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Sammanfattning 

Bloggande har blivit en alltmer använd marknadsföringskanal. Skatterättsli-

ga problem uppstår då företag ger bloggare produkter i syfte att erhålla mot-

prestation i form av omnämning i bloggen. Avdragsrätten i 16 kap. 1 § in-

komstskattelagen omfattar kostnader relaterade till näringsverksamheten. En 

aktuell frågeställning är om produkter som ges gratis till bloggare omfattas 

av avdragsrätten för det givande bolaget eller om det ska hänföras till gåvor 

vilka inte medges avdrag enligt 9 kap. 2 § Inkomstskattelagen. En annan 

fråga är när en bloggverksamhet ska beskattas inom inkomstslaget tjänst el-

ler inom näringsverksamhet. För att produkter givna till bloggare ska falla 

under gåvodefinitionen förutsätts att bland annat gåvorekvisitet gåvoavsikt 

uppfylls. Det kan inte bli fallet då motprestation förväntas av givande före-

tag. Att stadga fasta beloppsgränser för att avgöra om verksamheten faller 

under näringsverksamhet eller under det s.k. restinkomstslaget tjänst är inte 

möjligt med hänsyn till kriterierna för näringsverksamhet. Ett av kriterierna 

är att vinstsyfte föreligger vilket en fast beloppsgräns inte alltid skulle över-

ensstämma med. Sponsring är den rätta definitionen som bör ligga till grund 

för bedömningen då bloggare erhållit produkter från företag. RÅ 2000 ref. 

31 I utgör gällande rätt och den skatterättsliga bedömningen kring beskatt-

ning av bloggare ska följa det nämnda sponsringsmålet. Vad som utgör per-

sonliga levnadskostnader och nödvändiga kostnader för verksamheten måste 

bedömas enligt tidigare praxis, bland annat frågan om arbetskläder. Tidigare 

praxis ska  alltså även gälla för bloggare. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bloggande är ett relativt nytt sätt att förmedla budskap på. Bloggen har ett brett använd-

ningsområde vilket har lett till att det blivit möjligt att tjäna pengar på verksamheten. 

Det har blivit en effektiv marknadsföringskanal varigenom företag kan träffa sina re-

spektive målgrupper. Att marknadsföring sker genom sponsring har ökat sedan 1970-

talet då det blivit alltmer viktigt att skapa en positiv image av företaget och dess produk-

ter.
1
 På grund av den nya marknadsföringsmetoden har det uppstått en del skatterättsliga 

frågor. Frågeställningarna relateras till avdragsrätten då gränsdragningen mellan gåva 

och affärsmässiga avtal varit oklar. 16 kap. 1§ Inkomstskattelagen (IL) (1999:1229) 

stadgar enbart att utgifter för att förvärva och bibehålla intäkter dras av som kostnad. 

Paragrafen stadgar inte närmare vilka sorters utgifter som omfattas. Sponsring finns inte 

någonstans definierat i skattelagstiftningen. Den ökade sponsringen av bloggar kan mo-

tivera införandet av en definition i skattelagstiftningen. Det skulle kunna tydliggöra 

rättsläget och underlätta gränsdragningsproblem. Risken med dold marknadsföring i 

bloggar blir att staten går miste om stora summor i skattemedel. Det finns exempel då 

bloggare ingått överenskommelser med företag i syfte att erhålla gratis produkter. I ut-

byte skulle produkterna marknadsföras i bloggarna. Motprestationerna blir avgörande 

för om intäkterna ska utgöra skattefria gåvor eller beskattningsbara intäkter. Med tanke 

på den stora omfattningen av bloggar idag blir konsekvensen att intäkterna antingen 

träffas av skatt eller inte. Bloggar är till stor del svåra för företag att kontrollera efter-

som det är vanliga människor som skriver om sina egna erfarenheter och åsikter.
2
 Nu är 

det inte bara högt uppsatta personer som kan påstå vad som är trendigt eller inte. Idag 

kan även vanliga människor ta ställning till det och påverka andra. Därför konkurrerar 

de professionella  skribenterna med allmänhetens åsikter inom den privata bloggvärl-

den.3 Det finns än idag inga fall avgjorda i domstol gällande inkomster från bloggar. 

Bloggares möjligheter att förutse konsekvenserna av att ta emot produkter gratis skulle 

underlättas av enhetliga och tydliga bestämmelser om hur gratis produkter ska tolkas 

skatterättsligt då definitioner saknas i skattelagstiftningen. En fråga är dock om det vore 

                                                 
1 Carlberg, Charlotta, Sponsring som finansieringskälla? s.10.  
2 Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020, Journalistik, teknik, marknad, Stu-

dentlitteratur, 2009, s.174-175. 
3 Hvitfelt, Håkan, Nygren, Gunnar, På väg mot medievärlden 2020, Journalistik, teknik, marknad, Stu-

dentlitteratur, 2009, s.175-176. 
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genomförbart utan att andra konsekvenser uppstår. En viktig princip inom skatterätten 

är skatteförmågeprincipen. Principen är av betydelse för sponsringsfrågan. Kort innebär 

principen att skatt ska betalas utifrån skatteförmågan hos var och en.
4
 Att kostnader med 

tillräcklig koppling till intäkter är avdragsgilla är ett exempel på skatteförmågeprinci-

pen.
5
 Endast inkomster den skattskyldige de facto förvärvat ska, i enlighet med skatte-

förmågeprincipen, beskattas.
6
 Huruvida bloggare faktiskt nyttjar gratisprodukterna blir 

en bevisfråga och om bloggare inte får någon nytta av produkterna resterar frågan om 

beskattning kan ske på de, kanske ofrivilligt, mottagna värdena.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att analysera gällande rätt vid sponsringsbidrag till blogga-

re ur ett skatterättsligt perspektiv. En cental del av syftet är att tolka en skatterättslig de-

finition av sponsring för att underlätta gränsdragningen mellan gåva och sponsring, vil-

ken är avdragsgill. I uppsatsen analyseras även när bloggen övergår från hobby till när-

ingsverksamhet och konsekvenserna därav. Dessutom diskuteras vilka produkter som 

bör hamna under näringsverksamhet och personliga levnadskostnader. Då bloggandet är 

ett nytt fenomen ges lösningar de lege ferenda.  Uppsatsen berör enbart skatteproblema-

tiken rörande sponsringsbidrag till bloggare, inte sponsring i allmänhet. Generella lag-

rum inom marknadsföringsområdet kommer inte att tillämpas förutom som definitions-

vägledning. 

1.3 Material och metod 

Utredning av gällande rätt baseras på etablerade rättskällor. På grund av den skatterätts-

liga avsaknaden av ett flertal lagstadgade definitioner används offentligt tryck, rätts-

praxis samt doktrin. I syfte att tolka begreppen hämtas ledning från andra rättsområden i 

svensk rätt, från vilka det dras paralleller. Civilrättens område innehåller definitioner av 

sponsring och gåva vilka prövats kunna vara den skatterättsliga tolkningen av begrep-

pen. En del av problematiken har berörts i rättspraxis men inom andra och olika områ-

den. Delarna har genom analys prövats i ett skatterättsligt sammanhang avseende 

                                                 
4
 Ds 2005:28,  Skattefusk, effektivitet och rättvisa: utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussio-

ner rörande schabloniserade inslag i beskattningen, Finansdepartementet, Stockholm 2005, s.162. 
5
 Pålsson, Robert, Sponsring, avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, IUSTUS FÖRLAG, Uppsala, 2007, 

s. 124. 
6
 Ibid. 
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bloggverksamhet. På grund av avsaknaden av regler omfattande bloggen och även andra 

direkta rättskällor har det varit nödvändigt att pröva och tolka hur det gällande rättsläget 

bör se ut utifrån andra områden och begrepp. Problem och gränsdragningar har krävt ut-

redning under arbetets gång i syfte att komma vidare. Slutsatsen utgör de lege ferenda 

och inte de lege lata på grund av att rättsläget kring bloggverksamhet än idag är oklart. 

I kapitel 5 introduceras det skatterättsliga materialet. I kapitlet används av pedagogiska 

skäl både primära och sekundära rättskällor. Doktrin har fått utrymme som tolknings-

värde. I Kapitel 6 och 7 används primära rättskällor då inkomstskattelagen ligger som 

utgångspunkt. I kapitel 8 används sekundära rättskällor, närmare bestämt rättspraxis. 

Urvalet baseras på ett viktigt prejudicerande mål från högsta instans följt av illustreran-

de mål från lägre instans. En anledning till att nyare domar inte behandlats i högre in-

stans är att det förstnämnda målet finnes tillämpligt än idag. I kapitel 9 har olika 

rättskällor använts. På grund av faktumet att rättsläget är nytt och oklart hämtas ledning 

ur Skattemyndighetens ställningstagande och juristers undersökningar. Materialet som 

diskuteras i kapitlet är inte bindande utan vägledande. Dessa omnämner dock problema-

tiken och är därav av betydelse. Analysen i kapitel 10 har inkomstskattelagen som ut-

gångspunkt. Sekundära rättskällor och doktrin används genomgående för att pröva om-

fattningen av inkomstskattelagens regler. 

1.4 Disposition 

I kapitel 2 förklaras det nya fenomenet bloggande. Dagens problematik vilken upp-

kommit i samband med bloggande illusteras i kapitel 3. Kapitel 4 om sponsring består 

av en tolkningsbedömning kring begreppet. Kapitlet indelas utifrån två olika perspektiv, 

givarens samt mottagarens eftersom det är viktigt att särskilja de i den skatterättsliga 

diskussionen. Kapitel 2, 3 och 4 utgör grunden och inledningen till den skatterättsliga 

diskussionen i efterföljande kapitel. 

I kapitel 5 sätts bloggen i relation till skattelagstiftningen. Genom att belysa vilka in-

komstslag som kan vara relevanta analyseras sedan under vilket eller vilka inkomstslag 

bloggverksamhet bör beskattas inom.   

Kapitel 6 rör kärnproblematiken i arbetet vilket är avdragsrätten för bloggares gratis er-

hållna produkter. I kapitlet diskuteras relevanta lagrum i skattelagstiftningen vilka be-

handlar avdragsrätten i fallet av sponsring. 
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Kapitel 6 och kapitel 7 hör ihop på så sätt att de utgör alternativa definitioner varunder 

bloggar kan hamna. I kapitel 7 redogörs för den skattemässiga behandlingen vid fallet 

att produkterna istället för sponsring klassificeras som gåva. 

Kapitel 8 är ett samlat kapitel för rättspraxis kring de två skatterättsliga problemen som 

ligger till fokus. I avsnitt 8.1 redogörs för RÅ 2000 ref. 31 I gällande sponsringsbidrag. 

Avsnitt 8.2-5 rör senare avgöranden inom liknande situationer av sponsring. Dessa om-

fattar även domar från Kammarrätterna vilket varit ett urval främst i syfte att belysa det 

prejudicerande värdet RÅ 2000 ref. 31 I har inom området.    

I kapitel 9 framställs Skatteverkets perspektiv och vilka underlag dess bedömningar ut-

går från. 

Mindre analyser och slutsatser dras i slutet av varje huvudkapitel i syfte att stegvis 

grunda den större analysen i kapitel 10 där det framlagda kopplas samman för att utröna 

hur gällande rätt bör uttryckas i den nya situationen av sponsring av bloggar. 

Kapitel 10 består av en helhetsanalys där de olika avsnitten sätts i relation till bloggan-

de. Hur gratisprodukter givna i utbyte av omnämning i bloggar bör regleras analyseras 

med egna slutsatser. En avslutande slutsats presenterar min slutgiltiga ståndpunkt grun-

dad på helhetsanalysen. Analysen delas in utifrån de två skilda frågorna, avdragsrätten 

enligt 16 kap. 1 § IL samt avdrag för personliga levnadskostnader. Mina sammanfattade 

slutsatser efter analysen återges i kapitel 11.  
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2 Bloggen 

2.1 Inledning 

I det här kapitlet förklaras vad som menas med bloggar samt hur de fungerar. Kapitlet 

ska endast ge grundläggande fakta om bloggar som fenomen i syfte att bidra till en bra 

förståelse av problematiken.
7
  

2.2 Definition 

En blogg är en sorts dagbok publicerad på internet.
8
 I princip kan vem som helst starta 

en blogg och det är oftast kostnadsfritt. Det finns enormt många bloggar registrerade 

under ett stort utbud av hemsidor. Syftet med en blogg skiljer sig från den vanliga dag-

boken genom att den ämnas offentliggöras.
9
 Dessutom följer bloggen oftare ett visst 

tema som relaterar till en viss målgrupp. Genom en blogg delar man med sig av allt från 

tankar, åsikter, bilder och videoinspelningar. Läsare har ofta möjlighet att kommentera 

blogginläggen och på så vis kan bloggen även fungera som ett diskussionsforum. Det 

finns väldigt många olika kategorier av bloggar. En av de dominerande är modebloggen. 

Begreppet blogg har sitt ursprung ur 1990-talets ”Web log” vilket definieras som logg-

bok belägen på internet.
10

 Det finns de som påstår att användningen av bloggar ökat i 

samband med terrorattacken i USA den elfte september 2001. Med bloggen som verk-

tyg kunde man finna  stöd och tröst hos andra drabbade.
11

 Den personliga bloggen ut-

märks av det personliga skrivandet och utöver de finns bland annat politiska bloggar, 

modebloggar, ämnesbloggar och kundbloggar.
12

 Den senare typen syftar till att framhä-

va produkter och öka kunskapen om de. Kundbloggen måste skiljas från sponsring ge-

nom den personliga bloggen eftersom marknadsföringen där inte lika lätt går att urskil-

ja. 

                                                 
7
 Problematiken illustreras nedan I kapitel 3. 

8
 Wright, Jeremy, Blog marketing, The revolutionary new way to increase sales, build your brand, and get 

exceptional results, McGraw Hill companies, 2005, s.4. 
9
 Nacht, Richard, Chaney, Paul, Realty blogging, Build Your Brand and Outsmart Your Competition, 

McGraw Hill companies, 2006, s.1-2. 
10

 Våge, Lars, Stattin, Erik, Nygren, Gunnar, Bloggtider, stiftelsen Institutet för mediestudier, Stockholm 

2005, s. 11. 
11

 Våge m.fl., Bloggtider, s. 16-17. 
12 Rettberg, Jill Walker, Blogging, Cambridge : Polity Press, 2008, s. 4-5. 
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2.3 Bloggen som socialt nätverk 

Trots bloggens art som ensidig publikation utgör den en möjlighet att föra dialog mellan 

människor. Skriften i bloggen kan utformas på så sätt att läsaren känner sig involverad. 

Bloggen blir alltmer forumliknande där flera parter kan bli delaktiga.
13

 Det finns alltid 

ett kommentarverktyg bloggaren kan använda för att få in läsarens åsikter. Dessa åsikter 

kan publiceras om bloggaren godkänner det.
14

 Till exempel kan modeintresserade dela 

med sig av tips, trender och annan information. Det riktas mot att mode visas upp i 

bloggar, varifrån även klädföretaget genom sponsring kan bli delaktiga. Konsumenter-

nas ökade kunskaper inom marknadsföring kräver nya metoder. Här aktualiseras pro-

blemet med dolda budskap i personliga bloggar. Bloggare kan framställa produkter på 

ett positivt sätt utan att notera att det är av kommersiell bakgrund. Läsare med tillit till 

bloggaren kan påverkas av företagets marknadsföring utan att det blir medvetet såsom 

vid traditionell marknadsföring. Läsaren får följaktligen mindre utrymme att kritiskt 

granska reklam om denne innan litat på bloggarens tips.
15

  

2.4 Bloggen som marknadsföringskanal 

Det finns ett antal olika sätt för att indirekt marknadsföra ett företags produkter genom 

bloggar. Det kan vara fråga om ett avtal mellan bloggaren och företaget vilket anger att 

bloggaren ska erhålla ersättning för att produkterna marknadsförs. Att motprestation er-

hålls kan tolkas innebära att bloggen bedrivs i ett vinstsyfte. Bloggen är en marknadsfö-

ringskanal grundad på Word of mounth som marknadsföringsmetod.
16

  

2.4.1 Word of mouth och Viral marketing 

Word of mouth är en marknadsföringsmetod vilken går ut på att konsumenter själva de-

lar med sig av sina åsikter avseende en viss produkt. Det är en effektiv marknadsfö-

                                                 
13 Rettberg, Blogging, s. 4-5. 
14 Sherman Risdahl, Aliza, The Everything Blogging Book: Publish Your Ideas, Get Feedback, and 

Create your own worldwide network, 2006, Adams media, Avon, U.S.A, s. 25-26. 
15 Ibid., s. 26. 
16

 Skatteverkets allmänna information, Blogg,  

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/naringsinkomster/internet/blogg.106.233f91f712

60075abe880006597.html?posid=2&sv.search.query.allwords=blogg (03-04-2010) 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/naringsinkomster/internet/blogg.106.233f91f71260075abe880006597.html?posid=2&sv.search.query.allwords=blogg
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/naringsinkomster/internet/blogg.106.233f91f71260075abe880006597.html?posid=2&sv.search.query.allwords=blogg
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ringsmetod om budskapet hålls informativt.
17

 Word of mouth används gynnsamt för att 

säkra trovärdighet kring en produkts påstådda fördelar. 

Viral marketing är en form av word of mounth vilket innebär att konsumenterna delar 

med sig av sina uppfattningar och åsikter avseende en viss produkt, dock med skillnad 

att det sker på internet. Det är ett snabbare alternativ än word of mouth på grund av att 

det inte krävs mer än ett klick på internet för exponering av marknadsföring. En konse-

kvens med Viral marketing är att det inte är företag i sig som marknadsförs så länge inte 

varumärket lämnar spår i budskapet.
18

 

2.5 Produktplacering i bloggar 

Produktplacering kan vara en otillbörlig marknadsföringsmetod. Metoden är inte legitim 

om det inte kan framgå för konsumenter att det är fråga om marknadsföring. Det ska 

inte vara tillåtet att hindra konsumenter från att göra välgrundade beslut.
19

 Det finns lag-

stadgade krav på information vid marknadskommunikation.
20

 På sådana platser där ut-

byte av information sker, bloggar och liknande, måste eventuellt förekommande reklam 

gå att identifiera.
21

  Det ska även framgå om privatpersoner som driver dessa bloggar 

erhåller betalning för marknadsföringen. Marknadsföringen ska härutöver inte störa den 

information som förmedlas i bloggen.
22

 Särskild hänsyn bör tas till situationer då perso-

ner som kan exponeras av marknadsföringen består av yngre personer, det vill säga per-

soner under 18 års ålder.
23

  

2.6 Slutsats 

Marknadsföring i bloggar är en form av viral marketing som i sin tur är en nyare form 

av word of mounth. Genom den här sortens marknadsföring uppfattas budskapen snara-

re som information än reklam. Risken för läsare att sammanblanda reklam och blogga-

res förmedling av kunskaper ökar. Med hänsyn till behovet av effektivare metoder att nå 

                                                 
17

 Sernovitz, Andy, Godin Seth, Kawasaki, Guy, Word of Mounth Marketing, How smart Companies Get 

People Talking, Kaplan Publishing, a division of Kaplan, Inc. New York, 2009, s.4. 
18

 Wright, Jeremy, Blog marketing, The Revolutionary New Way to Increase Sales, Build Your Brand, 

and Get Exceptional Results, The McGraw-Hill Companies, 2006, s.48. 
19

 Marknadsföringslag (2008:486), 8 §. 
20

 Marknadsföringslag (2008:486), 9 §. 
21

  De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på Internet, 2009, 

avsnitt 2.1.4. 
22

 Ibid. avsnitt 2.2.3. 
23

 Ibid. avsnitt 7, se särskilt avsnitt 7.5. 
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ut till konsumenterna blir det allt viktigare att komma konsumenterna nära. I sig är det 

inget fel i att företag söker sig till nya marknadsföringssätt, relationen mellan företagen 

och konsumenterna kan på så vis förbättras och kunskaper till följd öka. Gränsdragning-

en mellan utsagor som innehåller marknadsföring och sådana som är rent ärliga i en 

blogg kan däremot leda till rättsliga problem vid behov av särskiljande. Det är vad res-

ten av arbetet kommer att ägnas till.   
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3 Identifiering av problematiken 

3.1 Inledning 

I kapitlet ges praktiska exempel av marknadsföring genom bloggar vilka ligger till 

grund för den skatterättsliga problematiken. De skatterättsliga problemen är med andra 

ord konsekvenserna av följande sortens överenskommelser.  

3.2 Indirekt marknadsföring 

Blondinbella
24

 är namnet på bloggen bedriven av Isabella Löwengrip som näringsverk-

samhet. Hon har ett flertal gånger bett om gratis produkter av företag då marknadsföring 

i bloggen utlovats i gengäld. Här följer några utdrag ur brev företag mottagit från hen-

nes företag: 

”Isabella Löwengrip driver Sveriges största blogg ”Blondinbella” som nu är uppe i 

800 000 unika besökare i veckan. De flesta av hennes läsare är unga människor som ser 

Isabella som sin stora förebild. Det här sätter Isabella en position där hon har en väl-

digt stark marknadsföringsförmåga. 

I slutet på januari flyttar Isabella till sin första egna lägenhet och vill i sitt egna hushåll 

börja med Ekolådan. Finns det möjlighet till ett samarbete? Vi tänker oss två prenume-

rationer på Ekolådan mot marknadsföring i bloggen och länk till er hemsida. 

Vi tror absolut att det här kan bli en win-win-situation!”.
25

 

Ett annat brev i samma syfte skickades ut i samband med Löwengrips skidresa: 

”I slutet av februari ska Isabella iväg på en skidresa tillsammans med tre andra. Finns 

det någon möjlighet till sponsring av skidkläder från något av era märken?”. Hon fort-

sätter mailet med att erbjuda sponsorerna ”mängder av bilder från backarna samt länk-

ningar från bloggen Blondinbella och om så önskas också från Storstadspojken” som 

utbyte.  ”Det är jag och Isabella som ska åka med våra pojkvänner. Vi vill undersöka 

                                                 
24

 www.blondinbella.se. 
25 Martin Schori, Så försöker Blondinbella fixa gratismat till nya lägenheten,   

http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18388.ece, 6 februari 2009 (2010-04-09). 

http://www.dagensmedia.se/om_dagensmedia/redaktionen/martin_schori/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18388.ece
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om det finns intresse för ett samarbete, det handlar inte om att vi ska få pengar”, för-

klarades det.”
26

 

Blondinbella är en av ett okänt antal bloggar där marknadsföring sker genom dolda 

överenskommelser mellan bloggaren och företagen. Det är ofta fråga om indirekt mark-

nadsföring då det sällan anges i bloggen för läsarna.  

En annan känd bloggerska är Katrin Zytomierska. Det är kvinnan bakom bloggen ”Fuck 

you right back”
27

. I samband med uppmärksammandet av en gratis lyxresa kommente-

rade hon följande: ”Om någon frågade om ni ville ha en resa till Aruba och bo på lyxho-

tell i två veckor gratis skulle ni tacka nej då? Skulle reportrarna på kvällstidningarna 

tacka nej? De som kör sin häxjakt nu. Skulle de tacka nej till att få saker gratis? Jag 

skulle inte tro det.”
28

 

Kissie
29

 är namnet på en blogg bedriven av en ung tjej, där det kunnat utläsas flera fall 

av gratis erhållna produkter av företag: ”Kolla vad jag fick av http://gratisbio.se , pre-

sentkort värt 2 000 kr (!!)”. Även ett exempel är att hon hade fått hem biljetter till Cir-

cus Möller.
30

 Karin Andersson, projektansvarige för internetprojektet på Skatteverket 

kring bloggarna kommenterade det: ”Det är speciellt när det handlar om så unga, en del 

kanske aldrig har deklarerat någonsin. Vi vill nå ut till dem. Vi vill jobba förebyggande 

och inte bara med kontroll.”
31

  

Q-med är ett företag vilket gick ut med ett erbjudande till ett okänt antal bloggerskor att 

erhålla gratis kirurgiska ingrepp under villkor att det omskrivs i respektive bloggar. 

Konsumentombudsmannen granskade fallet och konstaterade att det var fråga om brott 

mot marknadsföringslagen.
32

 Att bloggerskorna fått operationer gratis var inget som ut-

trycktes i bloggarna för läsarna.
33

 Konsumentombudsmannen fann det motiverat att ta 

kontakt med Skatteverket eftersom de nappande bloggerskorna ska betala skatt för in-

                                                 
26 Martin Schori, Så försöker Blondinbella ragga gratiskläder till fjällresan,  

http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18381.ece, 6 februari 2009 (2010-04-09). 
27

 http://www.finest.se/katrinSchulman. 
28

 Solokov, Irene, Eliten bland bloggarna i Skatteverkets blickfång, 

  http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/skatter-och-deklarationer/eliten-bland-bloggarna-i-

skatteverkets-blickfang_1949293.e24, Uppdaterad 2010-04-08 (05-04-2010). 
29

 www.kissies.se. 
30

 Solokov, se fotnot 28. 
31

 Ibid. 
32

 http://www.unt.se/ekonomi/ko-bloggerbjudande-var-lagbrott-256234.aspx, 06-02-2009, (29-04-2010). 
33

 Ibid. 

http://gratisbio.se/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18381.ece
http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/skatter-och-deklarationer/eliten-bland-bloggarna-i-skatteverkets-blickfang_1949293.e24
http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/skatter-och-deklarationer/eliten-bland-bloggarna-i-skatteverkets-blickfang_1949293.e24
http://www.unt.se/ekonomi/ko-bloggerbjudande-var-lagbrott-256234.aspx
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greppens värden. Johanna Trencks är en utav de som nappade. Hon hade till och med 

lagt upp videoklipp där företagets produkt injicerades.
34

 Det är inte klart om konsu-

mentombudsmannens beslut går vidare till marknadsdomstolen i ett försök att förbjuda 

sådan marknadsföring. Konsumentombudsmannen har tidigare fått lägga ner utredning-

ar i relation till Blondinbella.
35

 Granskningen av Q-med är den hittills enda som kunnat 

bevisas utgöra lagbrott såsom dold marknadsföring.
36

 Det har dock ännu inte tagits upp 

till domstolsprövning.  

 

När produkter ges till bloggare kan bloggaren hantera det på olika sätt: 

 Hämtar inte ut produkterna från posten. 

 Använder produkterna men skriver inte om de i bloggen. 

 Ger bort produkterna men skriver inte om de i bloggen. 

 Använder och skriver om de i bloggen. 

 Lottar ut produkterna till läsarna genom bloggen.
37

 

Vad som händer efter att bloggaren fått ta del av produkter och brukat de kan vara olika 

beroende på eventuella överenskommelser mellan företaget och bloggaren: 

 Får behålla produkterna. 

 Får behålla produkterna och får en ersättning utöver de. 

 Får behålla produkterna om bloggaren framhävt produkterna på ett positivt sätt i 

bloggen. 

 Får inte behålla produkterna men får någon annan form av ersättning.
38

 

3.3 Avdrag inom näringsverksamhet 

Kenza Zouiten är en arton år gammal bloggerska bakom bloggen Kenzas.
39

 Det är en 

modeblogg som bedrivs affärsmässigt. Kenza gjorde i sin deklaration avdrag för före-

mål vilka skulle utgöra personliga levnadskostnader
40

. Skatteverket nekade en del av 

                                                 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Bäck, Gordon, Skatteverket, specialistgruppen Näring – bolag, Stödsvar: Bloggverksamhet, december 

2009, s.4-5. 
38

 Bäck, s.10. 
39

 www.kenzas.se. 
40

 9 kap. 2 § IL. 
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avdragen vilket krävde bloggerskan på ungefär 50 000 kronor. Kenza hade bland annat 

yrkat avdrag för sina kläder. Det godtog inte Skatteverket men med hänsyn till att 

bloggverksamheten bedrivits som modeblogg godtog Skatteverket avdrag på hälften av 

hennes kläder.
41

 Ett problem som kan uppstå är att exempelvis om modebloggare gör 

skatteavdrag för klädinköp just på grund av att de driver modebloggar. Det skulle göras 

med grunden att det faller under bloggverksamheten som avdragsgill kostnad. Särskilj-

ning från vad som i dagsläget utgör arbetskläder kan uppstå. Ett sådant särskiljande kan 

ifrågasättas om det är skäligt med tanke på att bloggen kan falla under tjänstebeskatt-

ning. Det är under tjänstebeskattningens område frågan om arbetskläders avdragsmöj-

ligheter regleras. Mer härom nedan under den skatterättsliga diskussionen.
42

  

3.4 Summering av problematiken och dagsläget 

Två problem relaterade till bloggverksamhet kan uppstå i samband med den skattemäs-

siga avdragsrätten.
43

 Det huvudsakliga problemet i den följande uppställningen är då 

bloggare inte tar upp värden som intäkter, vilka ska ligga till grund för beskattning. Ett 

annat problem kan uppstå om bloggare väljer att driva bloggen som näringsverksam-

het.
44

 Risken är att företags erkända avdragsrätt
45

 kan komma att grunda avdrag för per-

sonliga levnadskostnader. Avdrag för personliga levnadskostnader är inte tillåtna.
46

 Det 

finns hittills ingen rättspraxis rörande bloggen som marknadsföringskanal. Det är rele-

vant att visa bevissvårigheterna om det förekommit olaglig, dold marknadsföring
47

 i 

bloggar. Dold marknadsföring kan i sig vara olagligt men det påverkar även behand-

lingen av beskattningen av mottagaren, bloggaren, samt avdragsrätten för givaren, före-

taget. För att påvisa svårigheten ges ett återknytande exempel till bloggen Blondinbel-

la
48

. Konsumentombudsmannen sände ett föreläggande
49

 där Blondinbella krävdes på 

redogörelser
50

 om hur annonsering i bloggen användes, om det förekommer omnäm-

ningar av annonsprodukter i bloggen samt orsak till att de omnämns, huruvida Blondin-

                                                 
41

 Martin Schori, Bloggare försökte dra av för cykel och kläder,  

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article118513.ece, 26 januari 2010 (2010-04-09). 
42

 Se särskilt avsnitt 6.3. 
43

 Illustrerade i avsnitt 3.2 samt 3.3.  
44

 Det kommer att förklaras utförligare i kapitel 5. 
45

 Stadgat i 16 kap. 1 § IL. 
46

 Mer härom nedan, se särskilt avsnitt 6.2. 
47

 5 § marknadsföringslagen. 
48

 Ovan, avsnitt 3.2. 
49

 Föreläggande diarienr 2008/349, 2008-04-28. 
50

 Med stöd av 34 § Marknadsföringslagen (1995:450). 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article118513.ece
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bella AB erhåller ersättning på grund av sådant omnämnande och om produkterna krävs 

tillbaks efter omnämning i bloggen. Orsaken till föreläggandet var marknadsföringsla-

gen stadganden med krav på god marknadsföringssed
51

 samt att marknadsföring ska 

kunna identifieras vara just marknadsföring, om det nu finns
52

. Konsekvensen, om det 

skulle varit fallet, hade blivit att marknadsföring skulle förbjudas
53

. Det gick inte att på-

visa något annat än att Blondinbella AB erhöll ersättning från bolag som annonserat på 

bloggens annonsplatser. Om det förekom dold marknadsföring i blogginlägg kunde inte 

påstås utan sådana belägg.
54

  

 

                                                 
51

 4 § marknadsföringslagen. 
52

 5 § marknadsföringslagen. 
53

 14 § marknadsföringslagen.  
54

 Svar till Konsumentverket enligt beslut diarienr: 2008/349, 2008-05-20. 
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4 Sponsring 

4.1 Inledning 

I det här kapitlet tolkas sponsringsbegreppet vilket är av betydelse för den fortsatta 

framställningen. Kapitlet är indelat utifrån två olika perspektiv, nämligen givarens och 

mottagarens. Särskiljandet är betydelsefullt på grund av att sponsring hanteras olika 

skatterättsligt
55

, beroende på om det är ur givarens eller mottagarens perspektiv.  

4.2 Definition 

Sponsring är ett affärsmässigt avtal mellan sponsorn och mottagaren vilken erhåller 

pengar, varor eller tjänster i utbyte till prestationer som förväntas ge ekonomiskt värde 

för sponsorn i form av goodwill, bättre företagsimage och liknande.
56

 Det ska således 

särskiljas från begreppet gåva som inte är en affärsmässig marknadsföringsåtgärd. 

Sponsring är inte benefika överföringar utan åsyftar berika företag med ökade ekono-

miska fördelar i form av direkta eller indirekta motprestationer.
57

 Definitionen är dock 

oenhetlig. På grund av avsaknaden av en skatterättslig definition av sponsringsbegrep-

pet för vägledning hämtas från andra källor. 

I regeringens skrivelse om avdrag för ”s.k. sponsring”, där rubriken belyser begreppets 

oklara definition, uttolkas en definition av begreppet lydande: ”Med sponsring förstås i 

regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, 

kulturell eller annars allmännyttig natur”
58

. I aktuell rättspraxis
59

 har likaså, av domsto-

len, sponsring beskrivits vara fallet då ”…ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd 

till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur”
60

. 

Sponsringsföreningen definierar sponsring som ”en affärsmässig metod för kommuni-

kation, marknadsföring och försäljning. Enligt föreningen bygger sponsring på ett 

kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella 

                                                 
55

 Se framställningen nedan, särskilt kapitel 6.  
56

 Se bland annat ICC International Code on Sponsorship, s.2. 
57

 Regeringens skrivelse, 2003/04:175, Avdrag för s.k. sponsring, s. 4. 
58

 Skr. 2003/04:175, s.3. 
59

 RÅ 2000 ref. 31 I. 
60

 Regeringsrättens domskäl I RÅ 2000 ref.31 I. 
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rättigheter att utnyttja en association med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, 

ett projekt etc.”
61

 

I ICC:s International Code on Sponsorship
62

 definieras sponsoring utgöra “any com-

mercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the sponsor 

and sponsored party, contractually provides financing or other support in order to estab-

lish an association between the sponsor's image, brands or products and a sponsorship 

property in return for rights to promote this association and/or for the granting of certain 

agreed direct or indirect benefits”. 

 

Påhlsson anser att det inte finns någon fast sponsringsdefinition men förklarar: ”Det rå-

der knappast någon tvekan om att sponsringen som marknadsföringsinstrument fått 

ökade allmänt samhällsnyttiga funktioner, genom att kulturell och idrottslig verksamhet 

kunnat bedrivas med hjälp av finansiering från näringslivet”
63

. 

4.3 Sponsring ur sponsorns perspektiv 

I ett företag ses sponsring som en marknadsföringskostnad.
64

 Den kan på så sätt vara ett 

komplement eller ett utbyte av andra traditionella marknadsföringsmetoder, exempelvis 

tv-reklam och tidningsannonsering. Public relations (PR) används i syfte att, utöver att 

öka efterfrågan, förbättra företagets image i relation till omvärlden. Kotler beskriver det 

med ”Variety of programs designed to improve, maintain or protect a company or prod-

uct image”.
65

 Att marknadsföra företag och dess produkter genom sponsring utgör en 

form av PR då man vinner en förbättrad image. Ett vanligt fall av sponsring är då före-

tag bidrar idrottsarrangemang i utbyte av marknadsföring.
66

  

4.4 Sponsring ur bloggarens perspektiv 

Det är enkelt att finna bloggar som träffar ens personliga intressen. Det kan vara fallet 

att bloggarens livsstil och intressen liknar ens egna och man kan på så vis börja relatera 

                                                 
61

 Skr. 2003/04:175, s.9. 
62

 ICC International Code on Sponsorship, s.2. 
63

 Påhlsson, Robert, Sponsring, s.16. 
64

 Pålsson, Robert, Sponsring, s.22. 
65

 Kotler, Philip, Marketing Management, analysis, planning, implementation, and control, Englewood 

Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1991, s.596.  
66

 Statskontorets rapport 2003:22, Klara villkor för sponsring av statlig verksamhet, diarienr 2003/80-5, 

s.24. 
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till bloggaren. Tillit till bloggaren kan gro vilket gör att bloggaren kan påverka läsaren i 

en roll som förebild.  Med andra ord blir bloggen en inspirationskälla som både kan mo-

tivera och hindra läsarna att till exempel testa nya produkter. Eftersom bloggen präglas 

av den personliga karaktär av en dagbok har blir det svårt för en läsare att ta reda på vad 

som de facto är bloggarens åsikt. En fritidsbloggare har ingen anledning att skriva något 

som den inte står för men ekonomiska intressen kan påverka ärligheten hos en bloggare. 

Företag kan locka bloggaren att tjäna på sin blogg genom att erbjuda denne företagets 

produkter gratis. Detta görs med förväntan att produkterna omnämns i bloggen. På så 

sätt kan läsaren tro att bloggaren inhandlat produkterna av eget intresse och faktiskt 

funnit köpvärde i dem. Om detta inte är fallet blir läsaren lurad att produkten är ärligt 

rekommenderad av bloggaren. Dessutom har läsaren blivit exponerad för indirekt mark-

nadsföring.
67

    

4.5 Analys och slutsats 

Sponsring definieras på olika sätt och orsaken synes vara att det är ett relativt nytt be-

grepp. Något som är ostridigt är att det ska vara fråga om ett avtalsförhållande där mot-

prestation utbyts mot marknadsföringsåtgärder. Huruvida det ska vara fråga om allmän-

nyttiga ändamål är inte alltid förekommande i definitionerna. Om gratisprodukter givna 

av företag till bloggare faller under sponsringsdefinitionen är tvivelaktigt. Ett nytt defi-

nitionsproblem efter en genomläsning av sponsringsdefinitioner blir vad som menas 

med allmännyttig natur. Om en förutsättning för sponsring är att sponsringsbidraget lett 

till allmännytta kan gratisprodukter givna till enskilda personer inte omfattas av begrep-

pet. En bloggares nytta av exempelvis skönhetsprodukter kan inte leda allmänheten till 

nytta såtillvida det inte inrymmer viktig information. Att avgöra om bloggar kan vara 

allmännyttiga har betydelse för om givande företag kan redovisa det som sponsrings-

kostnad och göra avdrag
68

. Mer viktigt är att bedömningen, under förutsättning att det 

faller under sponsring, kan ske utifrån rättspraxis på området.
69

  I 7 kap. 8 § IL exempli-

fieras vad som menas med allmännyttiga ändamål, huvudkravet på ideella föreningar. 

Enligt paragrafen innefattas, utöver idrottsliga och kulturella ändamål, även religiösa, 

välgörande, sociala, politiska, konstnärliga eller liknande ändamål.
70

 Det senare utvisar 

                                                 
67

 Diskuteras inte vidare då det ligger utanför ramen för uppsatsen. 
68

 I enlighet med 16 kap. 1 § IL. 
69

 Se avsnitt 8.2.1 nedan. 
70

 7 kap. 8 § IL. 
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att uppställningen inte är uttömmande. Utrymme att försöka tolka in bloggande finns 

alltså. Inom vilket av stadgandets exempel bloggande i sådana fall skulle falla under bör 

närmast vara sociala ändamål. I RÅ 2005 ref. 8 hänvisade domstolen till allmänt språk-

bruk då den konstaterade att den bedrivna verksamheten inte var allmännyttig i rätt be-

märkelse. Verksamheten gick ut på bedriften av en förskole- och fritidsrörelse men be-

dömdes ligga närmare ”vård och uppfostran av barn”
71

 än allmännyttig verksamhet. RÅ 

1988 ref. 20 ger exempel på när en verksamhet anses vara allmännyttig av social karak-

tär. Verksamheten gick ut på tillhandahållande av boende, mat och vård för pensionärer. 

Att koppla det till bloggande synes inte vara möjligt då bloggens syfte inte är välgören-

het. Syftet är snarare att främja egna, personliga intressen vari kan ingå att få uppmärk-

samhet och publicitet. Skrivandet måhända ha för huvudsaklig avsikt att utöka antalet 

besökare på bloggen snarare än till att informera eller rådgiva allmänheten. Att göra det 

senare kan däremot vara ett bra sätt att locka till sig fler och återkommande läsare, eller 

med andra ord, att förbättra besöksstatistiken. 

 

                                                 
71

 Regeringsrättens domskäl i RÅ 2005 ref.8. 
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5 Bloggverksamhet i skattelagstiftningen 

5.1 Inledning 

I det här kapitlet framställs de alternativa inkomstslag varunder intäkter från bloggverk-

samhet ska beskattas.  Kapitlet utgår från bloggarens perspektiv och resonemang kring 

huruvida det kan ge fördelaktiga resultat för bloggare att välja det ena eller det andra al-

ternativet förs.
72

 

5.2 Beskattning inom näringsverksamhet 

Inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet hänförs till inkomstslaget när-

ingsverksamhet, se 13 kap. 1 § IL. Med näringsverksamhet menas yrkesmässig och 

självständig verksamhet med syfte att förvärva inkomster.
73

 Vinstsyftet ska vara objek-

tivt fastställbart.
74

 Det baseras på en objektiv bedömning där utövarens egen uppfattning 

saknar betydelse.
75

 Kravet på självständighet innebär att utövaren inte är beroende av en 

uppdragsgivare.
76

 För att det ska vara fråga om näringsverksamhet krävs även att verk-

samheten inte enbart bedrivs tillfälligt. Det beror dock på verksamhetens natur men än 

mer väsentligt är då att verksamheten riktas till allmänheten.
77

 Den ska alltså inte bedri-

vas enbart för egen räkning.
78

 För fysiska personer finns ett allmänt gränsdragningspro-

blem mellan näringsverksamhet och privatekonomin.
79

 En juridisk person är som hu-

vudregel uteslutande skatteskyldig inom näringsverksamhet.
80

 Den juridiska personen 

kan varken ha en hobby eller förvärva tjänsteinkomst.
81

 

Om en näringsidkare förvärvar inkomster från verksamheten bedriven i form av ett ak-

tiebolag kan den fysiska personen bakom bolaget ändå komma att beskattas.
82

 Det är så-

ledes fråga om ett avsteg från huvudregeln att alla intäkter beskattas inom den juridiska 

                                                 
72

 Se avsnitt 5.2 samt 5.3. 
73

 13 kap. 1 § IL.  
74

 Regeringens proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning, s.310. 
75

 Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, Inkomstskatt – en läro- och 

handbok i skatterätt, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 267-268 (cit. LLMS). 
76

 Lodin, Sven-Olof m.fl. Inkomstskatt, 2009, s.269. 
77

 LLMS, s.270. 
78

 RÅ 1986 ref. 87. 
79

 LLMS, s.274 
80

 14 kap. 12 § IL. 
81

 LLMS, s. 59. 
82

 Förhandsbesked RSV/FB Dt 1986:9. 
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personen.
83

 Näringsidkaren kan alltså beskattas för förmåner denne erhåller för privata 

ändamål.  

Ett företag bedriven i form av enskild firma innebär att det är samma person som be-

skattas för alla intäkter. Med detta menas att den fysiska personen som driver verksam-

heten även är skattskyldig för intäkter intjänade i företaget. Den fysiska personen blir 

personligt ansvarig för företagets skulder och liknande förpliktelser.
84

 Inkomstslaget 

inom vilken beskattning sker är för egenföretagare näringsverksamhet.
85

 Avdrag med-

ges då inte för värdet av arbete som den skattskyldige utför själv.
86

  

5.3 Beskattning inom hobbyverksamhet 

Hobbyverksamhet beskattas tillsammans med övriga inkomster, som en särskild verk-

samhet inom inkomstslaget tjänst.
87

 Efter skattereformen i Sverige 1990 kom inkomst-

slaget tjänst
88

 att utvidgas i syfte att även omfatta hobbyverksamhet.
89

 Vad som känne-

tecknar hobbyverksamhet är att verksamheten bedrivs för att tillfredsställa personliga 

intressen.
90

 Det skulle kunna vara att föra dagbok. Om bedrivandet av bloggen utgör en 

form av hobbyverksamhet kan fastställas efter två av de tre gällande näringskriterierna 

som nämnts ovan.
91

 Det kriteriet som inte gäller för hobby är härvidlag vinstsyftet.
92

 Att 

något vinstsyfte inte ligger bakom verksamheten särskiljer på så vis hobby från närings-

verksamhet.
93

  Förvärvas trots det inkomster, behandlas dessa som utförda arbetspresta-

tioner under 10 kap 1 § IL. Sammanfattat leder hobbyverksamhet till tjänstebeskatt-

ning.
94

 Om en bloggare erhåller produkter av företag beskattas ersättning i förtydligande 

som tjänsteinkomst i form av uppdragsinkomst. Om kriterierna för näringsverksamhet 

är uppfyllda ska beskattningen ske inom näringsverksamhet och således i sista hand un-

                                                 
83

 14 kap. 12 § IL. 
84

Skatteverkets allmänna information, Enskild firma, 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/enskildfirma.4.

5c13cb6b1198121ee8580002518.html (15-04-2010). 
85

 13 kap. 1 § IL. 
86

 14 kap. 12 § IL. 
87

 10 kap. 1 § 3 p. IL. 
88

 Se närmare den  upphävda bestämmelsen 31 § KL. 
89

 Prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen, s.111. 
90

 LLMS, s.125. 
91

 Se avsnitt 5.2. 
92

 Skatteverkets ställningstagande, Hobby – ekonomisk verksamhet?, 2004-12-14, se under avsnitt 2.   
93

 Regeringens proposition 1989/1990:110, s. 310.  
94

 11 kap. 1 § IL. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html
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der tjänst. Inkomstslaget tjänst ska fånga upp de intäkter som inte hamnar under in-

komstslagen kapital eller näringsverksamhet.
95

 

5.4 Beskattningskonsekvensen mellan inkomstslagen 

Det är betydelsefullt att bloggares intäkter beskattas i rätt inkomstslag. Det gäller även 

oavsett om skattesatserna inte skulle skilja mellan inkomstslagen. Det är dock mer av 

betydelse för hanteringen av påföringen av sociala avgifter samt behandlingen av under-

skott. Skillnaden mellan att beskattas för intäkterna inom näringsverksamhet eller tjänst 

består av följande. Då bloggen bedrivs som näringsverksamhet ska F-skattesedel erhål-

las till skillnad från då intäkterna beskattas som lön. Då gäller A-skattesedeln. Att erhål-

la intäkter i form av lön, det vill säga inom inkomstslaget tjänst innebär att det ska påfö-

ras arbetsgivaravgifter. Om intäkterna istället beskattas inom näringsverksamhet ska den 

skattskyldige betala egenavgifter. Skillnaden mellan egenavgifter och arbetsgivaravgif-

ter är inte stor i sig. Den som har F-skatt ska både egenavgifter och arbetsgivaravgifter 

betalas av bloggaren.96 Vid underskott i näringsverksamhet får förluster sparas till kom-

mande år och således kvittas. 10 kap. 1 § IL anger vad som faller under inkomstslaget 

tjänst. Dit hänförs inkomster och utgifter vilka inte faller under inkomstslagen närings-

verksamhet eller kapital.
97

 En skillnad mellan inkomstslaget näringsverksamhet är ur 

redovisningssynpunkt.
98

 Inkomst av tjänst ska redovisas enligt kontantprincipen
99

, stad-

gat i 10 kap. 8 § IL. Inkomst av näringsverksamhet redovisas emellertid enligt bokfö-

ringsmässiga grunder, vilket finns stadgat i 14 kap. 2 § IL.
100

 Faller intäkterna inom när-

ingsverksamhet finns en möjlighet till resultatutjämning genom att det går att avsätta en 

del till antingen periodiseringsfond
101

 eller expansionsfond
102

. Resultatutjämnande av-

sättningar är inte möjliga i inkomstslaget tjänst.
103

 

                                                 
95

 Regeringens proposition 1989/1990:110, s.308. 
96

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/svarpavanligafragor/nystartadeforetag/allafragorochsv

ar.4.5cbdbba811c9a768f0c80005388.html?posid=28&sv.search.query.allwords=brutet 
97

 10 kap. 1 § IL.  
98

 Skatteverket, Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2010 års taxering - 

Del 1, avsnitt 9.1, Gränsdragningen mellan inkomstslagen.  
99

 Principen innebär att inkomster tas upp som intäkter det år de disponeras. 
100

 Inkomster och utgifter tas upp och dras av enligt god redovisningssed som intäkter och utgifter det be-

skattningsår dit de är hänförliga.   
101

 30 kap. IL. 
102

 34 kap. IL. 
103

 Se 30 kap 5-6 §§ och 34 kap. 1 § IL.  

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115105/kapitel_09.pdf?posid=7&sv.search.query.allwords=gränsdragning%20mellan%20inkomstslagen
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000115105/kapitel_09.pdf?posid=7&sv.search.query.allwords=gränsdragning%20mellan%20inkomstslagen


 

 
21 

5.5 Slutsats 

En blogg kan bedrivas både på fritiden och i en företagsform. Intäkter från verksamhe-

ten ska redovisas som intäkter från hobbyverksamhet eller lön inom inkomstslaget tjänst 

eller som intäkt av näring inom inkomstslaget näringsverksamhet. Det av störst betydel-

se är att intäkterna redovisas och inte inom vilket inkomstslag de bör hamna. Motiver-

ingen till detta är att sådant en bloggare annars skulle behöva köpa, vilket inkluderar en 

summa skatt, inte beskattas överhuvudtaget på grund av att det erhålles gratis av före-

tag.  
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6 Skattelagstiftningen om avdragsrätt 

6.1 Inledning 

Det här kapitlet tar upp lagstiftningen som relaterar till kärnfrågan i framställningen. 

Relevanta skatterättsliga lagrum diskuteras med återkoppling till sponsringsdefinitionen 

som diskuterats ovan i kapitel 4. Kapitlet är indelat efter de två problem som lyfts fram i 

problemformuleringen.
104

 Avsnitt 6.2 utgår från givarens perspektiv då det är denne 

som får kostnaden. Avsnitt 6.3 rör bloggarens egen avdragsrätt. 

6.2 Avdragsrätten för sponsring 

Inkomster i näringsverksamhet ska tas upp som intäkter.
105

 Vid näringsverksamhet finns 

huvudregeln för avdrag i 16 kap. 1§ IL. Regeln stadgar att utgifter för att förvärva och 

bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. För att kunna göra avdrag krävs att det fö-

religger ett samband mellan näringsverksamheten och kostnaden. Att utgiften lett till en 

faktisk inkomst är inget krav.
106

 

Paragrafen anger inte närmare vilka typer av kostnader som omfattas av avdragsrätten. 

Sponsringsbidrag hanteras från givande bolags sida som PR- och reklamkostnader vilka 

på grund därav omfattas av stadgandet.
107

 En gräns för avdragsrätten hittas i 16 kap. 2§ 

IL vilken anger att personliga levnadskostnader inte får dras av. Där omfattas bland an-

nat gåvor vilka kan vara svåra att särskilja från sponsring i en del fall. Hur gränsdrag-

ningen mellan gåvor och sponsring med krav på motprestation ska dras är svår. Pålsson 

har utformat en modell att följa för att underlätta bedömningen. Enligt modellen är rele-

vanta faktorer om det föreligger direkt motprestation, förväntade effekter och övriga 

faktorer.
108

 

Med direkt motprestation avses att mottagaren ska ge tillbaka något till sponsorn genom 

någon form av aktivitet.
109

 Med förväntade effekter menas att sponsringen åsyftas leda 

till i form av goodwill och positiv image.
110

 Under övriga faktorer tas hänsyn till spons-

                                                 
104

 Enligt ovan, särskilt avsnitt 3.4. 
105

 15 kap. 1 § IL. 
106 LLMS, s.93. 
107

 16 kap. 1 § IL. 
108

 Pålsson, Robert, Sponsring, s.34. f. 
109Pålsson, Robert, Sponsring, s. 36. 
110

 Pålsson, Robert, Sponsring, s. 36-37. 
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ringens storlek i jämförelse med intäkterna och huruvida det är objektiva eller subjekti-

va grunder som fastlagt kostnaderna.
111

 

Att reklam och PR omfattas av 16 kap. 1§ IL uttrycks som ovan framfört inte i IL då pa-

ragrafen är generellt utformad. Enligt Skatteverket utgörs dock sådana kostnader av syf-

tet att främja försäljning av företags produkter eller åstadkomma försäljning.
112

 

I en regeringsskrivelse
113

 ansågs det att avdragsregeln i 16 kap. 1§ IL varken var otydlig 

eller bristande i neutralitet. Regeln ansågs dock oförutsebar. Det ansågs vara svårt att, 

med hänsyn till att 16 kap. 1§ är en generell lagregel, ge mer specifika förklaringar på 

vad som utgör indirekt och direkt motprestation. Inget har dock hindrat att rättspraxis 

tolkar och anger vad gränsen bör dras.
114

 I skrivelsen ansågs det praktiskt omöjligt att 

utforma regler om sponsring och avdragsrätten som skulle kunna förenkla gränsdrag-

ningen och täcka varje fall. Om en särreglering hade utformats anades även att problem 

kunnat uppstå på grund av att andra rättskällor begränsas. Till exempel skulle bestäm-

melserna om gåva i inkomstskattelagen inte behöva komma att tillämpas.
115

 Regering-

ens slutsats innebar att det skulle uppstå tolkningsproblem vid en särreglering och att 

gränsdragningsproblematiken inte elimineras på grund av en mer preciserad regel.
116

 

Skatteutskottet ansåg att det vore mer lämpligt att Skatteverket utfärdar rekommenda-

tioner för att lösa eventuella tolkningsproblem. Under tiden ansågs att rättspraxis bör 

avvaktas för mer detaljerade regler.
117

   

6.3 Personliga levnadskostnader och avdrag inom närings-

verksamhet 

Kläder som inte kan komma i privat bruk är skattefria. Det kan vara skyddskläder och 

uniformer som inte får användas privat, exempelvis polisuniformer. En enskild närings-

idkare får göra avdrag för nödvändiga kostnader i näringsverksamheten, däribland ar-

betskläder.
118

  Andra arbetskläder som krävs för yrket, exempelvis kostymer, är inte av-

                                                 
111

 Pålsson, Robert, Sponsring, s. 82. 
112 Skatteverkets ställningstagande, Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring, Dnr: 130 702489-04/113, s.5. 
113

 Skr. 2002/03:175. 
114 Skr. 2002/03:175, s.12. 
115

 Se vidare resonemang i 2002/03:175, s.12-13. 
116 Skr. 2002/03:175, s.12-13. 
117 2004/05 SkU6, s.9. 
118

 Dahlin, Lotta, Lundén, Björn, Nygren Karin, Förmånsbeskattning, Björn Lundén information, Udde-

valla, 1999, s.122. 
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dragsgilla om de kan komma i privat användning.
119

. Om en bloggare bedriver bloggen 

som näringsverksamhet och kriterierna för inkomstslaget är uppfyllda, medges avdrag 

för behövliga kostnader inom verksamheten.
120

 Försiktighet bör iakttas för vad som hör 

hemma under näringsverksamheten och inte då personliga levnadskostnader enligt IL 

inte är avdragsgilla
121

. Om man driver en verksamhet i affärsmässigt syfte måste stå 

klart för bedrivaren så frågan här blir snarare om bloggaren försöker komma undan be-

skattning av sina privata produkter. Att vissa produkter är behövliga för att bedriva när-

ingsverksamheten är klart men att särskilja vad som utgör produkter för privata ändamål 

kan inte bli svår. En modebloggare måste för att kunna inspirera sina läsare, kunna visa 

upp nya produkter i bloggen. Det kan bli kostsamt med tanke på modets ständiga förny-

ande. Här får dock inte glömmas att en bloggare de facto använder kläderna efter eget 

tycke och utanför bloggverksamheten. Bloggaren måste, precis som alla andra, bära och 

inhandla kläder. Att dessa inköp skulle vara avdragsgilla för en modebloggare ger orätt-

visa resultat. En jämförelse skulle kunna dras till tjänstekläder vilka är avdragsgilla en-

dast då det är fråga om skyddsutrustning och dylikt.
122

 Att en modebloggare, vilken kan 

bära kläderna både inom verksamheten och på fritiden, skulle behandlas mer fördelak-

tigt än vilken annan arbetare som helst är ytterst omotiverat. Avdrag för personliga lev-

nadskostnader kommer vidare att diskuteras och illustreras med rättsfall, bland annat i 

avsnitt 8.6 och 8.7.   

6.4 Slutsats 

Att varken sponsring som kostnad och gåva definierats i IL gör att gränsen där avdrags-

rätt går förlorad kan vara svår att förutse. Den generella utformingen av 16 kap. 1§ IL är 

öppen för feltolkningar av vad som kan falla in och omfattas av avdragsrätt. Gåvoförbu-

det i 9 kap. 2§ IL kräver en närmare analys för att rätt tolkning ska ges begreppet gåva. 

Det tredje och sista gåvorekvisitet är det problematiska då avsikt av motprestation och 

dylikt inte är enkelt att bevisa. 

 

                                                 
119

 Ibid. s. 122.  
120

 16 kap. 1 § IL. 
121

 9 kap. 2 § IL. 
122

 Se bland annat mål nr 5848-03 som diskuteras i avsnitt 8.3.1 nedan. 
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7 Gåva 

7.1 Inledning 

Det här kapitlet syftar till att lyfta fram gåva som alternativ till klassificeringen som 

sponsring. Avsnitt 7.2 ska även belysa den skattemässiga skillnaden om givna produkter 

utgör gåva. En genomgång av hur gåva definieras i inkomstskattelagen görs med efter-

följande uppställning av hur bedömningen görs vid fastställandet. Kapitlet utgör en 

grund för bedömningen i RÅ 2000 ref. 31 I vilket jag återkommer till i avsnitt 8.1. 

7.2 Definition 

Gåvor är skattefria intäkter.
123

 Det blir problematiskt när gåvor inte är rena utan delvis 

innehåller ersättning
124

 eller är en form av belöning av utförda prestationer, så kallade 

remuneratiska gåvor vilka är skattepliktiga.
125

 Exempel på detta skulle kunna vara att en 

bloggare erhåller nya exemplar av en produkt som han eller hon köpt och talat gott om i 

bloggen. Det kan ses som en tacksamhetsgest från företagets sida. Vad som menas med 

gåva i det skatterättsliga avseendet måste hämtas från civilrättsliga regleringar
126

. Det 

väsentliga blir att gåvan, för att vara skattefri, är benefik.
127

 Motpolen till gåvans skatte-

frihet enligt 8 kap. 2 § IL blir avdragsförbudet i 9 kap. 2 § 1-2 st. IL. Betalas ingen skatt 

ska avdrag inte kunna göras, ett uttryck av skattesystemets inre sammanhang. Annars 

hade det varit möjligt att tjäna på benefika rättshandlingar.
128

 För att avgöra vilka över-

föringar som klassificeras som rena gåvor hämtas tre kännetecken från civilrättens om-

råde, närmare bestämt förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.
129

 Dessa har 

blivit allmänt kända som rekvisit vid bedömningen av om det är fråga om gåva.  

                                                 
123

 8 kap. 2 § IL. 
124

 Gåvor av blandat fång lämnas utanför uppsatsen. 
125

 LLMS s.79. 
126

 Det framgår bland annat av regeringsrättens domskäl i RÅ 2000 ref. 31 I. 
127

 Se avsnitt 7.2.3. 
128

 Eget antagande utifrån resonemanget att avdrag i sådana fall hade kunnat göras hos givaren för gåvans 

värde. Gåvans värde hade dock inte tagits upp till beskattning av mottagaren, en följd av gåvors skatte-

frihet. Då gåvan inte legat till grund för beskattning vore det orimligt att avdrag skulle kunna medges. 
129

 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler avsnitt 5.2. 



 

 
26 

7.2.1 Förmögenhetsöverföring 

Rekvisitet förmögenhetsöverföring är uppfyllt så länge en mottagare erhåller ett värde 

bekostat av en givare.
130

 Givarens minskade förmögenhet till följd av överföringen ska 

ha berikat mottagaren. När ersättning motsvarande det överförda värdet ges neutralise-

ras förmögenhetsöverföringen och det blir inte längre fråga om gåva. Bedömningen av 

om ersättningen motsvarar gåvans värde görs vid tillfället då gåvan gavs och då till det 

rådande marknadsvärdet.
131

 Bedömningen är objektiv vilket minskar risken för problem.  

7.2.2 Frivillighet 

Frivillighetskravet innebär att förmögenhetsöverföringen inte ska kompensera för något. 

Det ska således inte kompensera för en utförd prestation, ett skadestånd eller annan 

rättslig förpliktelse.
132

  

7.2.3 Gåvoavsikt 

Gåvoavsikten är ett svårare rektivisit att bedöma då det innehåller en subjektiv bedöm-

ning.
133

 Att utröna en avsikt skulle endast vara helt problemfritt om det gick att läsa 

tankar. På grund av att det är praktiskt omöjligt utgår man från den allmänna uppfatt-

ningen.
134

 Man kan titta på om det finns motiv som talar emot att avsikten vore att över-

föringen gjordes i benefikt syfte.
135

 Bengtsson skriver i en artikel
136

 att värdeöverfö-

ringar i syfte att gynna sitt företag inte alltid faller utanför gåvoavsikten.  

7.3 Gränsdragningen mellan sponsring och gåva 

I 9 kap. 2§ IL regleras ett avdragsförbud för gåvor. Bevisbördan för att det är fråga om 

en icke avdragsgill gåva eller sponsring ligger på sponsorn. Om domstolen skulle finna 

sponsringen affärsmässigt fördelad mellan sponsorn och mottagaren ligger bevisbördan 

istället på skattemyndigheten.
137

 I Pharmaciamålet
138

 ansåg RR att sponsringen var en 

icke avdragsgill gåva på grund av att motprestationen inte motsvarade värdet. Om kopp-

                                                 
130

 Silfverberg, Christer, Gåvobeskattningen i nordiskt perspektiv, Rättsvetenskapliga biblioteket, Jurist-

förlaget, Stockholm, 1992s. 16. 
131

 Silfverberg, s. 18. 
132

 Silfverberg, s. 19. 
133

 Silfverberg, s. 21. 
134

 Silfverberg, s.22. 
135

 Silfverberg, s.22-23. 
136

 Bengtsson, Bertil, Om gåvobegreppet i civilrätten, SvJT 1962 s.695. 
137 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil, Representation & Sponsring, s. 196. 
138

 RÅ 2000 ref.31 I.  
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lingen mellan verksamheterna inte är stark föreligger avdragsförbud vid indirekta mot-

prestationer.
139

  Begreppet gåva har, precis som begreppet sponsring, ingen definition i 

skattelagstiftningen. Det som avses med gåva i 9 kap. 2§ IL är detsamma som i civillag-

stiftningen.
140

 Det framgår även av Pharmaciamålet där domstolen använt sig av de ci-

vilrättsliga gåvorekvisiten förmögenhetsöverföring, frivillighet samt gåvoavsikt.
141

 Det 

är inte fråga om gåva om motprestation ges motsvarande sponsringens värde. Problemet 

vid bedömningen blir att avgöra gåvoavsikten.
142

 För gåvoavsikt är det av mindre bety-

delse om det finns en långsiktig avsikt att få ökade intäkter som resultat av sponsringen. 

Att önska en benefik donation skiljer sig från en ömsesidig överenskommelse vilken in-

nehåller prestation från både det sponsrande företaget och mottagande bloggaren.
143

  

7.4 Slutsats 

För att det ska vara fråga om gåva måste tre gåvorektivit vara uppfyllda.
144

 Det tredje 

rekvisitet vilket måste vara uppfyllt är att gåvoavsikt för givaren föreligger. Det förefal-

ler orimligt att gåvoavsikt i kortvariga affärsrelationer till bloggare vore fallet. I följande 

kapitel kommer gränsdragningen som skett i rättspraxis att lyftas fram och illustrera hur 

domstolen gått tillväga vid bedömningen.  

 

                                                 
139 Se närmare under avsnitt 8.1 om RÅ 2000 ref.31 II. 
140 Påhlsson, Robert, Avdrag för sponsring, Skattenytt, 2000, s.634. 
141 RÅ 2000 ref.31 I.  
142 Påhlsson, Robert, Avdrag för sponsring, Skattenytt, 2000, s.634 Antonsson, Jan, Båvall, Bertil, Repre-

sentation & Sponsring, s.192.  
143

 Bjuvberg, Jan, Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. – igen, Skattenytt, 2007, s. 101. 
144

 Gåvorekvisiten tas upp i avsnitt 7.2.1-7.2.3 ovan. 
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8 Rättspraxis 

8.1 Inledning 

I kapitlet redgörs för ett ledande rättsfall rörande sponsring, RÅ 2000 ref. 31. Urvalet av 

rättspraxis baseras på aktualitet, då refererade domar tillkommit efter 2000 års fall. Fo-

kus har legat på den skattemässiga avdragsrätten då avgöranden behövts för att antingen 

godta eller neka avdrag för givna sponsringsbidrag. Utifrån kapitlets redogjorda domar 

dras paralleller till bloggen i syfte att utröna om det kan behandlas som sponsring. Ka-

pitlet omfattar de två identifierade problemen och måste därav särskiljas. Avsnitt 8.2 rör 

frågan om avdragsrätt för sponsringsbidrag och avsnitt 8.3 rör frågan om avdragsrätt för 

kläder vilka omfattas av personliga levnadskostnader.
145

 Vikt ligger på frågan om 

sponsringsbidrag eftersom det utgör kärnproblematiken i arbetet. 

8.2 Sponsringsbidrag 

8.2.1 Sponsringsmålet RÅ 2000 ref. 31 I  

Skattemyndigheten nekade Pharmacia avdrag för ett sponsringsbidrag givet till Kungli-

ga Teatern i Stockholm med motivering att motprestationerna inte varit tillräckliga. De 

ville hellre klassificera bidraget som gåva eller representation vilken inte vore avdrags-

gill. Länsrätten ansåg att motprestationerna saknade tillräckligt med reklamvärde för att 

det inte skulle klassificeras som gåva. Kammarrätten fann å andra sidan ingen anledning 

att ifrågasätta företagets egna bedömningar och medgav därför fullt avdrag för spons-

ringen. Regeringsrätten kom varken fram till Länsrättens eller Kammarrättens domslut 

utan medgav avdrag till hälften av sponsringskostnaderna. Regeringsrätten betonade 

motprestationernas betydelse vid särskiljandet från gåva. Bedömningen kan delas in i 

två steg:  

1. Rör det sig om omkostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande enligt 

16 kap. 1§ IL? Endast om det uppenbart saknar samband vägras avdrag. Det fö-

religger alltså en ja-presumtion. 
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2. Blir avdragsförbudet för gåvor
146

, i 9 kap. 2§ IL tillämpligt? Gåvoförbudet utgör 

i sådana fall lex specialis i förhållande till avdragsbestämmelsen i 16 kap. 1§ IL 

och ska på grund härav, om gåvorekvisiten
147

 uppfylls,  gälla.   

Regeringsrätten fann i målet att det inte förelåg någon tillräcklig anknytning mellan 

verksamheterna för att avdrag skulle medges för sponsringen. Det kom att klassificeras 

som gåva till den del sponsringen ansågs som allmänt stöd för verksamheten.
148

 Den 

resterande delen av sponsringsbidraget ansågs utgöra avdragsgilla kostnader då det 

kunde relateras till bland annat reklamkostnader. Avdragsrätt medgavs till ett schabloni-

serat belopp till den del motprestation hade erhållits.
149

 

8.2.2 RÅ 2000 ref.31 II  

Bolaget Falcon med en pilgrimsfalk som kännetecken, gav bidrag till projekt ämnade att 

säkerställa pilgrimsfalkars fortlevnad i Sverige. Det ansågs finnas en anknytning till bo-

lagets verksamhet och bolagets sponsringskostnad var således avdragsgill, vilket var 

den viktiga frågan i målet. I regeringsrätten anfördes att icke avdragsgilla gåvor kan fö-

religga trots att kostnader är kommersiellt motiverade.
150

  

8.2.3 Mål nr 2787-2789-04  

Skatteverket ansåg att en skylt, vilken satts upp på grund av Gefle byggmästarförenings 

service AB:s sponsring av Brynäs IF inte utgjorde reklam. Grunden var att ”Gefle 

Byggmästareförening” enligt skylten inte ansågs svara för företaget. Sponsringen be-

handlades som gåva vilket resulterade i ett skattetillägg för oriktig uppgift i deklaratio-

nen
151

. Kammarrätten ansåg att benämningen av företaget inte var så särskiljande för 

utomstående att det inte skulle relateras med företaget. Kammarrätten fokuserade istället 

på reklamskyltens placering vilken begränsade synligheten för allmänheten. Motpresta-

tionen bedömdes på grund härav vara av ringa värde och utgjorde gåva. Skattetillägget 

skulle påföras.  
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8.2.4 Mål nr 3210-04  

Målet rörde Sandvik AB:s rätt att utnyttja Folkets hus lokaler som motprestation för ut-

förd reklam. Reklamen gjordes i syfte för bolaget att uppnå ekonomiska fördelar. Det 

hänvisades till RÅ 2000 ref. 31 I för att få sponsringen avdragsgill.
152

 I målet hade dock 

bolaget betalat hyra för rättigheten att befinna sig i Folkets hus lokaler. Det innebär att 

motprestationen enbart var rätten att få hyra och inte rätten att nyttja lokalerna. Av re-

geringsrättens domskäl anges att sponsringsutgifter kan hänföras till representations-

kostnad, reklamkostnad, gåva, inte avdragsgill personlig levnadskostnad, personalkost-

nad eller kostnad för forskning och utveckling. Det blev inte av RÅ 2000 ref. 31 klarlagt 

hur sponsringskostnader enhetligt ska bedömas. I det senare målet angavs enbart hur en 

bedömning ska ske, vilket hänvisas till i mål nr 3210-04. Avdrag ska på grund av bland 

annat dessa två domars resonemang endast vägras om det klart inte synes vara fråga om 

utgifter för det givande företaget, sponsorn, att senare tjäna på. Då blir 9 kap. 2 § IL till-

lämpbar. Enligt regeringsrättens domskäl var motprestationernas värde tvingade att mer 

eller mindre motsvara reklamens värde för att inte omfattas av icke avdragsgill gåvor.
153

 

Domen resulterade i en nekad avdragsrätt för bidraget till Folkets hus och klassificera-

des alltså som gåva.  

8.3 Avdrag för personliga levnadskostnader 

8.3.1 Mål nr 5848-03  

Målet rörde en person, R L, som yrkare avdrag för arbetskläder som fotbollsdomare. 

För att utöva arbetet krävs en viss klädsel och därav menade R L att sådan klädsel borde 

behandlas som inköp av arbetsredskap, vilket vore avdragsgillt. I grunden för talan hän-

visades till RSV:s anvisningar
154

 där det anges att avdrag kan medges fastän utrustning 

har karaktär av personlig levnadskostnad. Med detta ämnades att utrustning som fot-

bollskläder, fotbollsskor och liknande kan innefattas. Skatteverket höll inte med och be-

stred bifall. Länsrätten hänvisade till 12 kap. 1 § IL, att utgifter för att förvärva eller bi-

behålla intäkter dras av som kostnad. 12 kap. 32 § är stadgandet vilket medger avdrag 

för skyddsutrustning och sådan klädsel som kan behövas i tjänsten. Domstolen fann inte 
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 9 kap. 2 § IL. 
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att R L visat att hon haft sådana utgifter för idrottsredskap som hade medgetts avdrag 

enligt Riksskatteverkets allmänna råd och meddelande, RSV 2001:26 och RSV M 

2001:34. Länsrätten avslog R L:s överklagande.
155

 Domen överklagades och kammar-

rätten inledde då med konstaterandet att avdrag för personliga levnadskostnader inte 

kommer ifråga i inkomstslaget tjänst. Avdrag medges enbart för skyddskläder och 

skyddsutrustning. Domstolen anför att faktumet att tvingas ha en viss klädsel inte är till-

räckligt för att kostnaderna inte ska hänföras till personliga levnadskostnader.
156

 Avdrag 

medges alltså inte för sådana kostnader. Till grund för bedömningen att kläderna inte 

omfattades av idrottsredskap, vilka vore avdragsgilla, låg Riksskatteverkets rekommen-

dation RSV S 2000:52.
157

 Kammarrätten avslog överklagandet i den för arbetet relevan-

ta frågan, avdragsrätt för kläder inom tjänsten. 

8.3.2 Mål nr 2246-07  

Målet rörde frågan om avdragsrätt för kostym och solglasögon inom tjänst. Av intresse 

är avdragsrätten för solglasögonen. Som grund för avdragsrätt anfördes att de legat i 

tjänstebilen och därav omfattades. Länsrätten medgav avdrag för solglasögonen på 

grund av att de alltid låg kvar i lastbilen. Avdrag medgavs även för arbetskläderna, vilka 

låg som kostnad för företaget och behövdes vid kundkontakt.
158

 Domen överklagades 

till kammarrätten. Avdragsrätten för solglasögonen ogillades på grund av det faktum att 

solglasögon inte endast kan användas inom tjänsten. Personen i fråga hade exempelvis 

kunnat komma att använda solglasögonen vid den privata bilkörningen. Personen med-

gavs inte avdrag för solglasögonen då han inte bevisat att de inte skulle kunna komma i 

privat användning.
159

  

8.4 Rättsfallsanalys 

8.4.1 Sponsringsbidrag 

RÅ 2000 ref 31. I måste ses ur det givande företagets perspektiv då det handlar om rät-

ten att göra avdrag för kostnader för vilka  vissa mottagande bloggare idag inte tar upp 

som intäkter. Efter RÅ 2000 ref.31 I har det inte kommit ny praxis gällande sponsring 
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där domstolen ändrat linje. Det nyss nämnda fallet utgör gällande rätt och tolkar be-

greppet sponsring i ett skatterättsligt sammanhang. Fallet har kunnat täcka de besvär rö-

rande sponsring fram tills idag. Det finns dock ökade behov av stadganden eller praxis 

som tolkar in marknadsföring genom bloggar i RÅ 2000 ref. 31 I:s sammanhang. En 

fråga som bör bedömas är huruvida produkter i marknadsföringssyfte vilka ges till 

bloggare kan omfattas av sponsring i rätt mening. En ny fråga som uppkommer efter 

RÅ 2000 ref. 31 är nämligen om en enskild persons nytta av att utnyttja samt exponera 

företags produkter kan ha allmännyttiga ändamål. Klart är att det hjälper konsumenter 

finna produkter på ett mer deskriptivt, än skönmålande sätt.  Det är utifrån RÅ 2000 ref. 

31 I utveckling bör ske med hänsyn till det moderniserade och alltmer komplicerade 

kommunikationssamhället.  

8.4.2 Avdrag för personliga levnadskostnader 

I mål nr 5848-03 medgavs inte avdrag för den särskilda klädseln för utövandet av arbe-

tet. Vid en jämförelse till fallet av bloggaren Kenza, som medgavs avdrag till hälften av 

hennes klädinköp, kan det senare ifrågasättas. Då en modebloggares kläder ofta utgör 

vanliga kläder köpta på marknaden, utgör det ingen form av särskild utrustning som bör 

särskiljas från personliga kläder. Att en bloggare väljer att spendera dyra summor på 

kläder bör inte ges lättnader, såsom ett avdrag kan upplevas. Enligt min åsikt är 

domarkläder ett nödvändigt inköp för att ha möjligheten att arbeta som det. Det måste 

skiljas från fall där inte ens bloggaren själv alltid ser en skillnad på vad denne köper för 

bloggverksamheten och för privat bruk. Skillnaden förekommer troligtvis inte utan in-

köpen, då de baseras på egen köpvilja, borde uteslutande falla under personliga lev-

nadskostnader. En annan bedömning skulle kunna ge orättvisa resultat och missbruk 

kunna bli möjliga. Risken vore att inte enbart nödvändiga utgifter för utövande av arbe-

te som dras av, vilket avdragsrätten bör vara begränsad till.   
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9 Skatteverkets syn 

9.1 Inledning 

I det här kapitlet framställs hur Skatteverket i dagsläget ser på problematiken kring av-

dragsrätten för sponsring mot gåva. Avsnitt 9.2 ska ge en redogörelse av vilka rättskäl-

lor det finns att stödja sig på och varifrån ledning hämtas. Avsnitt 9.3 består av en mer 

specifik redogörelse för hur bedömningen i praktiken utförs, alltså om förutsättningarna 

för sponsring respektive gåva är uppfyllda. 

9.2 Skatteverket om avdragsrätten för sponsring 

Skatteverket ställer upp tre kriterier
160

 vilka ska vara uppfyllda för att avdrag för spons-

ring godtas: 

I. Företagets utgift får inte utgöra gåva, 

II. Utgiften ska ha som syfte att ge ökade inkomster eller att bibehålla inkomster, 

III. Företaget ska få direkt motprestation motsvarande marknadsvärdet för spons-

ringen och i annat fall ska det finnas en stark anknytning mellan företaget och 

mottagaren vilken gör utgiften till en indirekt omkostnad.
161

 

Om samtliga kriterier är uppfyllda blir således 16 kap. 1§ IL tillämplig och avdrag för 

sponsringsutgiften kan göras av företaget. Då sponsring sker helt utan motprestation är 

det uteslutande fråga om en gåva som inte är avdragsgill i IL:s mening.
162

 Regeringsrät-

ten anser att det inte vore tillräckligt att sponsringen givits i syfte att förbättra företagets 

image för att karaktären av gåva ska försvinna.
163

 Då företag sponsrar välgörenhetsor-

ganisationer och liknande ska de inte omfattas av avdragsrätten i 16 kap. 1§ IL på grund 

av förväntningen att förbättra företagets image. Sponsringen är därför inte avdragsgill 

enligt 16 kap. 1§ IL utan faller under avdragsförbudet för gåvor i 9 kap. 2§ IL. Sådana 

gåvor benämns sponsringspaket. Det finns ett antal undantag från avdragsförbudet avse-

ende gåva: reklamgåvor av mindre värde, representationskostnader samt personalkost-

nader. Representationsgåvor ska i det fallet ha omedelbart samband med verksamheten 
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och uppgå till ett skäligt belopp för att godtas.
164

 Exempel på representationsgåvor kan 

vara presentaskar, böcker och motsvarande vilka kan ges i anledning av en kunds invig-

ning eller liknande. Representation kan inte ofta bli fallet i relationen till bloggare efter-

som bloggaren oftast är en enda person vilken inte kan antas ha någon närmare affärsre-

lation med det givande företaget.
165

 

9.3 Skatteverkets bedömning 

Skatteverket baserar bedömningen på bloggens storlek och popularitet. ”Vi ställer oss 

frågan: Är det här rimligt, proportionerligt till hur mycket de har skrivit att de har tagit 

emot? De kanske har deklarerat ganska stora belopp och då finns ingen anledning för 

oss att utreda” enligt Andersson på Skatteverket.
166

 Är det en stor och välbesökt blogg 

rör det sig om inkomst inom näringsverksamhet och är det en mindre blogg ska inkoms-

terna deklareras som hobby. Värdet ska redovisas till det motsvarande marknadsvärdet 

för sådana produkter. Andersson förklarar vidare att de flesta bloggar faller utanför in-

komstslaget näringsverksamhet på grund av kraven att förvärvsverksamheten ska bedri-

vas självständigt och yrkesmässigt.
167

 Bedömningen måste på grund härav alltså göras i 

varje enskilt fall. 

Att utgå från antalet besökare bloggen får är inte ett kriterium av avgörande vikt utan 

bedömningen sker främst utifrån intäkternas storlek, härstammande från bloggverksam-

heten.
168

 Ändå finns det ingen beloppsgräns att utgå från då en bloggverksamhet anses 

övergå från hobbyverksamhet till näringsverksamhet.
169

 

Vid bedömning om motprestation förelegat eller inte måste först klargöras huruvida det 

finns ett avtalsförhållande mellan parterna, företaget och bloggaren. Då avtal inte be-

gränsas av formkrav kan konkludenta avtal ligga till grund för parternas avtalsrelation. 

Att exempelvis ta emot och använda produkter utan att uttryckligen ha tackat ja eller ef-

terfrågat produkterna räcker för att ett avtal föreligger.
170

 Vid en sådan situation och då 
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omnämnande av produkterna skett i bloggen, ska intäkterna tas upp inom verksamhe-

ten
171

 

9.4 Slutsats 

Skatteverkets riktlinjer tyder på en ännu mer restriktiv hållning än domstolens
172

 i avse-

endet att sponsring som enbart avsågs bidra till en förbättad företagsbild inte var av-

dragsgill. En enda regel verkar osannolikt kunna lösa problematiken utan att leda till 

nya definitionsproblem. Då bedömningarna måste göras i varje enskilt fall är det viktigt 

att det finns tydliga definitioner i var område för sig i skattelagstiftningen, det vill säga 

kring tolkningen av gåva och sponsring. Det skulle underlätta hanteringen något avse-

värt. Att RÅ 2000 ref. 31 I utgör gällande rätt vilket Skatteverket grundar sina bedöm-

ningar på finner jag inte vara olämpligt även i framtiden. Där klargöranden behövs är 

vid begreppstolkningen i bedömningarna för att på så vis kunna avgöra huruvida blog-

gen och intäkterna omfattas av avdragsrätt eller inte. Ny praxis på området skulle såle-

des inte göra någon avsevärd nytta såtillvida det inte tolkar in bloggar i ett sponsrings-

sammanhang, i ljuset av tidigare praxis
173

. Ett alternativ vore att införa definitionerna i 

IL. Det skulle minska behoven av att hämta ledning från civilrättens område. Det skulle 

i sin tur underlätta för tolkningen och bidra till tydliggörande för både den mottagande 

bloggaren och det givande företaget. 
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10 Analys 

10.1 Inledning 

I det här kapitlet sätts avsnitten i ett sammanhang för en större analys av det gällande 

rättsläget, de lege ferenda. Kapitlet är indelat utefter de två diskuterade frågorna, se av-

snitt 10.2 samt 10.3.  

10.2 Avdragsrätten för sponsringsbidrag 

I propositionen till IL diskuteras inte bakgrunden till huvudregeln att utgifter för att för-

värva eller bibehålla inkomster är avdragsgilla.
174

 Det är nämligen ingen ny bestämmel-

se genom införandet av IL utan den härstammar från den upphävda Kommunalskattela-

gen
175

 (KL). I 20§ KL stadgades att avdrag inte medgavs för skattskyldiges levnads-

kostnader. Vad som fick dras av i näringsverksamhet stadgades i 23§ KL vilket idag 

motsvaras av 16 kap. 1§ IL. Idag finns bestämmelserna i 20 § KL om icke avdragsgilla 

kostnader i 9 kap. 2 § IL. I paragrafens andra stycke anges uttryckligt att utgifter för gå-

vor räknas som den skattskyldiges levnadskostnader, vilka inte får dras av.
176

 

En fråga är dock om sponsring överhuvudtaget är rätt definition för produkter som ges 

till bloggare. Det bör vara tillräckligt att benämna situationen indirekt- eller dold mark-

nadsföring.
177

 Det begränsar antalet definitionsproblem. Fokus bör hållas till det av av-

görande betydelse skattemässigt. Det av väsentlig betydelse är således skillnaden mellan 

företagets kostnad och den indirekta marknadsföringen samt gåva, då gåvor inte medges 

avdrag enligt 9 kap. 2§ IL.  

Sponsring är som ovan nämnt ett avtal som ingås mellan sponsorn och mottagaren, i 

vilken det här fallet är bloggaren. Vad som gäller då bloggare erhåller produkter utan att 

det legat någon ömsesidig överenskommelse till grund är viktigt att klargöra. Det kan 

inte anses vara ett tvåpartsförhållande då ett företag, utan att först ha kontaktat och frå-

gat en bloggare om produkterna skulle uppskattas. Konsekvensen skulle annars kunna 

sluta i att produkternas värde tas upp i en persons deklaration som intäkt oavsett om 

man haft någon nytta utav de eller inte. Kanske har bloggaren kastat produkterna. Här 
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uppkommer en bevisfråga som skulle bli en omfattande uppgift för Skatteverket att ut-

reda.  

En viktig fråga är vad det kan finnas för olika motiv för bloggare ur ett skatterättsligt 

perspektiv att hantera gratisprodukter på respektive sätt. Kan man starta en blogg i syfte 

att vinna skattemässiga fördelar? Eller är dagens uppmärksammade bloggproblem en-

dast orsakad av oklarheter i reglerna? Driver man en blogg i en liten eller stor omfatt-

ning är till början av liten betydelse då intäkter oavsett vilket, ska redovisas genom att 

tas upp i deklarationen. Det enda undantaget avser reklamgåvor understigande 180 kro-

nor.
178

 Om bloggare beskattar intäkter uppkomna på grund av marknadsföring i bloggen 

har det inte synits vara någon väsentlig skillnad om intäkterna hänförs till inkomstslaget 

tjänst eller näringsverksamhet. Att vinna på underlåtelsen att ta upp intäkterna i deklara-

tionen är skatteundankommande i sig. 

Om ett företag ger bort produkter och redovisar det som antingen marknadsföringskost-

nader eller inte, som gåvor, säger inte hur mottagaren redovisar det. Mottagaren kanske 

inte redovisar företagets motsvarande kostnader såsom intäkter och det är där det kan bli 

obalans. Dessa företag drar annars bort kostnader som ingen tagit upp som intäkter. 

Hur givande företag klassificerar givande av företagets produkter är av mindre problem 

ur skattehänseende. Oavsett om det skulle utgöra traditionell reklamkostnad eller spons-

ring skulle det resultera som avdragsgillt enligt 16 kap. 1 § IL. Effekten blir densamma 

som om givandet utgjorde gåva, med enda skillnad att den redan vore skattefri och av-

drag därmed inte behövs. Om företag redovisar givandet som kostnad ska däremot mot-

tagande bloggare ta upp det som intäkt och inte klassificera det som gåva. En kostnad 

för ena parten bör redovisas som intäkt hos den andre och inte vara skattefri för den se-

nare. Om en gåva är skattefri innebär det som ovan sagt att avdrag inte medges.
179

 Om 

det däremot redovisas som marknadsföringskostnader medger 16 Kap. 1 § IL avdrag för 

kostnaden. Effekten för företaget blir således alltså densamma. Definitions- och gräns-

dragningsproblematiken drabbar högst bloggaren eftersom konsekvenserna  blir att den-

ne kan komma att beskattas eller inte. Det är med andra ord beroende på hur bedöm-

ningen och definitionerna fastställs. 
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Dold marknadsföring som sker genom bloggar bör inte likställas med traditionell mark-

nadsföring. Sponsring är en form av PR varunder den indirekta marknadsföringen bör 

komma att falla under. PR handlar snarare om relationer och värden än om annonsering, 

vilket inte synes vara syftet med användningen av bloggen som marknadsföringska-

nal.
180

 

Bäck hänvisar till RÅ 2000 ref. 31 I där bedömningen huruvida det är fråga om spons-

ring eller gåva tillämpades. Det faktum att det hänvisas till ett sponsringsfall bör tala för 

att marknadsföring genom bloggar inte bör likställas med traditionell reklam. Om det 

godtas att det faller under sponsring ska bedömningen som sker i RÅ 2000 ref. 31 I vara 

den allmänt gällande vid marknadsföring genom bloggar. Om man fastställer att den 

skatterättsliga definitionen är sponsring och inte gåva eller traditionell marknadsföring 

kan RÅ 2000 ref. 31 I tillämpas och utgör därmed den generella utgångspunkten vid be-

dömningar av dessa, hittills svåråtkomna fall. Bedömningen bör således komma att 

främst baseras på om värdet är avdragsgillt i enlighet med 16 kap. 1 § IL och sedan om 

det är fråga om gåva, efter prövning av respektive gåvorekvisit. Enligt domskälen i RÅ 

2000 ref. 31 I är det fråga om gåva vid situationer då både förutsättningarna för avdrags-

rätt enligt 16 kap. 1 § IL samt gåvorekvisiten är uppfyllda. Gåva bör därför i fortsätt-

ningen även i fråga om bloggverksamhet utgöra lex specialis till avdragsgilla kostnader 

men det senare torde inte kunna bli fallet. Marknadsföring i alla dess former förutsätter 

motprestation och kan därmed inte anses utgöra gåva. Gåvorekvisitet gåvoavsikt faller 

då det inte för det givande företaget är en överföring av benefikt syfte.  

Att tillföra inkomstskattelagen någon bestämmelse angående vad som utgör direkta och 

indirekta motprestationer kan vara svårt. RÅ 2000 ref. 31 I och II behandlar detta. Fast-

än domarna inte verkar vara tydliga i detta nyss nämnda hänseende vore det troligen 

ännu mindre lämpligt att införa sådana lagbestämmelser. Den slutsatsen dras med hän-

syn till att lagtext till sin natur hålls generellt utformad och att gränsen till gåva inte är 

särskilt skarp.
181

 Att inte urholka andra bestämmelser i inkomstskattelagen
182

 och att 

inte heller låsa det gällande rättsläget är viktigare än att införa detaljerade bestämmelser 

om avdrag för sponsring samt innebörden av direkta och indirekta motprestationer.  
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Det är utan tvivel viktigt att bloggare tar upp intäkter uppkomna ur bloggverksamhet. Å 

andra sidan kan det vara svårt att införa någon bestämmelse som gör det möjligt att 

komma närmare en lösning på problematiken. Vid arbetets genomgång har nya problem 

och gränsdragningar uppmärksammats vilket talar emot en ny bestämmelse i IL. En 

skatterättslig definition av sponsring vore inte en garanterad lösning på bloggproblema-

tiken då sponsringsdefinitionen inte är den enda som kan uppkomma som problematisk. 

Idag kan givandet av gratisprodukter till bloggare att alternativt definieras som traditio-

nell marknadsföring eller som gåva, rättsläget är ännu oklart och det måste bedömas i 

varje fall för sig. Enligt min mening skulle det dock aldrig komma att bli fråga om tradi-

tionell marknadsföring eller gåva. Dock finns det varken någon fast sponsringsdefini-

tion eller praxis som reglerar bloggintäkternas placering vilket skulle kunna utesluta 

andra klassificeringar.  

Att göra enskilda bedömningar i varje fall torde vara praktiskt omöjligt med hänsyn till 

resurserna som skulle komma att krävas. Ur denna synvinkel vore en ny skatterättslig 

bestämmelse klart tillfredsställande.  

Det bästa alternativet är enligt min mening att ta upp möjliga fall ur bevishänseende till 

domstolsprövning där bitarna kan sättas i ett sammanhang. Alla definitions- samt gräns-

dragningsproblem skulle kunna bedömas i ett och samma mål för att sedan utgöra gäl-

lande rätt i frågan. Det vore ett smidigt och tydligt sätt att belysa konsekvenserna av så-

dana överenskommelser där bloggare kan ha trott att det vore så enkelt som att ta emot 

och tacka för produkter genom bloggen.  

För att illustrera hur det gällande rättsläget bör se ut ger jag följande exempel: En blog-

gare mottar dyra skor i rätt storlek. Bloggaren behåller skorna då de både var gratis och 

passade. För att uttrycka glädjen av sina nya skor omnämns produkten och eventuellt 

företaget i bloggen tillsammans med en bild på bloggaren med skorna på. Det nämns 

ingenstans att det inte var bloggaren själv som inhandlat skorna. Situationen är nu att 

bloggaren inte tar upp skornas värde som intäkt i inkomstdeklarationen utan har kommit 

att slippa både inkomstskatt och moms
183

 som hade betalats vid ett köp. Bloggaren upp-

fattar det som en gåva då bloggaren inte önskat skorna av det givande företaget. Företa-

get har tagit upp skornas värde som kostnad vid deklareringen för att ha möjlighet till 
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avdrag enligt 16 kap. 1 § IL. Enligt RÅ 2000 ref. 31 I ska en bedömning göras av om 

det i första hand är fråga om en avdragsgill kostnad i enlighet med 16 kap. 1 § IL, vilket 

det är som marknadsföringskostnad. I andra hand kommer fastställandet huruvida det 

istället var en gåva. Då gåvoavsikt knappast kan anses föreligga i en sådan kortvarig re-

lation förändras inte bedömningen. Det är således fråga om en marknadsföringskostnad 

då det snarare är sponsring än traditionell marknadsföring såsom annonsering.  

Traditionell marknadsföring hade varit fallet om företaget köpt en annonsplats på blog-

gen, vilket även då blir uppfattat som reklam av läsaren. Med hänsyn till bloggens per-

sonliga karaktär finns möjligheter att smyga in reklam i bloggen. Denna dolda reklam 

förmedlas snarare som en god och positiv upplevelse av företaget och dess produkt. 

Bloggare ska skatta för sina inkomster. Alternativt bedrivs bloggen som näringsverk-

samhet, då mottagna värden ska beskattas som all annan uppdragsinkomst inom när-

ingsverksamhet. Det andra alternativet vore att driva bloggen som hobby, då mottagna 

värden beskattas som tjänsteintäkt. Oavsett i vilken form bloggen bedrivs blir utfallet att 

beskattning ska ske. Det finns därför ingen legitimitet till att inte skatta för inkomster. 

Om en bloggare inte tar upp intäkterna i deklarationen ska det betraktas som annan för-

summelse i samband med deklaration. Det ska inte behöva sättas in resurser i uppdrag 

att detaljgranska varje enskilt fall utan stickprov bör även fortsättningsvis vara tillfyl-

lest.  

Tidpunkten då man bör behandla intäkter som intjänas på grund av näring och inte hob-

by bör baseras på följande faktorer oavsett om bloggen är registrerad som företag eller 

inte. Först och främst bör intäkterna ha överstigit en viss nivå. För det andra bör blogga-

ren ha börjat visa en positiv inställning till att skriva om företags produkter i bloggen 

utan att avtal skrivits. Avsikten med den första faktorn är inte att sätta en fast belopps-

gräns som gör att bloggen övergår till näringsverksamhet vid överträdelse. De generella 

kriterierna för näringsverksamhet bör inte åsidosättas utan är tillfyllest i sig som kriteri-

er. Likväl bör intäkterna ha ett väsentligt värde. Ett av näringskriterierna är förvärvssyf-

tet vilken hänförs till bedrivarens, i det här fallet bloggarens, egen situation. Därför vore 

en fast beloppsgräns en risk för åsidosättande av näringskriteriet. Givna produkter un-

derstigande ett belopp på 180 kronor är en rimlig gräns för vad en bloggare inte bör be-
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höva beskatta. 180 kronor är nämligen beloppsgränsen för reklamgåvor
184

, vilket även 

här synes vara tillämpbar. Många produkter som skickas från givande företag är av 

mindre värden men det är inte dessa man bör fokusera på att beskatta. Många situationer 

skulle med tillämpning av beloppsgränsen 180 kronor falla utanför beskattning med 

tanke på att det som sänds ofta utgör hår- eller kroppsprodukter till exemplet modeblog-

gare. Om sådana gåvor ges vid enstaka tillfällen kan inte större konsekvenser uppstå och 

åtgärder av bloggaren bör inte krävas då denne oftast inte bett om produkterna själv. 

Hur bör man då behandla passiva mottaganden av produkter av större värden än be-

loppsgränsen? Här borde bloggaren själv agera och antingen återsända produkten eller 

annars ta upp det till beskattning som intäkt, detta alltså oavsett om produkterna inte 

kommer till bruk. En annan bedömning vore för komplicerad då man inte kan kontrolle-

ra vad som de facto görs med produkterna. Redan i RÅ 1977 ref. 27
185

 fastställs att in-

komster för tillfälliga uppdrag hänförs till inkomstslaget tjänst. Denna ståndpunkt har 

inte kommit att förändras utan bör även omfatta den kortvariga relationen mellan blog-

gare och givande företag. Uppdraget i det fallet blir att omnämna företagets produkt i 

utbyte av ersättning i form av en eller flera produkter. Att ta upp en enstaka inkomst 

som tjänst vore i enlighet med RÅ 1977 ref. 27 alltså riktigt.  

10.3 Avdrag för personliga levnadskostnader 

Att göra avdrag för personliga levnadskostnader som exempelvis modekläder inom när-

ingsverksamhet är inte tillåtet. Modeprodukter bör inte omfattas under nödvändiga 

kostnader i en näringsverksamhet. Då skulle bloggare kunna välja att driva bloggen som 

näringsverksamhet för att få dra av skatt på sina modeköp. Med hänsyn till att det finns 

regler beträffande arbetskläder då förmånsbeskattning kan ske, är det viktigt att blogga-

re inte behandlas förmånligare och medges avdrag för kläder som kan användas privat. 

Det synes vara strikt hållet att arbetskläder inte ska medges avdrag.
186

 Att klassificera en 

modebloggares kläder såsom arbetskläder låter i första steget märkligt. Dock måste det 

behandlas likadant på grund av att modebloggaren själv betraktar det så. Det görs ge-

nom att försöka göra avdrag för kläder inom näringsverksamhet. Det visar att bloggaren 

själv betraktar det som kläder inom näring. Vid en jämförelse med andra arbetsförhålla-
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den följer att avdragsrätten begränsas till att enbart gälla kläder som inte kan användas 

privat.
187

 En modebloggare kan således inte erkännas avdragsrätt på någon sådan grund. 
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11 Slutsats 

Sponsring är fallet då företag ger bloggare gratis produkter. Det måste vara självklart att 

de inte i annat syfte än PR skulle ha för avsikt att ge bort produkter. Indirekt marknads-

föring som förekommer genom bloggar kan inte jämställas med traditionella marknads-

föringsmetoder såsom annonsering. Annonsering och annan ren marknadsföring kan 

allmänheten urskilja från information vilket blir en skillnad av betydelse. Då marknads-

föring i bloggar är svår att urskilja från värdeskapande information torde den dolda 

marknadsföringen hamna närmare sponsring som marknadsföringsmetod än ren mark-

nadsföring. Sponsring är en marknadsföringsmetod som snarare baseras på information 

än förskönande reklam. Att sponsring enbart skulle vara fallet vid allmännyttiga ända-

mål bör inte utesluta situationer då företag ger sponsringsbidrag till offentliga personer 

som kan föra fram företagets budskap. Om man uteslöt dessa fall skulle begreppet 

sponsring kunna urholkas och gränsen till gåva skulle eventuellt bli ännu svårare att dra. 

Då bloggare dock utan överenskommelse får produkter hemskickade bör man inte kun-

na begära att de ska redovisa och skatta för intäkterna. Men det bör endast accepteras 

under förutsättning att bloggaren agerar och exempelvis återsänder produkterna. Det 

måste finnas krav på bloggaren på grund av bevissvårigheter. Om bloggaren inte agerar 

men produkterna var av ringa värde är det istället fråga om gåva och avdragsförbudet i 9 

kap. 2 § ska tillämpas på sponsorns sida. En ny bestämmelse i skattelagstiftningen är 

inte motiverad på grund av risken för nya problem utan gratisprodukterna bör behandlas 

som sponsringsbidrag i skattelagstiftningen. RÅ 2000 ref. 31 I bör utgöra gällande rätt i 

fall då bloggare tar emot produkter gratis under förutsättning att det omnämns i blog-

gen. Med andra ord bör alla fall där motprestation förväntas omfattas av bedömningen i 

RÅ 2000 ref. 31 I. Ett nytt prejudicerande mål vore motiverat som rör bloggen som nytt 

fenomen under sponsringsdefinitionen.   

Sponsrande företag har rätt att göra avdrag i enlighet med 16 kap. 1 § IL för produkter 

givna till bloggare i syfte att utfå marknadsföring som motprestation. Bloggare ska i en-

lighet härmed ta upp mottagna värden som intäkter, vilka utgör beskattningsunderlag.   
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