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MARKNADSFÖRING

Nyss möttes bloggaren 
Kissie och Konsument-
ombudsmannen, KO, i 
domstol. Fallet kan öka 
pressen på stjärnbloggare 
och instagramkändisar 
– som tvingas bli allt tyd-
ligare med vad som är re-
klaminlägg och vem som 
står bakom reklamen.  
– Det har varit lite av ett 
laglöst land hittills, säger 
advokaten Erik Ullberg 
på Wistrand Advokat-
byrå.

KO anklagar både stor-
bloggaren Alexandra ”Kis-
sie” Nilsson och hennes in-
fluencernätverk Tourn Me-
dia för smygreklam. Nyligen 
drog rättegången, den första 
i sitt slag i Sverige, igång i 
Patent- och marknadsdom-
stolen i Stockholm. Domen 
väntas först nästa år – och 
innebär sannolikt helt ny 
praxis på området som kallas 
influencer marketing.

– I det här fallet kommer 
det bli ett avgörande från en 
domstol, som till vissa delar 
sätter en tydlig praxis för de 
här frågorna, bland annat 
om begreppet ”sponsored 
post” alls är lämpligt som 
reklammarkerare, vilket KO 
ifrågasatt. Eventuellt blir 
det också ett vitesförbud 
– då kommer det att kosta 
ett visst antal hundra tusen 
varje gång den här aktören 
återigen bryter mot reglerna 
om bristande reklamidenti-
fiering och sändarangivelse. 
Då blir det helt andra tänder 
bakom lagstiftningen, säger 
Erik Ullberg, advokat på Wi-
strand i Göteborg och expert 
på marknadsföringslagstift-
ning.

INFLUENCERS ÄR PERSONER 
som, genom exempelvis en 
välbesökt blogg, instagram-

konto eller youtube-kanal, 
har stort inflytande på so-
ciala medier. De är därmed 
mycket värdefulla mark-
nadsföringskanaler för före-
tag och organisationer, som 
i vissa fall är beredda att be-
tala 100 000-tals kronor för 
att synas på de största blog-
garna. Kontakterna mellan 
annonsörer och influencers 
sköts ofta av så kallade influ-
encernätverk – det är därför 
även Tourn Media stämts av 
KO, i fallet Kissie. 

Tourn har bland annat 
försvarat sig mot stämning-
en med att det hittills varit 
otydligt hur reklam på just 
bloggar och instagram ska 
märkas, fenomen influen-
cers och influencer marke-
ting är ju relativt nya. Erik 
Ullberg håller dock inte rik-
tigt med om den bilden.

DET FINNS TYDLIGA riktlin-
jer från Konsumentverket 
om hur man ska märka re-
klam som bygger på praxis 
rörande andra medier. Det 
viktiga är att läsaren genast 
kan förstå att det är tal om 
marknadsföring och vem 
som står bakom den. Sedan 
är problemet med den här 
typen av regler att du alltid 
måste anpassa dem till en 

viss kanal och en viss situa-
tion. Du kan inte ha regler, 
på något område, som säger 
exakt hur du ska göra i alla 
situationer – det beror alltid 
på. Att säga att regelverket är 
otydligt tolkar jag däremot 
mest som ett försvar, säger 
Erik Ullberg.

FÖR ATT UNDVIKA en stäm-
ning från KO kan influ-
encers till exempel märka 
reklaminlägg med ”mark-
nadsföring” både i rubriken 
och i slutet, tydligt ange an-
nonsörens namn och, om 
det är möjligt, alltid välja ett 
annat typsnitt eller en annan 
färgsättning på just inlägg 
man fått betalt för att skriva.

– Då är det glasklart, säger 
Erik Ullberg.

Hela ansvaret ligger dock 
inte på själva bloggaren el-

ler nätverket som förmed-
lat reklamuppdraget - även 
annonsören kan fällas om 
reklamen inte är tillräckligt 
tydligt märkt.

I fallet Kissie hade blog-
garen och företaget bakom 
reklam-inlägget ett skriftligt 
avtal om exponering mot be-
talning – men gränsen för 
vad som är reklam är, i det 
nya medielandskapet, inte 
alltid så tydlig och formell. 
Många populära influen-
cers får till exempel ofta en 
mängd presenter och olika 
slags middagsbjudningar 
från olika företag, som na-
turligtvis hoppas att just 
deras produkter, och varu-
märke, ska dyka upp i till 
exempel ett välläst bloggin-
lägg. 
Borde den typen av innehåll 
också annonsmärkas?

– Om det bara rör sig om 
en enskild produkt, i ett 
enskilt fall, och utan att fö-
retaget ställt några krav, är 
det tveksamt om det skulle 
prövas som smygreklam. 
Om det däremot fortsät-
ter att komma gåvor i takt 
med att du skriver positivt 
om företaget bakom dem, 
skulle det kunna tolkas som 
att ni underförstått har en 
överrenskommelse och då 
kan det räknas som reklam, 
säger Erik Ullberg.

OM DU SOM bloggläsare eller 
instagramföljare reagerar 
över ett otydligt inlägg eller 
allt för generöst hyllande av 
ett visst varumärke är det till 
Reklamombudsmannen el-
ler Konsumentverket du ska 
vända dig.

– Som konsument är det 
i princip de alternativen av 
rättslig karaktär du har, men 
du kan förstås också ta upp 
frågan direkt med influen-
cern eller annonsören, säger 
Erik Ullberg.

IDA JOHANSSON
ida.johansson@gp.se

031-62 42 70

Bloggare  
kan tvingas 
bli tydligare

Det viktiga är att 
läsaren genast 
kan förstå att det 
är tal om  
marknadsföring 
och vem som 
står bakom den

Avgörande i domstol kan komma  
att ändra praxis för reklaminlägg
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Smygreklam hos mäktiga 
influencers har på senare 
år prövats flera gånger av 
både Reklamombudsman-
nen och Konsumentom-
budsmannen. Här är tre 
uppmärksammade fall.

Reklamombudsmannen, RO, 
mot Misslisibell

I december 2014 gör den 

14-åriga bloggaren Lisa ”Miss-
lisibell” Jonsson, som främst 
lockar läsare i nedre tonåren, 
en youtube-video där hon tes-
tar smink från en webbutik, 
visar upp flera produkter och 
erbjuder följarna en rabatt-
kod hos samma butik. En 
reklamare anmäler klippet 
till Reklamombudsmannen, 
branschens självreglerande 
organ. Sommaren 2015 fäller 
Reklamombudsmannens opi-
nionsnämnd, Ron, videon med 
följande motivering:

PRÖVADE. Lisa ”Misslisibel” Jonsson, Isabella ”Blondinbella” Löwengrip           och Ale

Flera kända   i
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Det är Blondinbella (Isabella Löwengrip) och Kissie (Alexandra Nilsson) som granskas för miss-tänkt smygreklam. Båda skriver om bland annat mode och skönhet för en ung kvinnlig läsekrets. Blon-dinbella lockar enligt egen uppgift  350 000 läsare i veckan medan Kissie säger sig ha fler än 120 000 per dag.I förra månaden berättade Kis-sie om ett företag som köper upp begagnade mobiler. ”Jag har äntli-

gen hittat en sida där man kan få pengar tillbaka om man lämnar in sina mobiltelefoner”, rappor-terade hon. Men det var inte hela sanningen: företaget hade betalat 45 000 kronor för blogginlägget.
LÄNGST NER  under tre bilder stod det ”Inlägget är i samarbete med”, utan fortsättning. Det var den enda annonsmärkningen när texten pu-blicerades.

En dryg månad tidigare slog Blondinbella på trumman för en pensionstjänst på nätet. ”Jag skulle vilja säga att detta är ett väldigt bra verktyg”, fick läsarna veta. Sist stod upplysningen ”I samarbete med Kollektiva fondval” vilket betydde att det var reklam.Det finns många texter av samma typ på båda bloggarna. Men det är dessa två som Konsumentverket har slagit ner på och som har lett 

till så kallade tillsynsärenden. Pro-blemet är inte att inläggen är an-nonser utan att det inte framgår ordentligt.
– Det verkar röra sig om bris-tande reklamidentifiering. Det är svårt att se skillnad på redaktionellt innehåll och reklam, säger Axel Frick, juristen som driver ärendet mot Kissie.

I FÖRSTA HAND vill Konsument-verket att skribenterna ska bättra sig frivilligt och tydligt berätta vilka texter som är reklam. Det ska framgå genast och även vid en flyktig läsning I sista hand kan det bli tal om rättsliga åtgärder – för-budsföreläggande eller stämning.

INTERNET: Gränsen mellan reklam och egna tankar kan vara luddig 
hos skribenter på nätet. Nu agerar Konsumentverket mot två 
av Sveriges mest lästa bloggare.

Ett blogginlägg kostade 45 000 kr

MISSTÄNKT SMYGREKLAM. Alexandra Nilsson alias Kissie (t v) och Isabella Löwengrip alias Blondinbella (t h) granskas av Konsumentverket. Ärendet gäller de             
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SEDAN NÅGOT HALVÅR pågår en of-fensiv mot smygreklamen. Blog-gare har kallats till informations-möte, verket har gett ut en hand-ledning om vad som är tillåtet och inte.
– Ofta är det barn som läser blog-garna och det gör att vi ser extra allvarligt på den här dolda mark-nadsföringen. Barn är en utsatt och extra skyddsvärd grupp. De har svårare att förhålla sig kritiskt till reklam och ännu svårare blir det om det inte ens framgår att det är reklam, säger vikarierande konsumentombudsmannen Ceci-lia Tisell.

De som skriver är ofta också unga. Bör myndigheterna ha förståelse för att det kan bli övertramp?– Vi tror att det många gånger beror på bristande kunskap om regelverket. Vi har tagit fram en vägledning just för att höja kun-skapsnivån.
Vad vill du säga till de berörda?– Till bloggarna vill jag säga att de har ett ansvar mot sina läsare. De är skyldiga att tala om att det här är marknadsföring, det här är något som jag får kompensation för.– Till läsarna: kräv att era blog-gare inte vilseleder er utan talar 

om att det här är sådant som vi får betalt för att säga.

KONSUMENTREDAKTIONEN  har sökt Alexandra Nilsson per mejl och Isa-bella Löwengrip via mejl och tele-fon. Nilsson har inte svarat, Löwen-grip hälsar genom en medarbetare att hon inte vill bli intervjuad.Alexandra Nilsson hade på tisdag förmiddag inte heller svarat Konsu-mentverket. Hon uppger i ett mejl den 8 april att hon inte fick verkets första skrivelse.
Löwengrip har låtit sin advokat besvara verkets brev. Denne hävdar att det omstridda inlägget följer reglerna.

BÅDA BLOGGARNA HAR lagt till en ny annonsmärkning på de omstrid-da texterna. Nu står det ”Sponsored post” överst. Nilsson har även petat in företagsnamnet efter texten ”In-lägget är i samarbete med”. Samtidigt har båda kvar ett stort antal sponsrade inlägg med märk-ning enbart längst ned. De gör re-klam för bland annat hundfoder, smink, ljudböcker och ett webb-hotell.
LARS-ERIK GUSTAFSSON031-62 47 27 lars-erik.gustafsson@gp.se

Fakta: Bloggare  fällda av RO
* Den senaste tiden har flera popu-lära bloggare klandrats för smygre-klam av reklamombudsmannen, RO.* I januari fälldes Tyra Sjöstedt för ett blogginlägg som marknadsförde ridbyxor från Sjöstedts egen firma utan annonsmarkering.

* I december fälldes Gabriella Joss för ett inlägg som gjorde reklam för kläder från en stor nätbutik.* I augusti fälldes en 14-årig blog-gare för en Youtube-video där hon lottade ut produkter från ett smink-företag. RO fastslog att det handlade dels om smygreklam till barn, dels om ett otillåtet lotteri.

88 procents  
vinstmarginal
* Framgångsrika bloggare kan få stora intäkter med ganska blygsam-ma omkostnader.

* Kissie Media Sweden AB, som står bakom Kissies blogg, har en vinst-marginal efter finansnetto på 87,7 procent enligt den senaste årsre-dovisningen. Med andra ord var 88 kronor på varje hundralapp som flöt in ren vinst.

* Löwengrip invest AB, som står bakom Blondinbellas blogg och även driver annan verksamhet, har en vinstmarginal efter finansnetto på 47,8 procent.

KO-anmälningar
* Sedan februari 2011 har Konsu-mentverket fått 153 anmälningar från allmänheten om reklam i blog-gar. Närmare hälften gäller Kissie. Här är klagotopplistan:1. Kissie 65 anmälningar2. Blondinbella 18 anmälningar3. Mogi 10 anmälningar* Inga andra bloggare har fler än två anmälningar under denna pe-riod.

Så säger reglerna
* En läsare av en blogg eller annat inlägg i andra sociala medier ska genast och enkelt kunna identifiera om inlägget är marknadsföring, även vid en flyktig läsning.* Det räcker inte att bara skriva det i slutet av inlägget.

* Det ska också tydligt framgå vem som står bakom reklamen.Källa: Konsumentverket

Bild: NILS PETTER NILSSON OCH SKÄRMDUMPAR

           betalda inlägg som ses ovan. Texten ”sponsored post” fanns inte från början utan har lagts till senare. Till vänster reklamavtal för Kissies blogg. 

GÖTEBORGSPOSTEN  
20 APRIL 2016


