
Rekommendation 

ofrivillig
annonsering på
illegala sajter
Annonsörers varumärken, produkter och tjänster kan utan deras 
vetskap hamna på̊ olagliga sajter. Köp av annonsutrymme sker 
oftast via en mediebyrå̊, eller in-house av annonsören.

Sveriges Annonsörer är måna om att medlemmarna följer gällande 
rätt samt marknadsetiska regler, dessutom vill ingen annonsör 
exponera sitt varumärke i olämplig kontext eller finansiera illegala 
sajter. Rekommendationerna har tagits fram i samråd med 
Rättighetsalliansen.
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Sveriges Annonsörers rekommendationer 
kring ofrivillig annonsering på illegala sajter

Annonsörers varumärken, produkter och tjänster kan utan deras 
vetskap hamna på̊ olagliga sajter. Köp av annonsutrymme sker o>ast 
via en mediebyrå̊, eller in-house av annonsören. Illegala sajter tjänar 
pengar på aB annonsörer placerar sina annonser på deras sajter, och 
det finns eB värde för dem aB ha seriösa annonsörers varumärken 
på̊ sina sajter då det Ell en viss del legiEmerar sajterna. Sveriges 
Annonsörer är måna om aB medlemmarna följer gällande räB samt 
marknadseEska regler, dessutom vill ingen annonsör exponera siB 
varumärke i olämplig kontext eller finansiera illegala sajter.

Följande sju punkter är tänkta a1 tjäna som stöd for a1 undvika ofrivillig 
annonsering och varumärkesexponering på̊ illegala sajter oavse1 om ni köper 
ert annonsutrymme via mediebyrå eller in-house:

1. Om ni som annonsör har e1 samarbete med en Mediebyrå, tänk då på a1 
dennes främsta uppgiF är a1 med iak1agande av god eGk och moral allGd 
Gllvarata sina uppdragsgivares intressen. (se Rekommenda,on för samarbete 
mellan annonsörer och mediebyråer)

2. Köp inte annonser via så kallad bulkförsäljning. En mediebyrås köp av 
annonsutrymme ska allGd ske på en enskild annonsörs uppdrag och inte 
upphandlas av byrån i större mängd för a1 få raba1er som Gllfaller 
mediebyrån.

3. Om er mediebyrå köper annonser via programmaGsk handel är det vikGgt a1 
ni som annonsör för en dialog med och ger mediebyrån tydliga instrukGoner om 
a1 ni inte vill förekomma på sajter som trots e1 bra pris inte är lämpliga och 
inte får budas på̊. Med programmaGsk annonshandel inhandlas 
annonsplaceringar på̊ e1 automaGserat, budbaserat sä1. Här är det vikGgt a1 
ha tydliga ruGner med exkluderings- samt inkluderingslistor.

4. När mediebyrån köper utrymme kan det hända a1 en icke önskvärd sajts 
annonsutrymme passar enligt vissa premisser som Gll exempel målgrupp eller 
Gdigare besökta sajter. Det är vikGgt a1 man är uppmärksam på̊ så kallade 
display-nätverk, det vill säga e1 paket med flera annonssajter där olagliga sajter 
kan finnas med. Ha en dialog mer er mediebyrå och se Gll a1 denne har bra 
ruGner för a1 stävja de1a med lämpliga verktyg och konGnuerlig rapportering 
a1 man har filtrerat bort olämpliga annonsplaceringar.

https://www.sverigesannonsorer.se/kunskap/mallar-mallar-avtal-rekommendationer/rekommendation-for-samarbete-mellan-annonsor-och-mediebyra/
https://www.sverigesannonsorer.se/kunskap/mallar-mallar-avtal-rekommendationer/rekommendation-for-samarbete-mellan-annonsor-och-mediebyra/


5. Nöj dig aldrig med att bara ange målgrupp och kostnad, utan ställ även 
tydliga krav i ditt avtal om i vilka sammanhang dina annonser och ditt 
varumärke får förekomma och var de inte får förekomma. Försäkra dig 
också om att mediebyrån har tydliga exkluderings- och inkluderingslistor 
och rutiner så att ditt varumärke placeras i lämplig kontext.  
6. Reglera mediebyråns åtagande i avtal genom exempelvis en 
formulering om att ingen placering får ske på̊ sajter/annonsplatser som 
inte agerar i enlighet med gällande lag och rätt.  
7. Om du upptäcker din annons eller ditt varumärke på̊ en olämplig sajt/ 
applikation påtala detta omgående till ansvarig utgivare för sajten/ 
applikationen. Om ingen ansvarig går att nä̊ kontakta 
tjänsteleverantören/hostingföretaget och påtala att det är fråga om ett 
varumärkesintrång och/eller upphovsrättsintrång. Vissa större sajter 
tillhandahåller formulär där intrång kan rapporteras. Om du upptäcker ett 
intrång i en applikation via tredje part kontakta utvecklaren/ansvarig för 
applikationen. 
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Rekommendationerna är framtagna i samråd med Rättighetsalliansen.  
För mer information om illegala dataspel- och filmsajter kontakta 
Sara Lindbäck
Rättighetsalliansen
sara.lindback@rattighetsalliansen.se
För mer information om illegala musiksajter kontakta skivbolagens 
organisation IFPI, info@ifpi.se

Har du som annonsör och medlem i Sveriges Annonsörer, ytterligare 
frågor?  
Kontakta: 
Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer e-post: 
peter.mackhe@sverigesannonsorer.se 
tel: 08-545 252 30
Ulrika Wendt, jurist Sveriges Annonsörer e-post: 
ulrika.wendt@sverigesannonsorer.se 
tel: 08-545 252 30 
Jakob Rönnerbäck, jurist Sveriges Annonsörer e-post: 
jakob.ronnerback@sverigesannonsorer.se
tel: 08- 545 252 30



Illegala sajter tjänar miljontals kronor genom reklam från annonser. Det är 
pengar som går rätt ner i brottslingarnas fickor. Nu uppdateras 
”varningslistan för illegala sajter”, en lista med tio sajter som alla seriösa 
annonsörer bör undvika.
Listan har tagits fram i ett samarbete mellan Sveriges Annonsörer, 
Rättighetsalliansen, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer för att öka 
medvetenhet kring en ansvarsfull annonsering.

Varningslistan för illegala sajter:

rarbg.to
fmovies.to
1337x.to
thepiratebay.org
soap2day.to
torrentleech.org
fmovies.ps
hdfilmer.net
dreamfilmsw.com
streamtajm.com

Uppdaterad 230328


