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Livsmedelsreklamens spelplan 
– fokus på green claims

Advokat Katarina Ladenfors
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Advokatfirman MarLaw
Sedan 1969

Disposition 

• Ansvarsfrågor och den legala ramen för livsmedelsreklam 
• Nya sanktioner – dyrt att bryta mot marknadsföringslagen!
• Nya regler om tobaksfria nikotinprodukter mm.
• Fokus på miljöpåståenden – nya regler
• Praxis miljöpåståenden

1

2



2022‐12‐08

2

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 kontrollmyndigheten/Miljöförvaltningen

Konsumentverket/KO 

Marknadsföringslagen (MFL) 

- Marknadsföring ska följa god marknadsföringssed

- Lagstridighetsprincipen

- Marknadsföring ska innehålla information av särskild betydelse ur ett 
konsumentperspektiv, t.ex. pris, miljöpåverkan, vissa begränsningar i erbjudandet som 
konsumenten måste vara medveten om innan sitt köpbeslut

- Förbud mot vilseledande marknadsföring. Särskilt uttalanden om produktens 
ursprung, användningsområden och risker som påverkan på hälsa eller miljö.

- Omvänd bevisbörda. Om en näringsidkare inte kan bevisa att påståendena i 
marknadsföringen är korrekta ska de betraktas som ett brott mot god marknadsföringssed 
eller/ och vilseledande och kan förbjudas av domstol.

- Ansvaret är annonsörens – i vissas fall kan medverkansansvar bli aktuellt.

Grundläggande (legala) krav på marknadsföring (MFL)
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Legal ram – det marknadsföringsrättsliga regelverket 

Etik

Allmän bestämmelse 5§
”God marknadsföringssed”

Svarta listan
Bilaga 1 till direktivet

31 otillbörliga affärsmetoder

Aggressiv/Vilseledande 
Marknadsföring

Jämförande reklam
Obeställd reklam m.m.

Preciserade bestämmelser
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New Deal for Consumers
(Konsumentskyddets- och marknadsföringsrättens GDPR)

De nuvarande nationella reglerna för påföljder skiljer sig markant åt
över hela unionen. I synnerhet har inte alla medlemsstater
tillsett att effektiva, proportionella och avskräckande böter kan åläggas 
ansvariga handlare. Därför bör de befintliga reglerna för påföljder förbättras 
samtidigt som nya regler om sanktioner bör införas.

För att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter kan utdöma effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder bör införas bör sanktionsavgifter
införas som en av sanktionerna för sådana överträdelser. 

För att säkerställa att böterna har en avskräckande effekt, bör staterna
i sin nationella lag fastställa högsta böter för sådana överträdelser på en nivå 
som är minst 4 % av näringsidkarens årliga omsättning i den eller de berörda 
medlemsstaterna.
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MARKNADSSTÖRINGSAVGIFT

31 § MFL Marknadsstörningsavgift 

Marknadsstörningsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och 
högst fyra procent av näringsidkarens omsättning räkenskapsåret innan 
överträdelsen upphörde eller när näringsidkaren delgavs 
stämningsansökan, om den inte har upphört dessförinnan.
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Nytt avgörande i PMD – KO ./. Happy Green och Expressen

Intressanta frågor i målet:

- Framgår det att det rör sig om reklam?
- Används medicinska påståenden?
- Används otillåtna hälsopåståenden?
- Frågor om ansvar
- Vitets storlek 
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Tobaksfria nikotinprodukter – nya regler från 1 augusti 2022

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 
18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.

Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över 
dem till någon som är yngre än 18 år.

Du ska ha en tydligt synlig skylt om åldersgränsen, till exempel vid kassan.

Marknadsföringen ska vara måttfull och får inte framhäva smaken.

Hälsovarning och särskilda märkningskrav från 1 jan 2023 

Från och med 1 januari 2023 jämställs snusliknande produkter med livsmedel. Exempelvis 
kan snusliknande produkter vara tobaksfria nikotinprodukter som används på ett sätt som 
motsvarar snus som består av tobak.
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Miljöpåståenden (green claims)

Kartläggning Konsumentverket

S. 15
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ICC:s miljöreklamregler

Tillämpningsområde Miljöreklamreglerna är tillämpliga på all 
marknadskommunikation där miljöpåståenden används. 

Miljöpåstående – uttalande, direkt eller indirekt, symbol eller grafisk 
framställning som avser en miljöaspekt hos en produkt, komponent eller 
förpackning

”Hållbarhetsbilagan” har lagts till som tydliggör vissa miljöpåståenden samt en 
checklista som kan användas för att ge vägledning till praktiker 

13

KAPITEL D: MILJÖPÅSTÅENDEN (ICC:s miljöreklamregler)

Vaga eller ospecifika påståenden om en viss positiv miljöpåverkan, vilka kan ha 
en rad olika betydelser för konsumenterna, får användas endast om de utan 
reservation är giltiga under alla rimligen förutsägbara förhållanden. Om så inte 
är fallet, ska ett sådant generellt miljöpåstående antingen kvalificeras eller 
inte användas alls.

En kvalificering ska placeras i omedelbar närhet av det påstående som 
den hör till eller på annat sätt som säkerställer att de läses ihop.

Särskilt gäller att uttryck som ”carbon-neutral”, ”fri från..”, ”grön”, ”hållbar”, 
”återvunnen energi” eller andra påståenden vilka ger intryck av att en produkt 
eller verksamhet inte har någon – eller endast en positiv – miljöpåverkan, får 
användas utan kvalificering bara om de kan verifieras med mycket betryggande 
bevisning. 
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ICC:S RIKTLINJER 
FÖR ANSVARSFULL 

MARKNADSKOMMUNIKATION OM 
MILJÖ OCH KLIMAT

(ICC:s miljö‐ och klimatriktlinjer)

• Får inte användas om produkten 
innehåller substanser som har en 
negativ påverkan på miljön eller som 
sprids genom kompostering.

• Vetenskapligt belägg ska finnas för att 
all material i paketeringen eller 
produkten är kompostbar eller 
nedbrytbar inom en tidsram för 
liknande produkter. 

• Det ska tydligt framgå om det krävs 
specifika anläggningar för kompostera.

KOMPOSTERBAR
NEDBRYTBAR

(s. 23)
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• Används frekvent som symbol för att 
indikera att en produkt är återvinningsbar 
eller innehåller återvunnet material. Viktigt 
att tydligt visa vilken betydelse symbolen 
har i anslutning till symbolen.

• Kan ändå krävas att man kvalificerar 
symbolen för att tydliggöra ifall produkten 
och paketeringen är återvinningsbar eller 
endast en av dem.

• Symbolen är användbar även om inte hela 
produkten är återvinningsbar med 
kvalifikation. Exempelvis ”Består av X% 
återvunnet innehåll”.

ÅTERVINNINGSBAR

(s. 27)

• Att en produkt innehåller en laglig gräns 
av en kemikalie innebär inte att den är fri 
från den

• Kan vara vilseledande att påstå att en 
produkt är fri från en farlig substans ifall 
produkten innehåller en annan farlig 
substans

• Bör inte användas för produkter/kategorier 
av produkter där substansen aldrig 
förekommit

• Påståendet ”mikroplastfri” måste 
exempelvis både kvalificeras och grundas 
på en trovärdig vetenskaplig grund

FRI FRÅN 
GIFTFRI
UTAN

INNEHÅLLER INTE
(s. 26)
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Nya regler på gång…
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Sammanfattning och slutsatser 

• Oprecisa miljöpåståenden utan en kvalificering riskerar att anses vilseledande

• Även framställningar som direkt eller indirekt uttalar eller ger intryck av viss 
miljöaspekt utgör ett miljöpåstående

• Höga beviskrav på miljöpåståendens vederhäftighet

• Prioriterat område hos tillsynsmyndigheten Konsumentverket

• Ny lagstiftning och praxis på gång! 
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Advokatfirman MarLaw AB
Nybrogatan 11
P.O. Box 3079
103 61 Stockholm
Tel: +46 8 23 07 35

Frågor?

Katarina Ladenfors
Advokat / Partner

Telefon: + 46 73 342 35 25
katarina.ladenfors@marlaw.se
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