Westerberg & Partners bjuder
in till influencer marketing
seminarium med medverkan
av Konsumentverket och
Reklamombudsmannen.
Tisdagen den 30 november 2021 kl. 16-17.30

År 2016 tillsatte regeringen en utredning för att analysera de förändringar som hade
börjat ske av reklamlandskapet, varav en var att marknadsföring hade börjat ske via
sociala medier med anlitande av personer med en stor följarskara. Idag, fem år senare,
är denna typ av marknadsföring, benämnd influencer marketing, en etablerad marknadsföringsform som många företag ser som en självklar del av sin marknadsplan.
I takt med att influencer marketing har blivit etablerat har Konsumentverket/Konsumentombudsmannen (KO) intensifierat sitt tillsynsarbete på området. Detta har bland
annat skett genom att KO har drivit principfall i domstol för att utverka vägledande
prejudikat. Vidare har myndigheten utfärdat en särskild vägledning om marknadsföring i sociala medier. År 2020 genomförde Konsumentverket också en så kallad
tematisk granskning, i vilken myndigheten granskade ett 50-tal Instagram-konton i syfte
att kontrollera att reglerna om reklamidentifiering följdes i praktiken. Konsumentverket
kommer inom kort att följa upp den tematiska granskningen. Om myndigheten upptäcker
missförhållanden vid uppföljningen kan det bli aktuellt att vidta rättsliga åtgärder.
Sedan lång tid tillbaka är det också vanligt att marknadsföring via influencers anmäls
till näringslivets eget självregleringsorgan Reklamombudsmannen (RO). RO, eller i
svårare ärenden där praxis saknas Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON),
har som en följd av detta meddelat ett stort antal beslut rörande influencer marketing
med tillämpning av ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation.

Mot denna bakgrund är Westerberg & Partners mycket glada att kunna bjuda in till
ett seminarium om influencer marketing där både Konsumentverket och Reklamombudsmannen deltar. Konsumentverket kommer vid seminariet att berätta om den
nära förestående uppföljningen av deras tematiska granskning, medan Reklamombudsmannen kommer att redovisa vad man enligt deras etablerade praxis får och inte
får göra vid användning av influencer marketing.
Därutöver kommer vi på seminariet att behandla vissa andra juridiska och praktiska
frågor som är viktiga att tänka på när man använder sig av influencer marketing, såsom
t.ex. följande:

Vem bär egentligen det juridiska ansvaret för innehållet i ett inlägg?
Vad bör man tänka på vid ingående av avtal med influencers?
Hur bör man förhålla sig till eventuella inblandade agenter
och plattformar?
Vilka inlägg av en influencer ansvarar företaget för?
Vem äger upphovsrätten till text/bilder i ett inlägg?

Vi gör också en kort framåtblick och tar upp några saker på området som vi ser vi
i kristallkulan.
Seminariet hålls på plats i våra lokaler på Regeringsgatan 66/Kungsgatan 18 samt via
Teams för den som föredrar det. Till de som deltar på plats bjuder vi på något att äta
och dricka. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta på plats. Antalet platser är
dock begränsat. Vi ber därför de som är intresserade av att delta fysiskt att meddela
detta så snart som möjligt, dock senast den 26 november. Oavsett hur ni vill delta i
seminariet görs anmälan genom mail till event@westerberg.com.
Välkommen!

Genom din anmälan samtycker du till att Westerberg & Partners behandlar dina personuppgifter
(namn, kontaktuppgifter och ev. specialkost) i syfte att förbereda detta event. Du kan också komma att
få information om kommande events som vi tror kan vara av intresse för dig. Du har självklart möjlighet
att avsäga dig denna sorts utskick.

