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1 Yrkanden 

1. Konsumentombudsmannen (KO) yrkar att Patent- och 
marknadsdomstolen (PMD) vid löpande vite förbjuder Clean Eating AB 
och iiii~et att marknadsföra livsmedel på sätt som skett 
enligt bilaga 1 -4,  eller på väsentligen samma sätt, så att det inte tydligt 
framgår att det är fråga om marknadsföring. 
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2. KO yrkar, jämväl interimistiskt, att PMD vid vite förbjuder Clean 
Eating AB ochleill~.1.1, 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 bil. 4 eller på väsentligen liknande sätt. 

För den händelse PMD anser att Ilieffeineek inte kan åläggas ett 
huvudansvar i enlighet med yrkandena 1 och 2 yrkar KO i andra hand att 

Wir åläggs ett medverkansansvar.  

3. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare 
kommer att anges. 

2 	Sammanfattning av omständigheter och 
rättsliga argument 

Inläggen är marknadsföring 

KO gör gällande att det avseende samtliga fyra inlägg finns ett kommersiellt 
syfte med rent kommersiella förhållanden till föremål. Inläggen främjar avsätt-
ningen av Clean Eatings produkter. Inläggen är följaktligen marknadsföring. 

Marknadsföringen är otillbörlig 

KO gör gällande att det inte omedelbart gått att identifiera innehållet som 
reldam vilket är vilseledande och det strider även mot god marknadsföringssed. 
Bristerna i reklamidentifieringen har påverkat konsumenternas möjlighet att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringsåtgärderna är därmed 
otillbörliga. 

KO gör gällande att det finns hälsopåståenden avseende Clean Eatings fiskolja i 
bil. 4 som inte är vederhäftiga, vilket är vilseledande och det strider även mot 
god marknadsföringssed. Detta har påverkat konsumentens förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut, varför det är otillbörligt. 

KO gör gällande att eleleefflea (nedanilMigoch Clean Eating 
otillbörligt påverkat konsumenter genom inlägget i bil. 4. Omständigheterna 
har under rådande Coronaepidemi varit sådana att de enligt KO:s uppfattning 
försämrat konsumenternas omdöme...Welt Clean Eating har, då de 
lämnat vilseledande påståenden om marknadsförd produkts egenskaper, 
utnyttjat konsumenternas försämrade omdöme för att påverka konsumenters 
beslut. ~har därvid utnyttjat sin maktställning. Framställningen ska 
därmed bedömas som aggressiv marknadsföring. Marknadsföringen har (i 
märkbar mån) påverkat konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. 
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Ansvarsfrågan 

KO gör gällande att Clean Eatings ansvar för marknadsföringsåtgärden grundas 
i att bolaget är den näringsidkare vars produkter marknadsförs i de fyra 
inläggen i bil. 1 - 4. 

KO gör i första hand gällande att 	har 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 i övrigt sin position i bolaget. I andra hand gör 
KO gällande attila& är medverkansansvarig i sin egenskap av anställd 
och/eller atterhandlat på CleanEatings vägnar och/eller attellii väsentlig 
mån bidragit till marknadsföringen. 

Löpande vite avseende yrkande 1 

KO gör gällande att ett löpande vite är motiverat mot bakgrund av attila 
och Clean Eating vid upprepade tillfällen överträtt gällande regler om 
reklamidentifiering - trots påpekanden från Konsumentverket och trots löften 
frånoch bolaget om att vidta rättelser. 

Interimistiskt förbud avseende yrkande 2 

TCO gör gällande att det finns åtminstone sannolika skäl för att KO kan vinna 
bifall till talan. 

TCO gör vidare gällande att ett bifall till KO:s talan, med stor sannolikhet skulle 
få en avsevärt mindre betydelse när en dom i målet kan förväntas vinna laga 
kraft om ca ett — två år. Att ett domslut avseende yrkande 2 kan förväntas få en 
avsevärt mindre betydelse när målet slutligen avgörs sammanhänger med att 
Coronapandemin med stor sannolikhet då kommer vara över, alternativt att ett 
vaccin då kan vara utvecldat. Ett interimistiskt förbud däremot skulle inte bara 
få betydelse i detta mål utan även ge tydliga signaler till alla andra 
näringsidkare som otillbörligt använder Coronaviruset som säljargument i sin 
marknadsföring. KO gör även gällande att det i vart fall inte är osannolikt att 
svarandena kan komma att upprepa marknadsföringsåtgärder under pågående 
handläggning av målet. 
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3 Sakomständigheter 

	

3.1 	Clean Eating och 1.11~11.11b 

!gak ensam styrelseledamot och kan ensam teckna firman för Clean Eating 
AB (nedan Clean Eating eller bolaget). lelleär vidare VD i bolaget samt 
anmäld till Bolagsverket som s.k. verklig huvudman till 100 %. Clean Eating 
ingår i en koncern där Clean Eating (f.d.111111111~ är moderbolag och 
NIMMINI~r helägt dotterbolag. ~är även i dotterbolaget verklig 
huvudman, ensam styrelseledamot och tecknar ensam bolagens firma (bil. 5 
och 6). Enligt egen uppgift är hon också ägare av Clean Eating. Clean Eatings 
årsomsättning maj 2018 — april 2019 uppgick till ca 25 mkr  (bil. 7). 

Clean Eating marknadsför ett antal olika livsmedelsprodukter under 
varumärket ~ii (bil. 8). Produkterna säljs på bolagets 
webbplats (www.kzcleaneating.se) (bil. 9) men även i vanliga livsmedelsaffärer, 
t.ex. ICA, Hemköp, City Gross, Willys och Coop. Företrädesvis är det produkter 
med hälsoinriktning. eleithar också egen webbplats/blogg (www.katrinz.se). 
Bolaget ochaffilifinns även i andra sociala medier. 

imerhar ett Instagramkonto (@katrinzytomierska.se) där hon har ca 150.000 
följare. Clean Eating har ett eget Instagramkonto (@cleaneating.se) som har ca 
50.000 följare. Dej målet aktuella inläggen är publicerade påla.' 
Instagramkonto. 

	

3.2 	Ärendets handläggning 
Konsumentverket hade under 2018 två ärenden motlielelea. Det 
första gällde bristande identifiering av marknadsföring. Ärendet avslutades 
efter att" uppgav att hon reldammarkerat samtliga sina inlägg. Det andra 
ärendet avsåg också bristande reklamidentifiering. Ärendet avslutades efter att 
Konsumentverket vid en uppföljning noterat att aktuellt inlägg rättats till. 

Den 24 september 2019 öppnade Konsumentverket nu aktuella ärenden mot 
ap respektive Clean Eating. Konsumentverket skickade brev till.» och 
Clean Eating och bifogade ett antal exempel på inlägg som Konsumentverket 
uppfattat som reklam men där reldamidentifieringen saknades.ffiele uppgav 
per telefon att enligt hennes uppfattning var inläggen som Konsumentverket 
anmärkt på inte reklam eftersom "äger Clean Eating. Därmed, ansåg 

allebehövde inte inläggen reldammarkeras. Efter att Konsumentverkets 
handläggare redogjort för skillnaden mellan kommersiellt och redaktionellt 
innehåll lovadedieekatt hon från och med oktober 2019 skulle 
reklammarkera alla sina inlägg. 
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Vid en uppföljande granskning i november 2019 gjorde Konsumentverket 
bedömningen att det, trots allei löften, ändå förekom reklaminlägg på 
weikinstagramkonto som inte identifierats som reldam. 

Den 13 februari 2020 överlämnade Konsumentverket ärendena till KO för 
eventuella rättsliga åtgärder. Den zo mars 2020 publicerade lieinlägget 
om fiskoljan i bil.'.. 	ihar därefter tillskrivits men inte hört av sig till KO. 

Konsumentverket har mottagit anmälningar från konsumenter mot bristande 
reklamidentifiering. När det gäller marknadsföringen av fiskoljan har 
Konsumentverket mottagit 138 anmälningarmellan den i6 och den 23 mars 
2020 från konsumenter som reagerat på attan& som säljargument använt 
Coronavirus och -epidemin som säljargument. Under tre dagar mellan den 16 
till den 18 mars 2020 uppmärksammades marknadsföringen av fiskoljan i 
Aftonbladet, bl.a. på ledarsidan. 

3.3 Marknadsföringen 

3.3.1 	Inledning 

gieep Instagraminlägg varierar när det gäller i vilken utsträckning de handlar 
om vardagshändelser eller bolagets produkter. I vissa inlägg nämns inget om 
bolagets produkter och ingen produkt förekommer på bild. Andra inlägg 
handlar om och hänvisar till bolagets produkter både i bild och text. Bilderna i 
flödet visar ibland produkter, ibland rena vardagshändelser (bil. lo).  Många 
inlägg har endera 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. 

im» inlägg är ibland reldammarkerade, bl.a. med Instagrams 
standardmarkering "Betalt samarbete med x" (bil. ii),  ibland finns ingen 
reklammarkering alls (bil. i - 3). Även andra typer av »markeringar" 
förekommer, t.ex. "I samarbete" (bil. 4). 

Den i målet aktuella marknadsföringen i bli, 3 och 4 bifogas både som film på 
USB-minne och som skärmutskrifter. Bilaga 2 bifogas enbart som 
skärmutskrift. 

3.3.2 	Knäckebröd med grillkrydda (bil. 1) 

Inlägget i bil. 1 är publicerat den 23 februari 2019.111.. skriver bl.a. att inget 
gör henne gladare än när hennes barn vill äta "...mina nyttiga produkten". 
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 i inlägget hålldiela upp ett knäckebröd med äggröra 
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och grilllaydda. På följande sex bilder äter sonen ~brödet. Längst ned i 
texteh återfinns en rabattkod (Februarilo) som enligt texten ger lo % rabatt vid 
köp på allt i bolagets sortiment. I direkt anslutning finns länk till bolagets 
Instagramkonto (@cleaneating.se) och en hashtag (#cleaneating). Inlägget 
saknar helt och hållet reldammarkering. 

blir extra god norden varma åggraran 
gör knacket mjukt och år den toppad 
med grillkryddanumm ar han högljutt 
"mminminm arol makmak" 'rnmmmm 
arol mak mak', svararjas så har vi ett 
'litet moment Jattc4åttegott betyder 
det. Vi pratar mest thai jag ochfeligi 
Jag kan Också tillägga 'Kal arol mak 
mak% låttejåttegott Agg sågerjag då. 
Fob:varit° ges er 1016 på hela 
sortimentet fram hli 23.59 söndag. 
Bcleaneating.se  fdeaneating 

23v 

C.) 

stInaJarsdotter 

29v Svara 

9 

Q 11 
3 880 gilla-markeringar 
Dilu P:7UL 

1099 rd4.0mMErigr.. 

3.3.3 	Granola (bil. 2) 

Inlägget är publicerat den 15 juni 2019. På bilden visade» och Clean 
Eatings granola Exotisk somliga hällt upp i tallriken. Produktnamnet 
framgår både på bilden och i texten. I texten skriverieliabl.a. att smaken är 
"..,Uuvlig...." och att Iiiimprovsmakar "...vår nya GRANOLA-smak 
EXOTISK...". Länk finns till hemsidan @cleaneating.se  och i profilen 
#lankiprofilen. Det finns ingen markering av att det är reklam. 



Dnr 
2019/1255 
	7(21) 

3.3.4 	Choklad & lakritsboll (bil. 3) 

Inlägget är publicerat 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 Tia vill ha synpunkter från följarna. 
Hon skriver att "Vi.." erbjuder "...rabatterat pris idag.." och hänvisar till en 
länk i sin profil. Inlägget avslutas med direktlänk till Clean Eatings 
Instagramkonto, @cleaneating.se. Inlägget saknar helt och hållet 
reklammarkering. 

Mer 

?›, lielleelee~Nu har vi sålt våra 
sju olika rawfood-bollari några 
månader så det var dags for 
utvårdering. Som det ser trt nu ryker 
aprikosbollen och äpple och kanel. 
Tänkte kanske ersätta dem med 
mint/choklad och 
choldad/jordnötssmar. liar ni tankar 
och idderså skriv gåma uå tarjag fram 
prover. Den bollen som ni gillar mest 
år lakritsbollen det år lite otippat 
tyckerjag men den årju god, Vi 
erbjuder den på rabatterat pris idag 
för att fira den lilla bollen! ligger en 
fårtklmin profil. fiDcleaneating,se 
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3.3.5 	Omega-3 fiskolja (bil. 4) 

Inlägget är publicerat den 14 mars 2020. Bilden visar Cleans Eatings fiskolja. 
Högst upp på bilden anges bolagsnamn och varumärke och på bilden finns 
information om bl.a. innehåll och dosering. I högermarginalen, intill 
leimi~1111" står det "1 samarbete" och på raden under finns en länk 
till @cleaneating.se. Löptexten handlar om fiskoljan där imel  t.ex. refererar 
till "...vår Omega-3 olja...», "Vår olja..." och att "Vi har letat och skapat..". 
Inlägget saknar helt och hållet reklammarkering. 

I inlägget skriver 	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 Corona-virus..." skriver hon att det ännu viktigare än vanligt att boosta 
och stärka immunförsvaret. Fiskoljan är skapad för att likna kosten på platser 
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där världens hälsosammaste människor lever. Fiskoljan innehåller högsta 
mängden av DHS och EPA och att den är berikad med extra omega 9 och D3. 
leek skriver 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 ma alla starkt att börja ta en 
sked ".. lär att skydda er i bästa mån". Hon tillägger att oljan är dyr, men att 
det är väl investerade pengar i hälsan. Avslutningsvis skriver hon att de inte 
tjänar något på försäljningen - fiskoljan säljs för att de på riktigt bryr sig om 
hälsan. 
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DHA och EPA och år berikad med extra 
omega 9 från olivolja och D3. Den år 
skapad för att efterlikna kosten som 
de har ide blå zonerna ni vet dar 
våddens hålsosammaste månniskor 
lever. Omega 3 och DHA saknas ivår 
moderna kost och sven 1 våra tillskott. 

it 	Vår olja harmycket av det i sig och det 

	

Q V 	R 
561 gIlla.madcedngar 
1.5n. e c 	sens,: 

Lång till lonnuetor— 

dle111111~ • huj 

•400 L C • 	,4 OF 

ä 	i geM 

•gibmigiä<rs5~44;_,PIP.=:. 
4111i1410~-~ 

174,500WPWArbr,l'® 
lihNi 450 onlYNA odtE tibita daykOn K I nona 

h tuddIttiott 2-3 -0 MIAMI EPA hjå!pkt,fili all uiaitllE  
• mitt iglytEt EhttEit btodtt ah marigt lakdtirt.  - 

DHA och EPA och år berikad med extra 
omega 9 från olivoIja och D3. Den år 
skapad för att efterlikna kosten som 
de har i de blå zonerna, ni vet där 
vaddens hålsosammaste människor 
lever. Omega 3 och DHA saknas i vår 
moderna kost och Sven i våra tillskott. 
Vår oh har mycket av det i sig och det 
behöver vi lör an skapa ett starkt 
iriimunlörsvar. PoMenolema i omega 
91 kombination med vitamin D ger ett 
extra skydd mot influensa. Jag vill 
starkt rekommendera er att b6eja ta en 
sked av yår °Va för att skydda ert 
bästa mån, Den år dyr, men den år det 
för att den måste vara det. Det år vål 
investerade pengar' er hälsa. Det hår 
Er ingen produkt som vi dånar pengar 
på utan en produkt vi valt att såtja för 
att Visa att vi bryr oss om hälsan på 
riktigt. Pengar ftånar vi på andra saker. 

Q 
561 gIlla.markeringar 
,i:a e hunn «nu, 

LSP.9 ISt kentmen1a 



• RIK • ; 	EG Å 
•L'.- 1vgliMgYiNk9471t902M 

n 'Wik® 
P,1  ,10-3763Y.  itrYS 

ik h1MPrd5i 	lllrsru d  
hfåmL, 	7.3 9r DRA och EPA hi ifp tP1 hg D 
norm of I rklyie !Mod 	KO pond blad 

toKpary
k
t
ni
2pg !HA blm r I 

iflimb511,24,41ipliM0Pty 239 Pig DUA bgrai g i 011i 
uppiallbEfa emrd rpi 

G' elle« og: j I igiÅgriteig ii ii» nig DH A bikter det 
rtlown mhuo 	m 6 ber till normel otrulfmg ii3On 

4.5,63 het Net ah ammtnit 5051turri 

t 	lds1efvd hnuttgn Ilivsis Dlteor 
mmin radier och love u rayittrn km11103,54 o9r1lt1iir4t 
o-rnonEenuf.hisfer 

Dnr 

2019/1255 9 (ni) 

4 Rättslig reglering mm 

Marknadsföring vs. yttrande- och tryckfrihet 
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91 kombination med vitamin D ger ett 
extra skydd mot influensa. Jag vill 
starkt rekommendera er att bölja ta en 
sked av vår olja för att skydda er I 
båsta mån. Den år dyr. men den år det 
för att den miste vara det be tir vål 
Investerade pengar ler halsa. Det hår 
år ingen produkt sons vi Onar pengar 
på utan en produkt vi valt att sålla for 
att visa att vi bryr oss om !salsan pi 
riktigt Pengar ganar vi på andra saker. 
Ta hand om er folket! Länk i min profil. 

11ns78 Snälla, såg Inte att vi kan 
'hoosta immunförsvaret" för att 
komma undan Curonaviruset. 
Sårskilt inte i sammanhang dår du 
vill sålla produkten 
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Som marknadsföring räknas framställningar som har ett kommersiellt syfte 
med rent kommersiella förhållanden till föremåll. Till skillnad från redaktionell 
text (som är skyddat av regler om tryckfrihet och yttrandefrihet) kan 
marknadsföring bedömas enligt reglerna i marknadsföringslagen (2008:486) 
MFL. 

Reklamidentifiering 

Enligt 9 § MFL ska marknadsföring utformas och presenteras på ett sätt som 
gör det klart och tydligt att det rör sig om marknadsföring. Bestämmelsen 
uttrycker den gnmdläggande principen inom marknadsföringsrätten att reklam 
och marknadsföringsåtgärder ska kunna identifieras som sådana. 

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som enligt 9 § MFL är vilseledande även 
otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Det är inte tillräckligt att konsumenten kan ana och så småningom förstå att 
det rör sig om reklam. Att det är reklam ska framgå så tydligt att en konsument 
redan efter en flyktig kontakt kan skilja mellan reklam och annan information. 
Om det inte gör det kan konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 

prop. 1970:57 s.66 f 
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affärsbeslut sannolikt påverkas, vilket medför att marknadsföringen är 

Vilseledande marknadsföring 

Enligt in § första stycket MFL får en näringsidkare inte använda sig av felaktiga 
påståenden eller andra framställningar som är vilseledande ifråga om 
näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet i sin 
marknadsföring. Enlig samma lagrum andra stycket pkt 1 och 2 gäller detta 
särskilt bl.a. för framställningar som rör prod-uktens kvalitet, utmärkande 
egenskaper, användning samt eventuella risker och då t.ex. inverkan på hälsa. 
Enligt 8 § marknadsföringslagen är vilseledande marknadsföring även 
otillbörlig, om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 
fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Enligt praxis ställs speciellt höga krav på att marknadsföring inte får vara 
vilseledande utan vederhäftig. Särskilt om den riktar sig mot eller kan antas 
påverka sjuka personer. Detta eftersom det kan antas att sjuka personer är mer 
mottagliga och mindre kritiska. När det gäller vissa produkttyper, exempelvis 
hälsopreparat, anses det vara särskilt viktigt att mottagaren kan lita på att 
uppgifterna som lämnas är korrekta3. Det är näringsidkaren som har 
bevisbördan för att marknadsföringen är vederhäftig& 

Vid bedömningen ska vägas in att konsumenter i allmänhet läser all reklam 
flyktigt och att det är helhetsintrycket som påverkar hur reldamen uppfattas. 
Vidare ska vid bedömningen vägas in att typen av produkt kan ha betydelse. 
Om det är dyrare och mer komplicerade sällanköpsvaror kan det förmodas att 
konsumenter är mer noggranna när det gäller att inhämta och värdera 
information jämfört med om det är enklare produkter som handlas 
rutinmässigt. 

Aggressiv marknadsföring 

Enligt 7 § MFL får en näringsidkare inte använda sig av aggressiv 
marknadsföring. En form av sådan marknadsföring är — enligt art 8 i 
Direktivet6  — otillbörlig påverkan. I direktivets artikel 2 j) definieras otillbörlig 
påverkan som utnyttjande av maktställning för att påverka konsumenten. Vid 
implementeringen av Direktivet genom MFL valde regeringen av oklar 
anledning att inte i den svenska lagtexten 17 § skriva in formuleringen om 
otillbörlig påverkan från art. 8 och, som en följd därav, fördes aldrig 
legaldefinitionen i art. 2 j) in i3 § MFL. EU-domstolen har, såvitt KO kan 

2  Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 2054-18 
3  Se bl.a. MD 2001:20 
4 Se bl.a. MD 2012:7 
5  Se bl.a. MD 201.0:8 
6  Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 
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återfinna, vid ett tillfälle prövat frågan om vad som utgör aggressiv 
marknadsföring7. 

Enligt 7a § MFL (och art. 9i Direktivet) ska vid bedömningen av om 
marknadsföringen är aggressiv särskilt beaktas art, tidpunkt, varaktighet och 
plats för marknadsföringsåtgärden. Vidare ska särskilt beaktas bl.a. om 
näringsidkaren utnyttjat 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 ifråga om 
produkten. 7a § infördes i MFL 2016 efter att EU-kommissionen 
uppmärksammat Sverige på att art. g i Direktivet inte implementerats korrekt i 
svensk lag8. 

Marknadsföring är enligt 7 § tredje stycket otillbörlig om den i mifrkbar mån 
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. Nivån för transaktionstestet är m.a.o. högre än för vilseledande 
marknadsföring. 1 förarbetena till MFL9 anger regeringen att vid en jämförelse 
med "relevanta artiklar" ska påverkan på det ekonomiska beteendet bedömas 
olika beroende på typ av otillbörlig åtgärd. Detta, menade regeringen, 
föranleder en viss "nyansskillnad". Förarbetena hänvisar till ett särskilt 
yttrande i utredningen, vilket torde vara det yttrande som återfinns som bilaga 
i utredningen. KO kan dock inte se att någon sådan nyansskillnad föreslås i 
nämnda yttrande eller ens att frågan berörs. KO kan inte heller tolka in att 
Direktivet avsett att ha olika nivåer på den ekonomiska påverkan beroende på 
typ av otillbörlig åtgärd. Utredningen hade inte heller föreslagit detta. 

Ansvar förbud och vite 

Enligt 23 § första stycket MFL får en näringsidkare vars marknadsföring är 
otillbörlig förbjudas att fortsätta med denna eller någon annan liknande åtgärd. 
Enligt andra stycket samma lagrum får även anställda, andra som handlar på 
näringsidkarens vägnar samt var och en som väsentligt bidragit till 
marknadsföringen meddelas förbud. 

I praxis har förekommit att fysiska personer redan genom sina positioner i 
bolag ansetts ha s.k. bestämmande inflytande och därigenom ålagts 
huvudansvar för otillbörliga marknadsföringsåtgärder'. 

Ett förbud enligt 23 § MFL ska enligt 26 § MFL förenas med vite om det inte av 
särskilda skäl är obehövligt. 

7  EUD:s mål nr C-628/17, Prezes Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsumentöw ./. 
Orange Polska SA 
8  Prop. 2015/16:46 
9  Prop. 2007/08:115 s. 110 

SOU 2006:76 s. 351 
n Bl.a. MD 2010:4 2010:25, 2011:8, 2013:6 och 2015:6 



Dnr 
2019/1255 12 (21) 

Löpande intern 

Löpande vite enligt 4 § lag (1985:406) om viten kan bli aktuellt om det finns 
skäl att anta att vitesadressaten vid upprepade tillfällen kommer att åsidosätta 
föreläggandet. Vitesadressatens tidigare beteende, marknadens särskilda 
beskaffenhet och den aktuella säljformen ska vägas in vid bedömningen. 
Tidsperioden bör inte göras kortare än att det finns en reell möjlighet att 
kontrollera att förbudet eller åläggandet efterlevs och i förekornmandelall 
reagera på överträdelsen innan det samlade vitet blir orimligt stort i 
förhållande till handlingens allvar. Tidsperioden bör alltså inte vara alltför 
k0rt13. Löpande vite kan även bestämmas till att avse varje överträdelse. 

Interimistisktförbud 

Ett interimistiskt förbud enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken förutsätter att det 
skäligen kan befaras att svaranden genom att vidta åtgärder förringar 
.sökandens rätt. Enligt förarbeten till MFL passade regeln 115 kap. 3 § 
rättegångsbalken mindre väl i marknadsföringsrätten eftersom talan i 
civilrättsliga mål bl.a. går ut på att fullgöra en prestation14. 

I mål om marknadsföring får rätten enligt 27 § ML meddela interimistiskt 
förbud om det finns sannolika skäl för talan och det skäligen kan befaras att 
svaranden genom _att vidta en viss handling minskar betydelsen au ettförbud. 
Därutöver ska domstolen göra en intressevägning mellan å ena sidan det 
allmänna konsument- och näringsidkarintresset av ett snabbt beslut och å 
andra sidan de ekonomiska konsekvenser som ett förbud eller åläggande kan 
medföra för näringsidkaren. 15 

5 KO:s bedömning 

5.1 	Är inläggen marknadsföring? 

I egenskap av ställföreträdare, VD, verklig huvudman för Clean Eating samt 
som bolagets ägare harillerån nära ekonomisk intressegemenskap med 
Bolaget. Det finns ett uppenbart intresse föral"tt öka, eller medverka till 
att öka försäljningen av Bolagets produkter. 

Enligt KO:s uppfattning blir bedömningen av det kommersiella syftet 
annorlunda när det gäller framställningar av ett egetbolags produkter jämfört 
med framställningar av ett annat bolags produkter. När en influencer (eller 
annan egenföretagare) marknadsför egna produkter på sin privata webbplats 

12  Rune Lavin, Viteslagstiftningen, andra uppl., s. 85 ff 
13 NJA 2018 s. 883 och prop. 1984/85:96 S. 50 f 
14 Prop. 1994/95:1235. 94 ff 
15 Prop. 1994/95:123 S.  95 
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eller i sina egna sociala mediekanaler torde denne t.ex. aldrig teckna 
reklamavtal med sig själv eller utge ersättning till sig själv för 
marknadsföringen. Den avtalade, faktiska eller underförstådda ersättning som 
utgår från annonsör till influencer när annans produkt marknadsförs - och som 
tillmätts avgörande betydelse i ett mål som avgjorts nyligen i PMD16  — kan 
enligt KO inte tillmätas betydelse i detta fall. 

Samtliga fyra inlägg avser Clean Eatings affärsverksamhet och de varor som 
bolaget tillhandahåller. I vissa delar kan inläggen uppfattas som redaktionella. 
^beskriver mer eller mindre ingående olika vardagshändelser, t.ex. vad 
barnen tycker om för mat eller hur bolagets försäljning gått. Det redaktionella 
inslaget kopplas dock alltid enligt KO till en bild eller text som har ett 
avsättningsfrämjande syfte. En helhetsbedömning av textinnehåll, länkar och 
bilder ger enligt KO vid handen att syftet med inläggen varit att främja 
avsättningen av de fyra olika produkterna som på olika sätt framhålls i 
inläggen. 

Vid en helhetsbedömning anser KO det styrkt att det föreligger ett 
kommersiellt syfte och att det finns rent kommersiella förhållanden till 
föremåln, vilket alltså innebär att samtliga fyra inläggen är marknadsföring för 
de olika produkterna i Clean Eatings sortiment. 

5.2 	Vem är genomsnittskonsument? 

Att identifiera genomsnittskonsumenten är grundläggande för bedömningen av 
marknadsföringsåtgärden eftersom det är dennes uppfattning av och reaktion 
på marknadsföringen som påverkar bedömningen av densamma. En 
genomsnittskonsument tas ur en sårbar, normal eller kvalificerad målgrupp18. 

PMÖD har i ett nyligen avgjort mål konstaterat att den i det målet aktuella 
infiuencerns målgrupp vari samma åldersgrupp som influencern. Vidare ansåg 
PMÖD att målgruppen bestod av återkommande besökare. PMÖD menade 
bl.a. att genomsnittskonsumenten i den målgruppen åtminstone kunde antas 
ha en medvetenhet om att många influencers verksamhet på sociala medier i 
viss mån är kommersie11.19 

Det kan enligt KO inte uteslutas att en viss andel — större eller mindre - av de 
som lästallliinlägg är medvetna om att en del aviliffilinlägg kan vara 
kommersiella. Enligt KO:s uppfattning är dock detta inte samma sak som att 
det är genomsnittskonsumentens uppfattning av inläggen/1Mb 

PMD:s mål nr. PMT 798-19, KO ./. Kenza Zouiten AB (överldagat till PMÖD, mål 
nr. PMT 2479-20) 
17 Prop. 1970:57 s. 66f 
28  SOU2006:76 8.204, Otillbörliga affärsmetoder och Bernitz, 
Marknadsföringslagen, s. 42f och s. 49 samt Svensson m.fl. Praktisk 
marknadsföringsrätt s. 94 
19 Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 2054-18, KO./. Alexandra 
Media Sweden AB m.fl. 
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Instagramkonto är (eller var tills nyligen) tillgängligt för alla och givetvis 
tillkommer nya följare. Givetvis känner flera, troligen de flesta, av hennes nya 
följare inte till hennes bolag och produkter från dag ett. Enligt KO:s 
uppfattning bör marknadsföring som kan nå och nås av hela 
konsumentkollektivet — som varken är en sårbar eller kvalificerad grupp — 
bedömas utifrån hur marknadsföringen uppfattas av och påverkar en 
genomsnittskonsument tagen ur hela konsumentkollektivet. 

Även om PMD skulle anse att en genomsnittskonsument ska tas ur en mer 
begränsad och kvalificerad målgrupp (som förstår att inlägg kan vara 
kommersiella) ställs ändå, som Patent- och Marknadsöverdomstolen 
konstaterat, höga krav på att det omedelbart redan vid en flyktig kontakt ska 
gå att skilja betalda inlägg från inlägg som influencers skriver på eget initiativ. 

5.3 	Förstår genomsnittskonsumenten att inläggen är 
reklam? 

5.3.1 	Direktivskonform tolkning 

Vid prövningen av om en bristande reklamidentifiering är otillbörlig ska 
bedömningen av marknadsföring och påverkan på genomsnittskonsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut vägas samman. 

Om det inte omedelbart redan vid en flyktig kontakt går att skilja betalda 
inlägg från redaktionella inlägg så påverkar det genomsnittskonsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, vilket innebär att det föreligger en 
vilseledande brist i reklamidentifieringen som innebär att marknadsföringen är 
0t111bör11g20. 

5.3.2 	Knäckebröd med grillkrydda (bil. 1) 

Det finns enligt KO ingenting i bilden som indikerar att det är reklam. Det finns 
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. 

" Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 2054-18, KO./. Alexandra 
Media Sweden AB m.fl. 
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5.3.3 	Granola (bil. 2) 

Den enda egentliga skillnaden jämfört med bil. 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. 

5.3.4 	Choklad- och lakritsboll (bil. 3) 

Skillnaden i detta inlägg jämfört med ovanstående är att på bilden visas enbart 
Clean Eatings produkt. Texten handlar mestadels om Clean Eatings choklad 
och lakritsboll. Reldammarkering saknas helt och hållet. På samma sätt som 
ovan anser KO även här att genomsnittskonsumenten inte omedelbart vid en 
flyktig kontakt kan identifiera att det är reklam. Även denna marknadsföring är 
följaktligen otillbörlig. 

5.3.5 	Omega-3 fiskolja (bil. 4) 

Till skillnad från övriga inlägg finns här en "antydan" till reklammarkering i 
form. av texten "I samarbete". PMÖD har konstaterat att i sig är den 
markeringen inte tillräcldigt tydlig, bl.a. då det inte framgår om det är ett 
kommersiellt samarbete eller 1nte21. Markeringen avviker inte heller från övrig 
text i sin layout, typsnitt eller färg. Bilden visar Clean Eatings fiskolja medan 
texten handlar om Coronavirus och fiskoljan. Enligt KO:s uppfattning 
uppfattar inte en konsument omedelbart vid ett hastigt påseende att det är 
reklam. Även denna marknadsföring är följaktligen otillbörlig. 

6.4 	Är marknadsföringen av fiskoljan vilseledande och 
aggressiv? (bil. 4) 

5.4.1 	Marknadsföringen 

Det får antas att det är texten som 	skrivit, inte texten på bilden, som 
hennes följare är intresserade av att ta del av. ~skriver inledningsvis om 
det läbbiga Corona-viruset som är här. Hon påstår bl.a. uttryckligen att 
fiskoljan innehåller flera ingredienser såsom DHA och EPA som behövs för att 
skapa ett starkt immunförsvar och polyfenoler i Omega 9 i kombination med 
vitamin A som skyddar mot influensa. Mot slutet rekommenderar" sina 
följare att börja ta en sked för att skydda sig i bästa mån. 

21  Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 2054-18, Ml. Alexandra 
Media Sweden AB m.fl. 
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5.4.2 	Hur uppfattar genomsnittskonsumenten inlägget? 

För att budskapet och andemeningen i inlägget fullt ut ska framgå måste enligt 
KO hela inlägget läsas. KO:s anser då att en genomsnittskonsument, som vid 
tidpunkten för marknadsföringen får antas ha haft god kunskap om Corona-
viruset, torde uppfatta inlägget ungefär på följande sätt: 

"Nu har Coronaviruset kommit till Sverige. Coronaviruset, som är en 
influensa, drabbar framför allt de med dåligt immunförsvar. Dkför är det en 
himla tur att jag och Clean. Eating fåttfram vår fiskolja just nu eftersom den 
innehåller ämnen som stärker immunförsvaret och skyddar mot influensa, 
d.v,s. -mot orona-viruset. Om du vill skydda dig så mycket som möjligt mot 
Corona-viruset bör du ta en sked av vår fiskolja varje dag." 

Vilseledande marknadsföring 

Enligt KO:s uppfattning är det grovt vilseledande att påstå eller ge intryck av 
att Clean Eatings fiskolja stärker immunförsvaret, skyddar mot influensa och 
ytterst skyddar mot Corona-viruset. KO veterligen finns ingenting som styrker 
sådana påståenden. Bevisbördan för dessa påståenden vilar påle& och 
Clean Eating. 

Enligt KO påstårlilla, och ger intryck av, att den aktuella fiskoljan har 
egenskaper den inte har och att egenskaperna bl.a. motverkar att bli smittad av 
Corona-viruset, vilket den inte gör. Det är vilseledande marknadsföring — 
oavsett när i tiden sådan marknadsföring sker. Marknadsföringen är otillbörlig 
eftersom det kan antas påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. 

Aggressiv marknadsföring 

Det vilseledande inlägget har" avsiktligt valt att publicera vid en tidpunkt 
då uppmärksamheten kring Coronapandemin är enorm och konsumenterna 
känner en stor oro för att bli smittade av den potentiellt dödliga sjukdomen. 
Konsumenternas oro uch rädsla för det farliga Coronaviruset hugna' 
avsiktligt utnyttjat och använt i syfte att öka försäljningen av bolagets fiskolja. 

Det kan antas att efterfrågan på och intresset för produkter som motverkar 
Corona-viruset var hög vid tidpunkten för marknadsföringen och att den 
alltjämt är det. Ifrågasättandet av påståenden likt det som 911111. gjort om sin 
fiskolja sänks därmed, särskilt om det sätt som det framställs på i vart fall inte 
förefaller osannolikt eller oseriöst. 

PMD bör i sin bedömning beakta Direktivstexten i artikel 8 och 2 j) om 
otillbörlig påverkan (som av någon anledning inte implementerats i MFL), 
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samt nämnda avgörande från EUD22. Vid denna bedömning ska beaktas om 
näringsidkaren utnyttjat sin maktställning. Här ska då vägas in attlelabi 
egenskap av influencer och företrädare för ett företag som säljer 
hälsoprodukter marknadsfört sin produkt med (vilseledande) hälsopåståenden 
gentemot konsumenter som förväntar sig, och ska kunna förvänta sig, att 
IRID har bättre kunskaper än vad de har. Både som sakkunnig och influencer 
känner därför följ arna ett förtroende förena och för vad hon skriver. 

Sammantaget gör detta att marknadsföringen är otillbörlig inte bara genom att 
den är vilseledande utan dessutom då den enligt MFL och Direktivet är 
aggressiv. 

	

5.5 	Vem är huvudansvarig för marknadsföringen? 

Enligt fast praxis faller huvudansvaret för marknadsföringen på den 
näringsidkare vars produkt marknadsförs23. Det har förekommit i praxis att 
huvudansvar även ålagts personer som genom sina uppdrag och positioner i ett 
bolag har ett s.k. bestämmande inflytande, Ofta har det varit situationer där 
personen varit ensam styrelseledamot och ensam firmatecknare. 

är enligt utdrag från bolagsregistret s.k. verklig huvudman i Clean 
Eating AB och dotterbolaget~lea. Hon är även ensam 
styrelseledamot i Clean Eating och kan ensam teckna bolagets firma. Enligt 
egen uppgift är hon dessutom ägare av i vart fall Clean Eating. MIL  och 
bolaget har samma adress och bolagets varumärke är 91111111~11.0 

J"' refererar i sina inlägg till "vi", "vår", "våra", "mina" o.s.v., vilket tyder på 
att hon själv identifierar sig med Clean Eating. Under alla förhållanden har 
lielpett bestämmande inflytande över Clean Eating på ett sätt som innebär 
att hon bör åläggas ett huvudansvar. Även genom de kontakter 
Konsumentverket haft medial får det anses stå klart att det ärliga som 
helt ensam bestämmer om, när och hur bolagets produkter ska marknadsföras 
på hennes Instagramkonto. 

---' 

	

5.6 	Ha 	 -,piedverka nsansvar för 
rna 	,ringen? 

Om PMD skulle finna atillehhinte har ett huvudansvar menar KO att hon i 
vart fall medverkat till att marknadsföringen kommit till stånd. 

22  EUD:s mål nr C-628/17, Prezes Urndu Ochrony Konkurencji i Konsument6w ./. 
Orange Polska SA 
23 Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 2054-18, KO./. Alexandra 
Media Sweden AB m.fl. 
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Enligt KO:s uppfattning grundas medverkansansvaret på att 11111111 är VD, och 
därmed anställd, av Clean Eating. KO menar vidare att hon handlat på bolagets 
vägnar när hon marknadsfört produkterna och att hon även i övrigt väsentligt 
bidragit till marknadsföringen genom att själv utforma och publicera den 
aktuella marknadsföringen. 

5.7 	Ska föreläggandet förenas med vite, hur stort ska 
beloppet i så fall vara och ska det vara löpande? 

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

Ma har, trots upprepade påpekanden och flera löften 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 
bestäms eller när typen av vite bestäms, d.v.s. ett vanligt eller ett löpande vite. 

En "redaktionell" rekommendation påverkar konsumentens köpbeteende mer 
än köpta åsikter, d.v.s. reklam. För alla influencers, även ¶-r-, är det därför 
angeläget att slippa reklammarkera. För att upprätthålla -trovärdigheten till 
medier i allmänhet och influencers i synnerhet är det av yttersta vikt att 
konsumenterna ges möjlighet att skilja mellan reklam och redaktionell text. 
Det gäller särskilt i medier där redaktionell och kommersiell text till utseendet 
ser likadan ut. 

Framför allt"båterkommande brister i reklamidentifieringen -- trots 
hennes löften om att efterkomma Konsumentverkets påpekanden - tyder på en 
stor risk att 	och Clean Eating 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. Särsldlt när det gäller första 
yrkande förordar KO ett löpande vite. Avseende KO:s andra yrkande anser KO 
att bl.a. överträdelsens art motiverar ett högt vitesbelopp. 

6 	Interimistiskt yrkande 

6.1 	Sannolika skäl för talan 

KO anser sig ha presenterat åtminstone sannolika skäl för sin talan under 
yrkande 2. Såvitt avser den ena grunden - att marknadsföringen är 
vilseledande - anser KO att gällande regler och praxis ger klart stöd för att 
kravet på sannolika skäl är uppfyllt. 
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När det gäller den andra grunden - aggressiv marknadsföring — är det en 
rättsfråga som inte prövats tidigare i Sverige (dock i EUD24). KO anser dock att 
omständigheterna i detta mål är sådana att det föreligger åtminstone sannolika 
skäl för KO:s talan även på den grunden. 

6.2 	Minskad betydelse av förbud 

"har vid upprepade tillfällen, trots utfästelser om rättelser, vägrat att 
efterkomma KO:s påtalanden när det gäller reklamidentifiering. Det finns 
därför anledning att anta att så även kan bli fallet när det gäller vilseledande 
och aggressiv marknadsföring av produkter med påståenden om att de 
motverkar Coronaviruset. 

KO menar dock att risken för attg"fortsätter med olika former av 
otillbörliga Coronapåståenden och liknande innan en lagakraftvunnen dom 
meddelas inte ska vara avgörande när PMD tar ställning till om ett 
interimistiskt beslut ska meddelas. Istället menar KO att domstolen, med 
hänsyn till överträdelsen, ska bedöma hur stort värde ett förbud som meddelas 
när målet slutligen avgörs får. Finns skäl att befara att ett förbud i ett slutligt 
avgörande får liten eller ingen betydelse? Finns, med hänsyn till överträdelsen 
och omständigheterna i övrigt, skäl att meddela ett interimistiskt beslut? 

Coronapandemin pågick närig. publicerade inlägget och pandemin pågår 
med oförminskad styrka alltjämt - i Sverige och i hela världen. Hur länge 
pandemin kommer pågå vet ingen, men att det kommer ta slut är nog alla 
överens om och att så sker genom flockimmunitet eller genom att ett vaccin 
utvecldas. 

Här menar KO dels att erfarenhet och vetenskap från liknande pandernier talar 
för att även Coronapandemin kommer vara över inom en inte alltför avlägsen 
framtid. Dels  kan en lagakraftvunnen dom i målet förväntas tidigast om ett — 
två år. Ett eventuellt förbud i en lagakraftvunnen dom skulle m.a.o. med stor 
sannolikhet få marginell betydelse medan ett intermistisld beslut kommer ha 
stor betydelse, eftersom det är nu som Coronapandemin pågår. Ett beslut 
skulle dessutom nå ut till andra näringsidkare som använder sig av eller 
planerar att använda sig av liknande säljargument. 

Vid bedömningen ska vidare bl.a. eventuella ekonomiska konsekvenser ska 
vägas in25. Enligt KO kan inte Wffildrabbas av några beaktansvärda 
ekonomiska förluster i händelse av ett interimistiskt förbud. 

24EUD:s mål nr C-628/17, Prezes Urndu Ochrony Konkureneji i Konsumentöw ./. 
Orange Polska SA 
25 Prop. 1994/95:123 s 92ff 
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7 EU, covid-19 och marknadsföring 

KO vill avslutningsvis tillägga att påståenden om produkter som på ett eller 
annat sätt botar eller motverkar effekter av Corona-viruset, där näringsidkare 
försöker utnyttja Coronapandemin i sin marknadsföring i eget syfte, har 
uppmärksammats av EU kommissionen och konsumentskyddsmyndigheter 
inom EU. Olika gemensamma åtgärder har vidtagits. (bil. 12, se även länk: 
(https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-
consumer-protection/scams-related-covid-19  en#covid-iq-commission-and-
national-consumer-authorities-are-on-high-alert-and-call-on-platforms-to-st) 
Myndigheter i andra medlemsländer har även vidtagit rättsliga åtgärder, bl.a. 
genom att utfärda bötesförelägganden och genom att stänga ner webbplatser. 

Konsumentmyndigheter inom EU och EU-kommissionen har antagit en 
gemensam ståndpunkt i frågan om vilseledande och aggressiv marknadsföring 
där näringsidkare utnyttjar Coronapandemin och — viruset för egna vinstsyften 
(bil. IM. EU-kommissionen har även sammanställt frågor och svar i ämnet (bil.  
1-4). 

8 Bevisning m.m. 

Bevisning 

Bilaga 	 Bevistema 

1 	 Skärmutskrift frånraillaInstagramkonto den 23 
februari 2019 

2 	 Skärmutskrift frånlelelelInstagramkonto den 15 
. , juni 2019 

3 
	 Skärmutskrift från 1111111111Instagramkonto den 1 

april 2019 

4 
	 Skärmutskrift från~nnstagramkonto den 14 

mars 2020 

Bilaga 1 — 4 åberopas till styrkande av innehåll och utformning i 
marknadsföringen i nämnda bilagor. 



12 

13 

14 

15 

16 

Gunnar Wikström 
Processråd 
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Övriga handlingar 

Bifogat material torde vara ostridigt och åberopas därför åtminstone tills vidare 
inte som bevisning. 

5 	 Utdrag från Infotorg avseende Clean Eating AB 

6 	 Utdrag från Infotorg avseendell~1111 

7 	 Årsredovisning Clean Eating AB 

8 	 Utdrag från Clean Eatings webbplats den 6 april 
2020 utvisande exempel på bolagets sortiment 

9 	 Bilder påClean Eatings varumärke11111111L 
11111~1. 

lo 	 Instagramflöde - bilder 

11 	 Inlägg från~BInstagramkonto med ett 
exempel på reklammarkeringen "Betalt samarbete 
med Clean Eating" 

EU-kommissionens webbsida om covid-19 och 
marknadsföring 

EU-kommissionens och konsumentmyndigheters 
gemensamma ståndpunkt 

EU-kommissionens frågor och svar om 
marknadsföring och covid-19 

Utdrag från bolagsregistret Clean Eating 

Utdrag från personregistret~~1. 

Daniel Karfs 
Bitr Konsumentombudsman 
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