydlighet kan detta dock inte anses tillräckligt. Dels är innebörden av dessa 

formuleringar otydlig, dels måste genomsnittskonsumenten läsa hela inlägget för att ta 

del av dem. Rabattkoden, och de båda länkarna återfinns ju allra sist i inlägget. 

Sammantaget fmner alltså domstolen att Instagraminlägget brister i reklamidentifiering 

på ett sätt som i vart fall sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att 

fatta ett välgrundat afffirsbeslut. Denna bristande reklamidentifiering innebär att 

marknadsföringen är vilseledande och därmed otillbörlig. 

Att inlägget senare har markerats med "i samarbete med Clean Eating" ändrar inte 

denna bedömning. 

Bedömning av inlägget "Granola" (domsbilaga 2) 

Det aktuella inlägget utgörs av sex rader text samt flera bilder, varav domstolen har 

tagit del av den första bilden, föreställande ett barn vid ett bord med en skål och en 

sked samt ett paket av Clean Eatings granola. Av texten framgår att alla som tycks 

vara barnet på bilden, provsmakar produkten och inlägget avslutas med en länk till 

Clean Eatings Instagramkonto @cleaneating.se, och en hashtag #lankiprofilen. 
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Precis som med föregående inlägg framgår det inte direkt av bilden att det är fråga om 

marknadsföring. Domstolen konstaterar att bilden snarare fokuserar på barnet — som är 

11.1.1~111111111,son — än produkten. Avseende texten konstateras att Patent- och 

marknadsöverdomstolen i tidigare avgöranden har slagit fast att en upplysning om att 

det fmns en länk i sig inte är tillräcklig för att genomsnittskonsumenten redan vid en 

flyktig kontakt ska förstå att inlägget utgör marknadsföring (se Patent- och 

marknadsöverdomstolens dom den 5 december 2019 i mål nr PMT 2054-18). Inte 

heller i kombination med begreppet "vår granola", som i sammanhanget får anses vara 

tvetydigt, eller något annat i texten, anser domstolen att genomsnittskonsumenten vid 

en flyktig kontakt med inlägget förstår att det är marknadsföring. 

Därmed brister även detta Instagraminlägg i reklamidentifiering på ett sätt som i vart 

fall sannolikt påverkar genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Denna bristande reklamidentifiering utgör därmed vilseledande 

marknadsföring som är otillbörlig. 

Att inlägget senare har markerats med "i samarbete med Clean Eating" ändrar inte 

denna bedömning. 

Bedömning av inlägget "Choklad & lakritsboll" (domsbilaga 3)  

Instagraminlägget utgörs av en bild och 15 rader text. Bilden föreställer två 

förpackningar med Clean Eatings produkt "Choklad & lakritsboll", där logotypen 

" syns högst upp på förpackningarna. Av texten framgår bl.a. att 

produkten är den mest omtyckta av Clean Eatings rawfood-bollar och att den erbjuds 

på rabatterat pris den aktuella dagen. Texten avslutas med "Lägger en länk i min 

profil" och en länk till Clean Eatings Instagramkonto @cleaneating.se. 

Vid en jämförelse med de två tidigare inläggen fokuserar denna bild uteslutande på en 

produkt från Clean Eatings sortiment. I övrigt är dock inte bilden, enligt domstolen, 

utformad på ett sätt som tydligt, vid en flyktig anblick, visar att inlägget utgör 

marknadsföring. 
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Upplysningen i texten om att 111~" "lägger en länk i profilen" och 

länken i sig är, som domstolen konstaterat ovan, inte tillräckligt för att 

genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt ska förstå att inlägget utgör 

marknadsföring. Om genomsnittskonsumenten ser länken kan det möjligen ge viss 

antydan om att det kan röra sig om marknadsföring. Detta kräver dock att 

genomsnittskonsumenten läser igenom hela texten då ju denna upplysning är infogad i 

slutet av textavsnittet. Textavsnittet är relativt långt, och i övrigt inte utformat på ett 

sätt som tydliggör att det är fråga om marknadsföring. Begreppet "våra raufood-
bollar", som förekommer tidigt i inlägget är i sammanhanget otydligt och räcker inte, 

enligt domstolen, för att det vid en helhetsbedömning av inlägget med tillräcklig 

tydlighet ska anses stå klart för genomsnittskonsumenten att det är fråga om 

marknadsföring. Sammantaget finner domstolen att genomsnittskonsumenten redan 

vid en flyktig kontakt inte kan anses förstå att inlägget utgör marknadsföring. 

I likhet med föregående inlägg finner alltså domstolen att utformningen och 

presentationen av det aktuella inlägget innebär att genomsnittskonsumenten i vart fall 

sannolikt påverkas i sin förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut och att det därmed 

saknar tillräcklig reklamidentifiering på ett sådant sätt att det är vilseledande och utgör 

otillbörlig marknadsföring. 

Att inlägget senare har markerats med "i samarbete med Clean Eating" ändrar inte 

denna bedömning. 

Bedömning av inlägget "Fiskoljan" (domsbilaga 4) 

Inlägget består av en bild och en något längre text. Bilden skiljer sig från bilderna i 

tidigare inlägg på så sätt att den inte utgör ett vanligt fotografi utan snarare en typ av 

kollage i form av vad som närmast kan ses som en traditionell annons. Bilden 

innehåller en flaska av Clean Eatings fiskolja till höger, information och upplysningar 

om innehåll och dagligt intag av produkten till vänster samt de två kännetecknen 

"Clean Eating" och '11~1~>" högst upp. Det är tydligt att bilden inte 
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föreställer en "vardagshändelse" och domstolen kan konstatera att den på detta sätt 

skiljer sig från övriga bilder på 	 Instagramkonto. 

Texten i inlägget inleds med "I samarbete" och på nästkommande rad följer 

"gcleaneating.se" som länkar till Clean Eatings Instagramkonto. Därefter redogörs på 

ett personligt sätt bl.a. för produktens innehåll och de allmänna fördelarna med 

produkten. I texten sätts produktens egenskaper även på visst sätt i relation till 

Coronaviruset, vilket domstolen återkommer till nedan. Sist i texten skriver gem 
delialle"Länk i min profil". 

Till skillnad från tidigare inlägg finns, i början av inlägget, markeringen "I samarbete". 

Patent- och marknadsöverdomstolen har i PMT 2054-19 gjort bedömningen att 

motsvarande märkning — "I samarbete med" — var otillräcklig såsom reklammarkering 

av det instagraminlägg som då var aktuellt. De brister som Patent- och 

marknadsöverdomstolen tog hänsyn till vid sin bedömning är relevanta även nu. Det 

handlar dels om att det ska framgå med vem samarbetet är, dels om att det ska framgå 

att betalning eller annan ersättning utgått för inlägget. 

I det nu aktuella inlägget saknas visserligen ordet "med" mellan "I samarbete" och 

länken till Clean Eatings Instagramkonto —"@cleaneating.se". Vidare är det just en 

länk och inte bolagets formella företagsnamn. Domstolen anser dock att det framgår 

med tillräcklig tydlighet att samarbetet är med Clean Eating. 

Det framgår inte uttryckligen av markeringen att det är fråga om ett kommersiellt 

samarbete. Att det står klart för en konsument att det utgår betalning eller någon annan 

form av ersättning ansågs i PMT 2054-19 nödvändigt för att en dylik markering ska 

anses tillräcklig. 

Svarandena har i denna del anfört att det inte är fråga om ett betalt samarbete dåd.» 

ille~ inte erhållit någon direkt betalning från Clean Eating för 

marknadsföringen. Enligt svarandena är därför beteckningen korrekt. 
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Domstolen gör i denna del följande bedömning. Domstolen anser att det i och för sig 

inte finns skäl att ifrågasätta att det inte har utgått någon direkt ersättning från Clean 

Eating till 111111.1~ med anledning av det aktuella inlägget. Det är dock 

ostridigt att 11111~» är ägare av och vd för Clean Eating. 

delenehhar därför ett sådant direkt ekonomiskt intresse i bolaget som gör att 

förhållandet i den aktuella situationen kan jämställas med en situation där direkt 

betalning eller annan ersättning faktiskt har utgått. Domstolen anser därför att 

markeringen "I samarbete @cleaneating.se" inte är tillräckligt tydlig för att 

genomsnittskonsumenten vid en flyktig anblick redan härav ska förstå att 

Instagraminlägget utgör marknadsföring. 

Frågan är dock om det vid en helhetsbedömning av inlägget ändå framgår tillräckligt 

tydligt att det är marknadsföring. I denna riktning talar visserligen dels att bilden i 

inlägget skiljer sig från övriga bilder i det att den har en tydlig annonskaraktär, dels att 

markeringen "I samarbete" är placerad i början av texten där den bättre fångar 

genomsnittskonsumentens uppmärksamhet än om den varit placerad längre ned i 

texten. Domstolen konstaterar dock att inlägget publicerades i samband med att 

uppmärksamheten kring Coronapandemin var mycket stor. Detta är en omständighet 

som enligt domstolen väger tungt. Genomsnittskonsumentens uppfattning av inlägget 

kan i det sammanhanget bli en annan än under andra och mer normala omständigheter. 

Med hänsyn till att texten i huvudsak fokuserar på produktens innehåll och 

hälsoeffekter och dess särskilda användbarhet under Coronapandemin anser domstolen 

att genomsnittskonsumenten riskerar att uppfatta inlägget som ett tips på en produkt 

som är särskilt användbar just under rådande omständigheter, snarare än 

marknadsföring av produkten. Detta ska också ses mot bakgrund av att inlägget 

publicerades på ett Instagramkonto som även innehåller inlägg av personlig, icke-

kommersiell natur. 

Avseende upplysningen om länk i profilen gör domstolen samma bedömning som vid 

tidigare inlägg. Upplysningen är dessutom placerad längst ner i det relativt långa 
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inlägget och kan därför inte heller i kombination med resterande text medföra att en 

genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt förstår att det är fråga om 

marknadsföring. 

Sammantaget bedömer därför Patent- och marknadsdomstolen att Instagraminlägget, 

särskilt med hänsyn till de omständigheter som inlägget publicerats under, har 

utformats på ett sådant sätt att genomsnittskonsumenten inte redan vid en flyktig 

kontakt uppfattar att det är fråga om marknadsföring och därmed i vart fall sannolikt 

påverkas i sin förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut. Även detta Instagraminlägg 

saknar alltså tillräcklig reklamidentifiering på ett sådant sätt att det är vilseledande och 

utgör otillbörlig marknadsföring. 

Sammanfattning 

Av det anförda framgår att alla de i målet påtalade inläggen brister i 

reklamidentifiering. Domstolen anser att genomsnittskonsumenten i samtliga fall i vart 

fall sannolikt påverkas i sin förmåga att fatta ett välgrundat affårsbeslut, bl.a. med 

hänsyn till att genomsnittskonsumenten tar del av materialet i en digital miljö med de 

möjligheter till snabba affärsbeslut som detta medger. De aktuella inläggen är därför 

vilseledande. Genom att marknadsföringen har varit vilseledande enligt ovan har den 

vid en tolkning av 9 § marknadsföringslagen, mot bakgrund av artikel 5.4 i direktivet, 

också varit otillbörlig. 

Vilseledande marknadsföring enligt 10 sSs marknadsföringslagen 

KO har gjort gällande att inlägget avseende Clean Eatings fiskolja innehåller 

hälsopåståenden som inte är vederhäftiga och som därför är vilseledande. KO menar 

att marknadsföringen påstår eller ger intryck av att fiskoljan stärker immunförsvaret, 

skyddar mot influensan och ytterst skyddar mot Covid-19. Svarandena har gjort 

gällande att marknadsföringen är vederhäftig då inlägget vare sig påstår eller ger 

intryck av att fiskoljan skulle kunna skydda mot eller bota influensa eller Covid-19. 
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Svarandena menar att det som påstås i inlägget är att omega-9 i kombination med D-

vitamin kan ge ett extra skydd mot influensa, och att detta är korrekt. 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 10 § första stycket marknadsföringslagen får en näringsidkare vid 

marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar 

som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Enligt 10 § andra stycket punkt 2 gäller detta särskilt 

framställningar som rör produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan 

på hälsa och miljö. 

Det är i första hand det helhetsintryck som marknadsföringen förmedlar vid en flyktig 

kontakt som läggs till grund för bedömningen av frågan om den är vilseledande (se 

t.ex. Bernitz, Marknadsföringsrätten, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Norstedts 

Juridik, s. 67). 

Enligt svensk praxis är det den som ansvarar för en marknadsföringsåtgärd som har 

bevisbördan för att de marknadspåståenden som görs är riktiga. Om den som ansvarar 

för marknadsföringen inte fullgör sin bevisskyldighet anses påståendena vara 

ovederhäftiga (se t.ex. MD 2010:9 och NJA 2010 s. 48). En liknande bestämmelse om 

bevisbörda finns i artikel 12 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Påståenden om 

att en produkt kan bidra till en förbättrad hälsa i olika avseenden måste alltså kunna 

beläggas (se MD 2014:13 p. 39). Kravet på vederhäftighet är enligt stadgad praxis 

extra högt vid marknadsföring av livsmedel och särskilt när det gäller produkter som 

påstås verka botande, lindrande eller hälsobefrämjande, inbegripet bl.a. 

hälsovårdsmedel och kosttillskott (se Bemitz, a.a., s. 78). 

Domstolens bedömning av den aktuella marknadsföringen 

Domstolen konstaterar attifflelleilli inlägget påstår att det mot bakgrund av 

Coronapandemin är viktigare än annars att stärka sitt immunförsvar. 1 den vidare 
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beskrivningen av produkten som sedan följer i inlägget påstås att produkten på olika 

sätt gör just detta, dvs, stärker immunförsvaret. Domstolen finner att det är sannolikt 

att marknadsföringen härigenom vid ett flyktigt påseende av en genomsnitts-

konsument, i vart fall, ger intryck av att om en konsument använder den aktuella oljan 

så löper personen ifråga en mindre risk att bli smittad av och/eller har en bättre 

möjlighet att klara en infektion av Covid-19-viruset. Det finns inget stöd i utredningen 

för att fiskoljan har en sådan effekt. Domstolen finner att marknadsföringen i detta 

avseende inte är vederhäftig. 

har vidare i det påtalade inlägget påstått att polyfenolerna i omega- 

9 i kombination med vitamin-D (som båda påstås finnas i fiskoljan) "ger ett extra 

skydd" mot influensan. Hon har därför starkt rekommenderat de följare som tar del av 

inlägget att ta en sked av oljan för att skydda sig i bästa mån. Påståendena är 

reservationslösa då inlägget i denna del, vid ett flyktigt påseende av en 

genomsnittskonsument, sannolikt uppfattas så att produkten alltid, avseende alla 

individer, ger ett extra skydd mot influensan. Domstolen anser inte att svarandena har 

gjort sannolikt att så är fallet och anser därför att marknadsföringen inte heller i detta 

avseende är vederhäftig. 

Av det anförda framgår att det aktuella inlägget har innehållit påståenden som inte är 

vederhäftiga. Enligt domstolen har påståendena påverkat, eller i vart fall sannolikt 

påverkat, genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Patent- och marknadsdomstolen finner därför att marknadsföringen, vid en tolkning av 

10 § marknadsföringslagen i ljuset av artikel 6 i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder, har varit vilseledande. Genom att marknadsföringen har varit 

vilseledande på detta sätt har den vid en tolkning av 8 § marknadsföringslagen, mot 

bakgrund av artikel 5.4 i direktivet, också varit otillbörlig. 
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Aggressiv marknadsföring 

KO har gjort gällande att inlägget avseende fiskoljan ska bedömas som aggressiv 

marknadsföring eftersom svarandena, då de har lämnat vilseledande påståenden om 

marknadsförd produkts egenskaper, utnyttjat konsumenternas försämrade omdöme för 

att påverka konsumenters beslut och därvid utnyttjat sin maktställning. Svarandena har 

bestritt att omständigheterna i samhället och/eller kring publiceringen av inlägget var 

sådana att marknadsföringen ska betraktas som aggressiv. 

Rättsliga utgångspunkter 

En näringsidkare får enligt 7 § marknadsföringslagen inte använda sig av aggressiv 

marknadsföring. Vid bedömningen av om marknadsföringen är aggressiv ska, enligt 

7 a §, dess art samt tidpunkten, varaktigheten och platsen för marknadsföringen särskilt 

beaktas. Vidare ska det också särskilt beaktas om näringsidkaren bl.a. utnyttjar ett 

speciellt missöde eller omständigheter, som näringsidkaren känner till och som är av 

sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme, för att påverka konsumentens 

beslut i fråga om produkten. Bestämmelsen motsvarar artikel 9.c i direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder. 

Bedömningen av om en affärsmetod är att betrakta som aggressiv görs med 

utgångspunkt från en helhetsbedömning av situationen (se prop. 2007/08:115 s. 146). 

Vid bedömningen av om en affärsmetod är aggressiv måste utgångspunkten vara 

huruvida det speciella missödet eller omständigheterna till sin karaktär är sådana att de 

typiskt sett försämrar konsumentens omdöme. Några krav på att kunna konstatera en 

faktisk försämring av omdömet kan inte ställas (se prop. 2015/16:46 s. 9). 

Domstolens bedömning av den aktuella marknadsföringen 

Av utredningen i målet framgår att det aktuella inlägget publicerades vid en tidpunkt 

när uppmärksamheten kring Coronapandemin var mycket stor. Även osäkerheten kring 

viruset bland såväl allmänheten som myndigheter var stor och det fanns framför allt en 

stark oro och rädsla bland människor för de mycket allvarliga hälsoeffekter som en 
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infektion av Covid-19 kunde och alltjämt kan innebära. Enligt domstolen var 

omständigheterna i dessa avseenden så extrema att det är svårt att, i modern tid, finna 

en jämförbar situation. Situationen var helt klart sådan att genomsnittskonsumentens 

omdöme när det gäller att ta ställning till produkter med potentiell effekt på hälsan var 

försämrat. Svarandena kände vid tidpunkten till viruset och det rådande samhällsläget. 

Att under dessa omständigheter, i marknadsföring, ge intrycket att man har en mindre 

risk att bli smittad av och/eller en bättre möjlighet att klara en infektion av Covid-19-

viruset om man använder den aktuella oljan spelar på konsumenters rädsla för sin hälsa 

och, potentiellt sett, för sina liv. Marknadsföringen har därför, enligt domstolens 

uppfattning, varit påträngande och har försatt genomsnittskonsumenten i en situation 

där denna haft svårt att värja sig. Den har därför också i märkbar mån påverkat, eller 

sannolikt påverkat, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det 

aktuella Instagraminlägget utgör därför aggressiv marknadsföring och är även vid en 

tolkning av 7 § marknadsföringslagen, mot bakgrund av artikel 5.4 i direktivet, 

otillbörligt. 

God marknadsföringssed 

KO har gjort gällande att den påtalade marknadsföringen är otillbörlig även på den 

grund att den strider mot god marknadsföringssed. Med ovan angiven utgång finner 

domstolen inte skäl att pröva denna fråga. 

Förbud och vite 

Allmänt om förbud och vite enligt marknadslagstiftnigen 

Patent- och marknadsdomstolen får med stöd av 23 § marknadsföringslagen förbjuda 

en näringsidkare, vars marknadsföring bedöms vara otillbörlig, att fortsätta med 

marknadsföringen eller med någon annan liknande åtgärd. Förbud får enligt andra 

stycket samma bestämmelse också meddelas en anställd hos näringsidkaren, någon 

annan som handlar på näringsidkarens vägnar och var och en som i övrigt väsentligt 
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har bidragit till marknadsföringen. Ett förbud ska enligt 26 § marknadsföringslagen 

förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. 

Eftersom domstolen har funnit att den i målet aktuella marknadsföringen är otillbörlig 

samt att både Clean Eating och 	 har ett huvudansvar är 

förutsättningarna för att meddela svarandena ett förbud att fortsätta med 

marknadsföringen uppfyllda. Det saknar vid den bedömning som domstolen har att 

göra betydelse om den aktuella överträdelsen i och för sig har upphört. 

För att förbud enligt marknadsföringslagen ska få avsedd effekt bör det inte ges en 

alltför snäv utformning. Det ska alltså inte vara möjligt att kringgå förbudet genom att 

göra en obetydlig justering av ett uttryckssätt eller liknande och därefter fortsätta med 

ett förfarande som reellt sett är detsamma som det som har föranlett ingripandet. 

Beslutet bör därför formuleras så att det täcker både den konkreta handling som har 

prövats och andra praktiskt sett eller i allt väsentligt likvärdiga handlingar. Den som 

vitesföreläggandet riktas mot måste dock kunna avgöra vad denne får och 

inte får göra, vilket ställer krav på vitesföreläggandets avgränsning och precision. Det 

är domstolens uppgift att, inom ramen för kärandens yrkande, utforma förbudet så att 

det uppfyller kravet på entydighet och konkretisering. Ett vitesföreläggande måste 

alltså vara tydligt, uttömmande och konkret. (Se Patent- och marknadsöverdomstolens 

dom av den 10 april 2018 i mål PMT 8457-16 och där gjorda hänvisningar.) 

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får vite, enligt 4 § lagen 

(1985:206) om viten, föreläggas som ett löpande vite. Inom det 

marknadsföringsrättsliga området bör löpande vite främst bli aktuellt i situationer då 

det finns skäl att befara att näringsidkaren i fråga kan komma att åsidosätta domstolens 

beslut upprepade gånger. Bland annat kan vederbörandes tidigare beteende, 

marknadens särskilda beskaffenhet och säljformen inverka på denna bedömning. (Se 

prop. 1984/85:96 s. 51). 
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Vitesbeloppet ska bestämmas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om 

adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrig kan antas förmå 

denne att följa föreläggandet (se 3 § viteslagen). En helt schablonartad bedömning ska 

alltså inte göras utan hänsyn ska tas till bl.a. det allmänna konsumentskyddande 

intresset på marknadsföringsrättens område samt om det är fråga om omfattande, 

upprepade och allvarliga otillbörliga marknadsföringsåtgärder (se Patent- och 

marknadsöverdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål PMT 10485-16). 

Yrkande 1 

Utformningen av förbud 

Högsta Domstolen har i NJA 2018 s. 883 tydliggjort att ett förbud bör utformas på så 

sätt att det för adressaten tydligt och preciserat framgår såväl vilken typ av 

marknadsföring som vilken eller vilka produktkategorier som avses. Förbudet ska 

alltså inskränkas till att avse dels produktkategorier, dels den typ av marknadsföring 

som prövats i målet. Den påtalade marknadsföringen avser knäckebröd, grillkrydda, 

granola och fiskolja. Förbudet bör mot denna bakgrund begränsas till marknadsföring 

av livsmedel. Marknadsföringen har skett genom användning av Instagram. Förbudet 

bör därför avse marknadsföring genom Instagram. För att det uppnå syftet med 

förbudet och för att det inte ska vara lätt att kringgå bör förbudet omfatta även andra 

sociala medier som fungerar på väsentligen samma sätt som Instagram. 

Vitet 

Det har inte framkommit några skäl att i detta fall frångå huvudregeln om att ett förbud 

ska förenas med vite. KO har yrkat att förbudet ska förenas med ett löpande vite 

eftersom överträdelser har skett vid upprepande tillfällen trots påpekanden från 

Konsumentverket och trots löften från svarandena om att vidta rättelser. Svarandena 

har gjort gällande att reklammarkeringar har gjorts efter kontakter mellan parterna och 

att reklammarkeringarna nu har skärpts ytterligare. 
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Enligt domstolen talar inte omständigheterna i målet med någon särskild styrka för att 
Clean Eating och/ellerigeleliell~ inte skulle följa ett av domstol meddelat 
förbud. Domstolen anser sammantaget att det inte fmns skäl att befara att svarandena 
vid upprepade tillfällen kan komma att åsidosätta domstolens beslut. Ett löpande vite 
är därför inte motiverat, varför KO:s yrkande i denna del ska avslås. 

Som tidigare har konstaterats ska förbudet emellertid förenas med vite. Av utredningen 
i målet framgår att Clean Eating har en nettoomsättning som under räkenskapsåret 
2018-05-01-2019-04-30 uppgick till 25 283 211 kronor. KO har inte lagt fram någon 
utredning om 	 personliga ekonomiska förhållanden. 

Att Clean Eating ochalleeleilleb inte omedelbart har rättat sig efter 
Konsumentverkets direktiv när det gäller reklamidentifiering samt det allmänna 
konsumentintresset, som är extra starkt på just livsmedelsområdet, att kunna urskilja 
kommersiella inlägg från redaktionella inlägg, talar för ett relativt högt vitesbelopp. Att 
det har rört sig om ett begränsat antal inlägg kan i och för sig tala för att vitet kan sättas 
lägre, samtidigt har.1.1~ ett stort antal följare, vilket innebär att 
marknadsföringen har nått ett stort antal personer. Även om inläggen i domsbilaga 1-3 
relativt sätt är mindre klandervärda så fmner domstolen skäl att se allvarligare på 
inlägget enligt domsbilaga 4 eftersom det allmänna konsumentskyddande intresset 
förstärktes genom de omständigheter som förelåg vid det aktuella inlägget. 

Med hänsyn till dessa omständigheter samt till vad som är känt om Clean Eatings 
respektive ...1~ ekonomiska förhållanden finner domstolen vid en 
samlad bedömning att ett verkningsfullt vitesbelopp bör bestämmas till 1 000 000 
kronor avseende Clean Eating och 250 000 kronor avseende...~. 



Sid 46 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT 	 DOM 

	 PMT 5929-20 
Patent- och marknadsdomstolen 	 2020-12-10 

Yrkande 2 

Utformningen av förbud 

Förbudet bör, som tidigare slagits fast, som utgångspunkt omfatta den produkt som 

avsetts med den påtalade marknadsföringen, vilket i det här fallet är fiskolja. För att 

förbudet inte ska bli för snävt bör det dock även omfatta liknande produkter. Kategorin 

livsmedel bedömer dock domstolen som alltför vid i sammanhanget och begränsar 

därför förbudet till fiskolja och andra kosttillskott. Förbudet bör även ta sin 

utgångspunkt i och begränsas till det aktuella marknadsföringssättet och i detta 

avseende begränsas på samma sätt som yrkande 1. 

Vitet 

Utöver vad som har framgått ovan vad gäller hur domstolen beaktar 

marknadsföringens karaktär och omfattning finns här skäl att särskilt understryka att 

det allmänna konsumentintresset starkt talar för att vilseledande och aggressiv 

marknadsföring, undviks. Detta gäller särskilt när det gäller marknadsföring som 

spelar på konsumenters oro för sin hälsa och under de omständigheter som rådde vid 

tillfållet. Detta talar för ett högt vitesbelopp. 

Sammantaget bedömer Patent- och marknadsdomstolen att ett verkningsfullt 

vitesbelopp bör bestämmas till 1 500 000 kronor avseende Clean Eating, och till 

500 000 kronor avseende,~111.111.1. 

Rättegångskostnader 

I målet är reglerna i 18 kap. rättegångsbalken tillämpliga (se 64 § marknadsförings-

lagen och 18 kap. 16 § rättegångsbalken). Huvudregeln är enligt 18 kap. 1 § 

rättegångsbalken att den part som tappar målet ska ersätta motparten dennes 

rättegångskostnad. 
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Utgången i målet innebär att KO, med undantag från frågan om löpande vite och i 

vissa frågor som gäller förbudets utformning, har haft framgång. Det som KO har 

tappat får anses vara av liten betydelse sett till målet i stort. Svarandena har gjort 

gällande att KO oavsett utgång i målet ska ersätta svarandena för de kostnader som de 

har lagt på att utreda hur Instagram fungerar. Domstolen delar inte denna uppfattning, 

bl.a. därför att frågan inte har ägt någon relevans för domstolens bedömning, och 

finner sammanfattningsvis att svarandena ska ersätta hela KO:s rättegångskostnad. 

Domstolen anser att KO:s kostnadsyrkande är skäligt. 

Övrigt 

Domstolen meddelade, den 9 juni 2020, ett interimistiskt förbud avseende KO:s andra 

yrkande. Det finns alltjämt skäl för ett sådant förbud. Då målet nu prövats slutligt ska 

de förbud som domstolen förordnat med anledning av dessa yrkande (punkten 3 och 4 i 

domslutet) träda istället för det interimistiska beslutet och gälla omedelbart utan hinder 

av att denna dom vunnit laga kraft. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 5 (PMD-02) 

Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 4 januari 2021. Det krävs 

prövningstillstånd för att Patent- och marknadsöverdomstolen ska pröva målet. 

Carl Rosenmtiller 	 Alexander Ramsay 	 Ylva Aversten 
(skiljaktig) 
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Skiljaktig mening 

Rådmannen Carl Rosenmäller är skiljaktig när det gäller frågan om aggressiv 

marknadsföring (domsbilaga 4) och anför följande. 

I likhet med majoriteten anser jag att marknadsföringen i domsbilaga 4 är vilseledande 

och att den saknar tillräcklig reklamidentifiering och sålunda ska förbjudas. Jag delar 

även majoritetens bedömning att Clean Eating och IIIIIPMeeell genom 

marknadsföring har försökt förmedla ett oriktigt intryck om att intag av den aktuella 

fiskoljan dämpar risken för att smittas av Covid-19 och/eller förbättrar 

motståndskraften mot en sådan infektion. Marknadsföringen spelar tydligt på rädsla 

och ett osäkert kunskapsläge kring Covid-19. 

När det gäller frågan om marknadsföringen i domsbilaga 4 är att anse som aggressiv 

tar jag fasta på följande. KO:s talan innefattar ett påstående om otillbörlig påverkan av 

konsument, dvs, det rör sig inte om tvång, fysiskt våld, hot eller liknande. Det bör i ett 

sådant fall krävas att konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut inskränks på 

ett avsevärt sätt (se artikel 2 j i direktivet om otillbörliga affärsmetoder). De exempel 

som ges i punkterna 24-31 i den s.k. svarta listan ger viss ledning till vad som åsyftas i 

denna del, se även prop. 2007/08:115 s. 81 och 145, jfr s. 110. Enligt min mening har 

den aktuella marknadsföringen inte haft en sådan inskränkande effekt som motiverar 

ett ingripande enligt 7 § marknadsföringslagen. 

Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten. 
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