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Förkortningar
ARN       Allmänna reklamationsnämnden
AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra

rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område

CISG United Nations Convention on
Contracts for the International Sale
of Goods (1980)

DaL Lag (2000:274) om konsumentskydd
vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal

EFTA European Free Trade Association
(Europeiska
frihandelssammanslutningen)

EG Europeiska Gemenskapen (-erna)
ERK Etiska rådet mot

könsdiskriminerande reklam
EU Europeiska Unionen
HemL Hemförsäljningslag (1981:1361)
HD Högsta domstolen
ICC International Chamber of Commerce

(Internationella handelskammaren)
KKL Konsumentköplag (1990:932)
KO Konsumentombudsmannen
KOV Konsumentverket
KOVFS Konsumentverkets

författningssamling
KöpL Köplag (1990:931)
MD
MER

Marknadsdomstolen
Marknadsetiska rådet

MFL Marknadsföringslag (1995:450)
PiL Prisinformationslag (1991:601)
ResL Lag (1992:1672) om paketresor
SOU Statens offentliga utredningar
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1 INGRESS

1.1 Syfte och metod

Syftet med uppsatsen är att utreda marknadsföringsansvaret vid
konsumentköp genom att jämföra de civilrättsliga konsumentskyddande
lagarna med regleringen i marknadsrätten, samt därmed belysa kopplingen
mellan dessa regelområdena.

Detta innebär att jag avser att utröna vilket samband som råder och avsikten
bakom utformningen av den gällande regleringen. Jag kommer därmed att
kunna ta ställning till hur regelsystemen kompletterar varandra samt vilka
skillnader som föreligger, varvid en bedömning görs av hur pass heltäckande
regleringen av detta ansvar är. Jag ansluter mig till Andrés ståndpunkt om
att den principiella skillnaden mellan dessa båda regelområden inte utgör
något skäl till att beakta endast det ena området. Snarare är det motiverat
och naturligt att belysa samspelet, eftersom samhällets värderingar påverkar
båda områdena vilka i stort sett har samma övergripande syfte.1 

Eftersom likheterna avseende marknadsföringsansvaret gentemot
konsumenten är relativt stora mellan de civilrättsliga lagarna görs
avgränsningen till det köprättsliga området, varvid jag huvudsakligen
behandlar konsumentköplagen (KKL) samt i korthet berör lagen om
konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (DaL). Jag avser
även att beröra lagen om paketresor (ResL), även om denna lag i juridisk
mening inte reglerar köp utan istället förvärv av researrangemang.
Anledningen till att ändå behandla lagen är att resebranschen och dess
marknadsföring är mycket omfattande och därför ofta involverad i tvister
med resenärer, som inte anser att "köpet" av resan motsvarar dess
presentation i marknadsföringen och de därigenom väckta förväntningarna.
Samtidigt är marknadsföringen av resan resenärens enda och avgörande
möjlighet att undersöka "varan" före avtalsslutet. De renodlade
marknadsrättsliga lagarna som behandlas är marknadsföringslagen (MFL)
och prisinformationslagen (PiL).

Då bevisbördan har avgörande betydelse för utgången även av mål om
marknadsföringsansvar kommer jag att redogöra för hur denna fördelas och
vilka beviskrav man ställer marknadsrättsligt visavi civilrättsligt. Eftersom
den relativt nya möjligheten för konsumenten att erhålla skadestånd enligt
MFL har stor betydelse,  som den enda sanktion i den lagen med för
konsumenten reparativ funktion, ämnar jag att särskilt belysa denna
sanktionsform. För helhetens skull kommer jag dessutom att redogöra för de
övriga sanktionerna. Därvid finner jag det vara konsekvent att på
motsvarande sätt beakta det för konsumenten betydelsefulla civilrättsliga
                                                
1 Se André, M., Marknadsföringsansvar, 1984, s. 526.
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påföljdssystemet. Även beträffande sanktionssystemen görs en jämförande
studie med samma syfte som jämförelsen i övrigt.

Arbetet bygger på studier av förarbeten till de relevanta lagrummen, den
eventuella EG-rättsliga bakgrunden, förekommande utomrättsliga källor,
rättspraxis från Marknadsdomstolen (MD) och Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), samt kommentarer och klargörande
framställningar i doktrin.

1.2 Marknadsföring

I 3 § MFL definieras marknadsföring som "reklam och andra åtgärder i
näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången
till produkter". I propositionen till den ursprungliga lagen på området
framgår att med åtgärder i första hand avses framställningar och andra
handlingar, t ex annonser, som vänder sig till allmänheten eller viss grupp
intressenter, men att man även inbegriper åtgärder inriktade på enskilda
individer, t ex en säljares muntliga argumentering direkt till kunden.2
Begreppet åtgärder avser samtliga media, d v s samtliga meddelanden i den
informationsström som sänds till mottagaren typiskt och totalt sett i avsikt
att främja avsättningen.3 Eftersom begreppet inbegriper samtliga åtgärder
inryms däri också t ex utformning av produktförpackningar samt passivt
saluhållande.4

Med framställning avses både muntliga och skriftliga budskap såsom ord,
bilder och tecken.5 Med att främja avsättningen menas samtliga åtgärder
som syftar till att påverka efterfrågan på näringsidkarens produkter.6
Begreppet marknadsföring skall uppfattas mycket vidsträckt, eftersom det
dessutom innefattar de åtgärder en näringsidkare vidtar då denne själv
efterfrågar produkter.7 

Det framgår av motiven att den mest betydelsefulla marknadsföringen är
reklam, varmed förstås kommersiella meddelanden som sprids av en
identifierbar sändare, via media, i avsättningsfrämjande syfte.8 Målet för
reklamen är att påverka vårt agerande genom att på direkt eller indirekt väg
förändra våra värderingar och huvudmetoden är att upprepa budskapet, så att
meddelandet skall "nötas in" i konsumentens medvetande för att denne

                                                
2 Se Prop. 1970:57, s. 64. 
3 Se André, M. , a.a., s. 24f.
4 Se Carlén-Wendels, T., Marknadsrätt, 1997, s. 16.
5 Se Svensson, C.A., m.fl., Praktisk marknadsrätt, 6 uppl., 1996, s. 104.
6 Se Sandgren, C., m.fl., Norstedts juridiska handbok, 17 uppl., 2001, s. 463.
7 Se 2§1st. MFL samt Blom, B., m.fl., KARNOV Svensk lagsamling med kommentarer, vol.
2, 1999, s. 1428.
8 Se SOU 1990:106, s. 47.
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slutligen skall handla med automatik.9 Ordet reklam betyder just "ideligen
ropa" och psykologiskt sett tror vi på ett budskap som vi sett tillräckligt
ofta.10 Som exempel på vad som är en marknadsföringsåtgärd och samtidigt
inbegrips i begreppet reklam kan nämnas skyltning, flygbladsutdelning och
filmreklam.11 Däremot faller muntlig säljargumentering utanför definitionen
av reklam, liksom säljfrämjande åtgärder, t ex kombinationserbjudanden,
och särskilda säljmetoder, t ex realisationer.12

Av väsentlig betydelse på området är den utomrättsliga och internationella
källan ICC:s grundregler för reklam, till vilka MD ofta hänvisar i sina
domar.13 Även dessa grundregler gäller för reklamen i dess helhet, d v s för
varje yttring oavsett medium.14 Av ICC:s regler för direktmarknadsföring
framgår att begreppet direktmarknadsföring främst omfattar direktreklam,
men även alla andra kommersiella åtgärder avseende erbjudanden och
förmedling av kommersiella budskap, via vilket medium som helst, syftande
till att informera och erhålla svar.15

1.3 Näringsidkare och konsument

Näringsidkare definieras likartat i de marknadsrättsliga respektive
civilrättsliga lagarna, men definitionen av konsument skiljer sig åt mellan de
båda rättsområdena.16  Näringsidkare används i sin gängse betydelse och
definieras som envar som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art,
oavsett såväl företagsform som om verksamheten har vinstsyfte eller inte.17

De konsumentskyddande civilrättsliga lagarna gäller vanligen när en
konsument agerar huvudsakligen för enskilt bruk eller ändamål.18 Detta
framgår t ex av 1§1st. KKL. En konsument kan dock alltid definieras som
en enskild fysisk person, men vid tvist är det dennes avsikt med köpet som
är avgörande, varvid hänsyn måste tas till säljarens möjligheter att bedöma
denna avsikt.19 Medan samma sak gäller för tillämpning av PiL råder två
olika definitioner i MFL. I första hand avses privatpersoner som handlar
huvudsakligen för enskilda ändamål, men begreppet omfattar alla som
förvärvar produkter för slutlig konsumtion.20 Detta innebär att även
                                                
9 Se Jonsson, U., Konsument Se Upp!, 1987, s. 69.
10 Se Jonsson, U., a.a., s. 69.
11 Se SOU 1990:106, s. 48.
12 Se SOU 1990:106, s. 48.
13 ICC:s (Internationella handelskammarens) grundregler för reklam utkom första gången år
1937 och har legat till grund för marknadsföringslagstiftning i flera länder. Den 7:e och
senaste editionen utkom år 1997. Se Bernitz, U., Marknadsföringslagen, 1997, s. 37 samt
t ex MD 1996:7.
14 Se Carlén-Wendels, T., a.a., s. 246f.
15 Se Carlén-Wendels, T., a.a.,  s. 265.
16 Se Grobgeld, L., Konsumenträtt, 12 uppl., 1999, s. 22.
17 Se Bernitz, U., a.a., s. 29.
18 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, 1999, s. 66.
19 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 145.
20 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 463 samt KARNOV, a.a., s. 1428.
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näringsidkare som köper eller beställer produkter betraktas som
konsumenter.21 Det råder dock viss inkonsekvens eftersom 4§2st. och 17§
MFL är tillämpliga endast på privatpersoner. I utredningen till den nya MFL
föreslogs visserligen att även näringsidkare skulle omfattas av 4§2st. MFL,
men för detta ansågs det inte finnas ett tillräckligt behov.22 Det framgår
direkt av 17§ MFL att denna bestämmelse endast avser produkter avsedda
att användas för privat bruk.

1.4 Marknadsföring ur konsumentperspektiv

I motiven till MFL framgår att man vid bedömningen av om en
marknadsföringsåtgärd strider mot lagen skall ta hänsyn till varje mediums
speciella karaktär och egenskaper, samt att man vid tillämpningen av
lagrummen måste beakta hur ett reklambudskap fungerar hos mottagaren.23

Ett talande ordspråk från antikens Rom lyder; "köparen må ta sig i akt".24

Den information som flödar över tilltänkta konsumenter är oerhört
omfattande, varierad och ofta vag på det sättet att den på något sätt väcker
mottagarens associationer, samtidigt som den största delen av de
kommersiella budskapen sker via andra media än vid individuellt möte med
säljaren.25 Ett belysande exempel är att priset är så viktigt att konsumenten
handlar där denne tror det är billigt.26 Många affärer marknadsför sig som
ständiga lågprisvaruhus eller med ofta förekommande extrapriser, rabatter
och andra former av lockpriser, vilka används som konkurrensmedel för att
få konsumenten till affären.27 En gammal affärsregel säger att "då
konsumenten väl kommit in i affären är halva försäljningen gjord" och med
syfte att locka utformas skyltfönstren för att väcka vår nyfikenhet, t ex med
ovanliga eller mobila blickfång.28

Studier visar att då vi av psykologiska skäl helst rör oss längs väggarna, så
föredrar också konsumenter att gå yttervarvet i butiken. För att bryta detta
mönster används olika knep, t ex att placera annonserade lockvaror längst in
i butiken i syfte att utsätta konsumenten för ett maximalt antal
köpmöjligheter. Lanehed har gjort ett träffande uttalande om att kunden tror
att det är han själv som hittar i butiken, medan det egentligen är butiken som
styr honom. Ett annat vanligt förfarande är att lägga varor huller om buller i
en korg eller att använda handskrivna priser, eftersom konsumenter
uppfattar detta som att priserna är låga. Härtill kan också nämnas att

                                                
21 Se Bernitz, U., a.a., s. 30.
22 Se Prop. 1994/95:123, s. 45f. samt Bernitz, U., a.a., s. 81.
23 Se SOU 1993:59, s. 232f.
24 Se Jonsson, U., a.a., s. 4.
25 Se André, M., a.a., s. 21.
26 Se Jonsson, U., a.a., s. 8.
27 Se Jonsson, U., a.a., s. 9.
28 Se Jonsson, U., a.a., s. 12f.



7

konsumenten tror att det är billigare att köpa flerpack, så till den grad att
försäljningen av flerpack ökar, trots att styckpriset i dessa är högre än vid
enpack!29

Dock kan även höga priser i sig locka, eftersom det associerar till hög
kvalitet.30 För de flesta konsumenter är priset avgörande för köpvalet varför
priset också är ett av näringsidkarens viktigaste konkurrensmedel, vilket
ökar risken för att priset marknadsförs så att det verkar fördelaktigare än vad
det i själva verket är.31 Därtill kommer det faktum att marknadsföringen är
konsumentens huvudsakliga källa till prisinformation, samt att överdrifter
om pris och kvalitet ligger i marknadsföringens natur.32

Att lockande och väl genomtänkt marknadsföring är avgörande för höga
försäljningsresultat är knappast förvånande, särskilt med tanke på att hälften
av köpen i självbetjäningsbutiker är impulsköp.33 Inte utan anledning
placeras således dagsaktuella impulsvaror, såsom paraplyer vid regnväder,
vid kassorna där konsumenten får den tid som kan behövas för en
köpimpuls. Andra viktiga impulsvaror är "nyheter", vilka utövar en särskild
dragningskraft på konsumenten, varför det kan räcka med en minimal
förändring av varan för att den skall uppfattas som en väsentlig nyhet. Då
impulsiva köp innebär ogenomtänkta köpbeslut anspelar affärerna ofta på
detta genom att med ljus, färg och musik skapa vissa upplevelser, t ex att
med dämpad, lugn musik få konsumenterna avstressade så att de köper
mera.34 Det är som Tage Danielsson har sagt att "säll är den som har till
rättesnöre, det är nog bäst att tänka efter före".

Vid hemfösäljning är konsumenten i underläge, då denne vanligen är
oförberedd och inte har något att jämföra med, samtidigt som denne möts av
väl genomtänkta övertalningsmetoder.35 I en liknande situation hamnar
konsumenten vid telefonförsäljning. Om det är en professionell säljare
lyckas denne engagera de uppringda så att dessa upplever det som ett
förtroendefullt samtal vänner emellan.36 Direktreklam anspelar många
gånger på tesen att förnuftet lyder känslan, bl a genom smicker och
framställningar om att konsumenten är särskilt utvald för ett visst
erbjudande. Inte sällan lockas även med gåvor för att konsumenten skall
känna viss skyldighet att i gengäld köpa något.37

Det är vanligen vårt undermedvetna som reklamen skall påverka och som ett
belysande exempel kan nämnas att Coca-cola i flera år haft bilder och texter

                                                
29 Se Jonsson, U., a.a., s. 15ff.
30 Se Jonsson, U., a.a., s. 25ff.
31 Se Reimersson, C., De fula knepen, 1991, s. 27.
32 Se SOU 1990:106, s. 27.
33 Se Jonsson, U., a.a., s. 29.
34 Se Jonsson, U., a.a., s. 31ff.
35 Se Jonsson, U., a.a., s. 45ff.
36 Se Jonsson, U., a.a., s. 50.
37 Se Jonsson, U., a.a., s. 62ff.
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som skapar associationer till törst, för att vi skall bli törstiga redan genom att
höra ordet Coca-cola. Detta och andra dolda köpmotiv bygger på
psykologiska forskningsresultat.38 Ett annat exempel är användning av
kändisar i annonser, vilket skall få konsumenten att tro att det därför måste
vara en bra produkt.39 Även i motiven till MFL:s regel om vilseledande
reklam framgår att "marknadsföringen påverkar konsumenternas
möjligheter att fatta rationella beslut i olika köpsituationer" och att
skadorna avseende den enskilde konsumenten på kort sikt kanske inte är så
stora. Däremot betonas att skadorna är betydande sett i ett vidare och längre
perspektiv, eftersom konkurrensen snedvrids och konsumenternas
ekonomiska välfärd äventyras. Därjämte betonas att reklamens roll och
omfattning ökar i takt med den alltmer mekaniserade varudistribueringen.40

Att marknadsföring ändock har ovärderliga fördelar i informationshänseende
framgår av i stort sett samtliga betydelsefulla källor på området. Även dess
betydelse som konkurrensmedel betonas i bl a motiven till MFL, där det
sägs att utgångspunkten i en marknadsekonomi är att det skall råda ett fritt
val av konkurrensmedel.41 Detta har också präglat MD:s praxis och
principen är att alla, även udda, metoder skall kunna användas i tävlan om
konsumenterna. Av motiven framhålls vidare reklamens viktiga funktion i
marknadsekonomin då den är rätt använd och utformad, men också att
reklamen kan missbrukas till skada för konsumenterna. Det betonas att
reklamen har en väsentlig roll som informationsbärare och att "en
förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är väl informerade
konsumenter". Även ur konsumentens egen synvinkel är tillgången till
erforderlig information väsentlig, eftersom följden blir bättre möjligheter till
goda köpval varigenom konsumentens behov bättre tillgodoses samtidigt
som ekonomiska och andra risker undviks.42

Det viktigaste avtalsvillkoret och konkurrensmedlet är vanligen priset,
eftersom konsumenten hindras från att handla effektivt då prisinformation
saknas eller på annat sätt är bristfällig. God prisinformation bidrar till att ge
konsumenten möjlighet att i rimlig tid överblicka marknadens utbud, för att
kunna välja mellan de olika konkurrerande näringsidkarna eller för att avstå
från ofördelaktiga köp.43 Vår mångfacetterade marknad kräver god
prisinformation, eftersom konsumenten då utnyttjar sina resurser och
därmed samhällets produktionsresurser mer effektivt.44 Det har även
framhållits ovan att det för ett rationellt övervägt köpbeslut också krävs
erforderlig information om varan i övrigt.

                                                
38 Se Jonsson, U., a.a., s. 73ff.
39 Se Jonsson, U., a.a., s. 80.
40 Se SOU 1993:59, s. 253.
41 Se SOU 1993:59, s. 342f.
42 Se SOU 1993:59, s. 379.
43 Se SOU 1990:106, s. 26.
44 Se SOU 1990:106, s. 47.
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1.5 EG-rättslig bakgrund

Den 1 januari 1995 upptogs Sverige som medlem i Europeiska Unionen
(EU), vilket för konsumenträtten har inneburit en hel del i utvecklingen mot
ett utökat konsumentskydd. Sverige har tvingats att såväl komplettera
gällande lagar som införa nya, t ex ResL.45 Jag kommer här att beröra
viktiga EG-rättsliga aspekter och senare i framställningen beakta dess
samband med de konsumentskyddande lagarna.

Genom Amsterdamfördraget, som trädde ikraft år 1999, omdanades
innehållet i EG-fördragets artikel 129 a (nu artikel 153 EG) så att den
tydligare klargör att konsumentfrågorna är ett självständigt område inom
politiken och inte bara en del i genomförandet av den inre marknaden.46

Rådets resolution, som behandlar den nya informations- och
kommunikationstekniken avseende konsumenter, poängterar att en
förutsättning för att konsumenten skall godta och delta i
informationssamhället är dennes tillit och förtroende, varför det är
nödvändigt att tillhandahålla samma skyddsnivå angående ny teknik som
den nivå som avser traditionella konsumenttransaktioner.47 Nuvarande
konsumentpolitiska principer skall sålunda gälla oavsett vilken
informationsmetod som används.

Artikel 153 i EG-fördraget fastställer bl a konsumenternas rätt till
information och i de olika EG-direktiven om konsumentskydd, vilka
vanligen grundas på fördragets bestämmelser om fri rörlighet på den inre
marknaden, detaljeras konsumenternas rättigheter. Andra EG-direktiv som
har annat huvudsyfte än konsumentskydd har ändå en indirekt verkan på
detta, medan nationell lagstiftning och rättsskipning påverkar den inre
marknadens konsumentskydd.48 Som exempel på direktiv om
konsumentskydd kan nämnas direktiv (97/55/EG) om ändring av direktiv
(84/450/EEG) om vilseledande reklam så att detta även omfattar jämförande
reklam. Häri framgår att reklamen är betydelsefull för att främja
möjligheterna till god varu- och tjänsteproduktion i hela gemenskapen, samt
att jämförande reklam stimulerar konkurrensen till konsumenternas fördel.49

I kommissionens Grönbok framhålls att det inom ramen för direktivet om
god affärssed även kan finnas möjligheter att hindra vissa metoder, såsom
att medvetet ge alltför mycket information eller att använda alltför finstilt
text, vilket innebär att även utelämnande av information kan anses vara en
illojal affärsmetod.50 Angående användning av text i finstil har
Konsumentombudsmannen (KO) nyligen förbjudit Geab och Telia att
                                                
45 Se Grobgeld, L., a.a., s. 26.
46 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 459.
47 Se Rådets Resolution, Om konsumenten i informationssamhället, 1999-01-19, p. 5-6.
48 Se Europeiska kommissionens Grönbok om konsumentskyddet inom Europeiska
Unionen, 2001, s. 3.
49 Se Ds 2001:55, Konsumentköpsdirektivet, p. 2.
50 Se Europeiska kommissionens Grönbok, a.a., s. 14.
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använda finstil i sin reklam på stortavlor.51 Reklamen utgjordes av ett
förmånserbjudande om en gratistelefon till de konsumenter som förlängde
sitt abonnemang. Men för detta ställdes ett antal villkor, vilka KO ansåg
hade textats med så liten stil att det i princip var omöjligt för en
normalseende person att läsa det på ett avstånd som normalt anses gälla för
stortavlor, varmed menas större reklamskyltar som t ex finns vid
busshållplatser. Reklamen ansågs därför strida mot tydlighetskravet i 4§
MFL.52

Ledande för medlemsstaternas ekonomiska politik och gemenskapens
handlande är principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.
Denna princip är grunden för principen om likabehandling, vilken bl a
innebär att produktionsfaktorer från andra medlemsstater skall behandlas på
samma sätt som inhemska. Det är t o m så att Europadomstolen fastställt
bättre behandling av de utländska produktionsfaktorerna.53 Detta är sålunda
viktigt att beakta vid utformning och tillämpning av den nationella
lagstiftningen, vilket nyligen var fallet då Stockholms Tingsrätt i princip
ansåg förbudet mot alkoholreklam i tidskrifter som överspelat, eftersom
nackdelen med denna begränsning av den fria rörligheten av varor inom EU
bedömdes överväga förbudets fördelar avseende folkhälsan.54 Dock väntas
beslutet överklagas till MD och förbudet gäller sålunda tills domen vunnit
laga kraft.

1.6 Det nordiska samarbetet

Viktigt att beröra i detta sammanhang är det pågående nordiska samarbetet
mellan konsumentministrarna inom Nordiska ministerrådet. Detta samarbete
underlättas av att de nordiska länderna har mycket gemensamt, vilket
inneburit en likartad konsumentpolitik. För närvarande gäller t o m år 2004
ett handlingsprogram som omfattar samarbete inom Norden, mellan  Norden
och Europa samt mellan Norden och närområdena. Det anses nödvändigt att
stärka samarbetet, både politiskt och praktiskt, för att kunna bibehålla den
nordiska modellen och för att påverka konsumentpolitiken såväl inom EU
som globalt.55

Det nordiska samarbetet har fått en tydligare politisk inriktning i samband
med EU-arbetets allt större betydelse. Att Amsterdamfördraget stärkt
konsumentpolitiken innebär bättre utgångspunkter för vidtagande av
åtgärder och att konsumentskyddskravet skall tillgodoses vid behandling av
politik inom övriga områden i unionen. Samarbetet skall utgå ifrån de
konsumentpolitiska målen i EG-fördraget, framförallt att säkerställa en hög

                                                
51 Se notis i Helsingborgs Dagblad, 2002-02-27.
52 Se nedan i kap. 2.2.1.
53 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 50.
54 Se notis i Helsingborgs Dagblad, 2002-03-05.
55 Se Regeringens skr. 1999/2000:90, Nordiskt samarbete, 1999, p. 3.5.4.
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konsumentskyddsnivå bl a genom att främja konsumenternas ekonomiska
intressen och rätt till information.56 

År 1995 fastställde riksdagen som konsumentpolitiskt mål bl a att
konsumenterna skall ha en stark ställning på marknaden och goda
möjligheter att utnyttja sina resurser effektivt. För år 1999 fanns bland
regeringens prioriteringar ambitionen att stärka konsumenternas ställning i
informationssamhället, att konsumenterna skall få bättre information om
dagligvaror samt att stärka konsumenternas roll inom EU.57 Det system som
med tiden utvecklats bygger i princip på två olika typer av rättsskydd, det
marknadsrättsliga och det civilrättsliga skyddet.58 

                                                
56 Se Regeringens skr. 1999/2000:90, p. 3.5.4.
57 Se Grobgeld, L., a.a., s. 16f.
58 Se Herre, J., a.a., s. 31.
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2 ANALYS

2.1 Inledning

Efter denna grundläggande redogörelse vidtar nu anlaysen av det
marknadsrättsliga respektive civilrättsliga marknadsföringsansvaret.
Nämnas bör dock att det först under 1970-talet kom att ägnas allt större
intresse åt konsumentens roll som marknadsaktör i takt med den ökande
köpkraften, det växande utbudet, den alltmer omfattande reklamen och
konsumenternas svårigheter att överblicka och värdera utbudets olika
alternativ. Härtill kommer förändringar genom utvecklingen i omvärlden,
främst den europeiska integrationen och den ökande konkurrensen i
kombination med den tekniska utvecklingen.59 Målet med
konsumentpolitiken är att uppnå ett tillfredsställande konsumentskydd,
vilket bl a innebär skydd mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder och
bristfällig information samtidigt som varuutbudet skall främjas.60

Med anledning av att främst den ökade internationaliseringen och den nya
informationstekniken bidragit till omfattande samhällsförändringar på senare
år, tillsatte regeringen i januari år 1999 en kommitté på det
konsumentpolitiska området.61 Kommittén fick i uppdrag att utreda hur de
konsumentpolitiska målen, avseende bl a det hushållsekonomiska området,
informationsteknik och konsumenternas möjligheter till
dagligvaruinformation vid handel på Internet, kan utvecklas och förbättras,
samt med vilka medel detta på bästa sätt kan ske.62 Uppdraget syftade till att
ge konkreta förslag om hur konsumentpolitiken skall bidra till
konsumenternas trygghet och starkare inflytande över sin vardag.63 

Kommittén utgick bl a ifrån förutsättningen att näringsidkarna bär
huvudansvaret för att marknadens spelregler beaktas till konsumenternas
bästa och konstaterade att detta i stort sett fungerar väl.64 Dessutom fastslogs
att de konsumentpolitiska målen är relevanta och att de i allmänhet  är väl
fungerande. Dock föreslogs som ytterligare mål att tillgodose
konsumenternas behov dels av utbildning, t ex i konsumentkunskap inom
skolans undervisningsramar, dels av information, t ex genom varumärkning
för att underlätta medvetna köp, samt av vägledning, t ex via den lokala
konsumentverksamheten.65 Därtill föreslogs att det uttryckligen anges att
samtliga mål inom konsumentpolitiken skall beaktas inom alla områden och
gälla även vid internationellt arbete på konsumentområdet. Kommittén
                                                
59 Se Prop. 1994/95:123, s. 34ff.
60 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s.  6.
61 Se SOU 2000:29, s. 15.
62 Se SOU 2000:29, s. 39ff.
63 Se SOU 2000:29, s. 15.
64 Se SOU 2000:29, s. 35.
65 Se SOU 2000:29, s. 62ff.
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betonade att det nordiska samarbetet fungerar väl, men föreslog ändå att
KOV och de frivilliga näringslivsorganisationerna får ökade resurser på
området för konsumentskydd, såväl nationellt som inom det internationella
samarbetet.66

2.2 Marknadsrättens konsumentskydd

Marknadsrätten består av de rättsregler som sätter gränser för
näringsidkarnas beteende på marknaden, bl a avseende marknadsföring,
prissättning och konkurrens. Kännetecknande för dess sanktionssystem är
förbud eller påbud av ett visst agerande gentemot konsument- respektive
näringsidkarkollektivet, men grundtanken är att näringsidkarna genom olika
former av egenåtgärder i näringslivet självmant iakttar och rättar sig efter de
marknadsrättsliga reglerna, vilket ofta sker genom överläggningar med
KOV. Den främsta lagregleringen om marknadföringsansvaret finns i MFL,
vilken har ett nära samband med konkurrenslagen (1993:20) som syftar till
att främja effektiv konkurrens, medan MFL har till syfte att motverka
otillbörlig konkurrens. Därmed får MFL:s bestämmelser aldrig tillämpas så
att de kommer i konflikt med konkurrenslagstiftningen, varför MD i flera
avgöranden betonat de ledande principerna om att främja en effektiv
konkurrens och näringsidkarens frihet att välja konkurrensmedel.67 Även av
den ovan nämnda utredningen om konsumentpolitiken framgår vikten av att
konsumentpolitiken behandlas som en del av den ekonomiska politiken,
varför det är viktigt med samverkan inom konkurrens- och
konsumentområdena genom att KOV och Konkurrensverket samarbetar.68 

2.2.1 Marknadsföringslagen (1995:450)

Marknadsföringslagen är en vidareutveckling av de två föregående lagarna
på området och utgör huvudsakligen en kodifiering av MD:s praxis, varför
tidigare förarbeten och rättspraxis är betydelsefulla vid dess tillämpning,
särskilt avseende generalklausulerna i 4§ MFL om otillbörlig
marknadsföring och informationsskyldighet. Innehållet i 4§ MFL preciseras
även av andra lagar som rör marknadsföring och som hänvisar till MFL, s k
annexlagar, såsom speciallagarna om alkohol- respektive tobaksreklam och
radio- och TV-reklam.69 Andra viktiga källor vid tillämpningen av MFL är
KOV:s oförbindande riktlinjer (rekommendationer), KOV:s bindande
föreskrifter samt ICC:s regelsamlingar på området.70 KOV:s riktlinjer kan
utfärdas ensidigt, men vanligen utfärdas de efter överläggningar med olika

                                                
66 Se SOU 2000:29, s. 80ff.
67 Se Bernitz, U., a.a. , s. 15 och 39.
68 Se SOU 2000:29, s. 36.
69 Se Bernitz, U., a.a., s. 39. 
70 Se Carlén-Wendels, T., a.a., s. 9 samt Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 462.
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organisationer i näringslivet.71 Genom lagstiftning på vissa  specialområden
bemyndigas KOV att utfärda bindande föreskrifter, t ex KOV:s föreskrifter
om jämförpriser i Konsumentverkets författningssamling, KOVFS 1993:1.72

I KOVFS publiceras även KOV:s  rekommendationer.

Också av motiven framgår att samtliga regler i MFL har motsvarigheter i
gällande rätt, som i sin tur baseras på rättspraxis.73 Anledningen är
marknadsföringslagstiftningens viktiga funktion som normbildare och
primärt är lagen avsedd att verka genom att marknadsförarna självmant
följer den, varvid dessa har stöd av näringslivets utbildningsinsatser och
olika egenåtgärder.74 Marknadsföringslagstiftningen utgår ifrån att företagen
är huvudansvariga för sitt agerande på marknaden, varför det anses lämpligt
med en detaljerad lag med konkreta normer för agerandet. Därmed förväntas
bättre efterlevnad än vid allmänt hållna regler och ett viktigt syfte är att
uppnå ökad preventiv effekt.75

Även om MFL huvudsakligen bygger på i praxis redan etablerade
huvudprinciper har vidare utformning blivit följden av ett antal EG-direktiv,
vilka syftar till att skydda konsumenten mot bl a vilseledande reklam och
dess otillbörliga följder.76 Av direktiv 97/55/EG framgår att jämförande
reklam stimulerar konkurrensen till konsumenternas fördel och att icke
vilseledande reklam som jämför väsentliga, relevanta, kontrollerbara och
utmärkande egenskaper är ett berättigat sätt att informera konsumenterna om
produkternas fördelar.77 Till skillnad från andra direktiv inom
konsumentskyddsområdet är detta inte ett minimidirektiv, utan syftar till att
uttömmande fastslå under vilka förutsättningar jämförande reklam är
tillåten.78 Dock får medlemsstaterna införa strängare regler om dessa i
enlighet med EG-fördraget baseras på förbud mot särskilt angivna
förfaranden, t ex reklam riktade mot särskilt utsatta konsumentgrupper,
såsom barn.79 I förarbetena till e-handelsdirektivet betonas att de olika
direktiven harmoniserar medlemsstaternas marknadsföringslagar, men att
det utanför dessa direktivreglerade områden finns stora skillnader.80

Beträffande Sverige är detta dock en sanning med modifikation, eftersom
MFL i princip kodifierar praxis, vilken till stor del utgår ifrån ICC:s regler
och av motiven till MFL framgår att det svenska normsystemet därigenom i

                                                
71 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 11.
72 Se Bernitz, U., a.a., s. 38 samt 7§ PiL, i vilken bemyndigandet avseende jämförpris och
dess beräkningsgrunder framgår.
73 Se SOU 1993:59, s. 194.
74 Se SOU 1993:59, s. 211.
75 Se Prop. 1994/95:123, s. 162ff.
76 Se direktiv (97/55/EG) om ändring av direktiv (84/450/EEG) om vilseledande reklam så
att detta även omfattar jämförande reklam, artikel 1.
77 Se direktiv 97/55/EG, p. 2 och 5.
78 Se direktiv 97/55/EG, p. 18.
79 Se direktiv 97/55/EG, p. 22.
80 Se Ds 2001:13, E-handelsdirektivet, s. 41.
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stort sett bygger på värderingar av bred internationell accept, främst i andra
EFTA-länder och inom EG.81 

Av 1§ MFL framgår att lagens syfte är att främja såväl konsumenternas som
näringsidkarnas intressen i samband med marknadsföring samt att motverka
otillbörlig sådan. Med undantag för 4§2st. och 17§ MFL gäller lagen lika för
marknadsföring riktad mot konsumenter och näringsidkare.82 Men även om
näringslivets intressen betonas, syftar lagen främst till att främja
konsumenternas intressen.83 Visserligen framhålls i förarbeten att reglernas
tydlighet motiveras av deras uppgift att vara vägledande för näringsidkarna,
men man betonar att en central intressegrupp, lagens centrala skyddsobjekt,
är konsumenterna.84 Noteras måste att den nya MFL med näringsidkare även
avser kommuner och statliga verk som inte driver myndighetsutövande
verksamhet, eftersom detta blivit alltmer förekommande.85 

I 4§1st. MFL framgår kravet på att marknadsföringen skall överensstämma
med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig, medan 4§2st.
MFL uppställer ett informationskrav. Av de mer detaljerade s k
katalogreglerna, 5-13a§§ MFL, framgår preciserade krav på
marknadsföringen, vilka alltid också omfattas av 4§1st. MFL.86 Därmed
innebär en överträdelse av en katalogregel att även 4§1st. MFL överträtts,
medan en åtgärd som strider mot 4§1st. MFL inte alltid aktualiserar någon
katalogregel. Marknadsföring är ett omfattande begrepp som även täcker
passivt saluhållande av varor, men vid tillämpning av generalklausulen om
otillbörlig marknadsföring, 4§1st. MFL, avses endast
marknadsföringshandlingar, varför själva produkten inte heller omfattas av
katalogreglerna.87 Dessutom kan MFL endast tillämpas avseende rent
kommersiella budskap och inte andra framställningar, t ex politiska budskap,
eftersom dessa är tryckfrihetsrättsligt grundlagsskyddade.88

God marknadsföringssed är ett generellt och därmed vidsträckt uttryck,
eftersom det skall vara möjligt med fortsatt utveckling i rättspraxis och att
därmed säkerställa att otillbörlig marknadsföring som inte till fullo
motsvaras av någon katalogregel ändå motverkas såsom stridande mot
generalklausulen.89 God marknadsföringssed, som definieras i 3§ MFL,
innefattar såväl den utomrättsliga normen god affärssed som andra
vedertagna normer för marknadsföring. Med andra vedertagna normer
avses bl a utfärdade föreskrifter, t ex KOV:s riktlinjer som tillkommit efter
överläggningar med olika branschorganisationer. Även av annan myndighet,

                                                
81 Se SOU 1993:59, s. 212.
82 Se 2§1st. MFL samt Carlén-Wendels, T., a.a., s. 13.
83 Se KARNOV, a.a., s. 1428.
84 Se SOU 1993:59, s. 216.
85 Se Prop. 1994/95:123, s. 195ff.
86 Se KARNOV, a.a., s. 1428.
87 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 58 samt ovan i kap. 1.3 om marknadsföring.
88 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 58.
89 Se Prop. 1994/95:123, s. 195ff. samt SOU 1993:59, s. 226.
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på marknadsrättens område, utfärdade råd och rekommendationer samt
andra lagar som är tillämpliga vid marknadsföring innefattas i termen god
marknadsföringssed.90 Andra bindande normer har tillkommit genom MD:s
praxis och enligt motiven kan även internationellt vedertagna normer
åberopas som god marknadsföringssed. 

God affärssed definieras av ICC:s regler om marknadsföring och andra från
näringslivet utvecklade etiska normer från särskilda branschorgan, t ex
Marknadsetiska rådet (MER) och Näringslivets etiska råd mot
könsdiskriminerande reklam (ERK), men enligt motiven krävs att dessa
normer håller en viss nivå och är relevanta i det aktuella fallet.91 God
marknadsföringssed omfattar också lagstridighetsprincipen, vilket innebär
att marknadsföring som strider mot syftet med såväl MFL som annan
lagstiftning, även strider mot 4§1st. MFL.92 Enligt motiven kan principen
ses som en i MD:s praxis aktualiserad tillämpning av ICC:s grundläggande
princip att marknadsföringen skall vara laglig, hederlig och vederhäftig.93

Dessa utomrättsliga normer är lika betydelsefulla som de bindande
normerna, eftersom MFL syftar till att främja olika egenåtgärder i
näringslivet.94 Dock har MD betonat att det inte kan förutsättas att ICC:s
regler och MFL är helt överensstämmande och som exempel lämnade MD
talan utan bifall i ett ärende då KO åberopat ICC:s grundregler i sitt yrkande
om könsdiskriminerande reklam.95 MD:s motivering var att MFL:s räckvidd
begränsas av dess syfte att skydda näringsidkare och konsumenter endast i
dessa egenskaper och således utan beaktande av kön. Att istället utvidga
lagstiftningen till att omfatta skydd mot olika former av diskriminering
skulle kräva grundlagsändring i tryckfrihetsförordningen, eftersom det gäller
värderingar och opinionsbildning.96 

Genom näringslivets egenåtgärder motverkas dock diskriminerande
marknadsföring. Enligt ICC:s grundregler för reklam får reklam inte på
något sätt vara diskriminerande och såväl ERK som MER avger
principuttalande och har vid flera tillfällen fällt reklam såsom
diskriminerande.97 I ett av MER:s principuttalanden framgick att man vid
bedömningen i undantagsfall kan tillämpa ICC:s grundregler och andra
uttryck för god affärssed under förutsättning att detta inte på ett påtagligt sätt
inskränker yttrandefriheten inom egenåtgärdssystemets gränser, vilket
omfattar hela näringslivet.98 MD har dock fastslagit att framställningar som
uppmuntrar till våld mot person eller egendom och därigenom bidrar till
                                                
90 Se SOU 1993:59, s. 226 samt Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 463.
91 Se Prop. 1994/95:123, s. 195ff. samt SOU 1993:59, s. 235.
92 Se Prop. 1994/95:123, s. 195ff. samt SOU 1993:59, s. 228 och 237.
93 Se SOU 1993:59, s. 237 samt ICC:s grundregler för reklam, artikel 1.
94 Se Prop. 1994/95:123, s. 195ff.
95 Se SOU 1993:59, s. 235 samt MD 1976:8.
96 Se Bernitz, U., a.a., s. 94.
97 Se ICC:s grundregler för reklam, artikel 4, p.1, som också anger att reklam inte får
undergräva respekten för mänsklig värdighet. Se även Bernitz, U., a.a., s. 94 samt t ex MER
1992:2.
98 Se Bernitz, U., a.a., s. 94 samt MER 1993:2.
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uppfattningen att våld är något godtagbart strider mot 4§1st. MFL.99 Detta
torde även kunna ses som uttryck för lagstridighetsprincipen då
våldspositiva anspelningar strider mot syftet med brottsbalken.

Begränsningen av vad som är god marknadsföringssed utgörs alltid av
MFL:s ändamål att skydda konsumenternas och näringsidkarnas intressen
vid marknadsföring av produkter.100 Eftersom domstolen varken skall vara
bunden av de i nuläget rådande normerna eller värderingarna bör även andra
omständigheter kunna beaktas, vilket framgår av samma lagrum genom att
"marknadsföringen även i övrigt skall vara tillbörlig".101 Vid
tillbörlighetsbedömningen skall i princip endast etiska skäl beaktas, men
enligt MD bör t ex distributionsekonomiska skäl vägas in i bedömningen
ifall ett förbud kan antas påverka det ekonomiska systemets funktion.102

Enligt motiven är en marknadsföringsåtgärd otillbörlig ifall den typiskt sett
är ägnad att motverka lagens skyddsintressen.103 

Otillbörlig är sålunda marknadsföring som strider mot generalklausulens
huvudprincip, vilken innefattas i god marknadsföringssed, om att all
marknadsföring skall vara vederhäftig, d v s sanningsenlig och icke
vilseledande.104 Det är därför inte tillräckligt att marknadsföringsuppgifterna
är korrekta, utan det krävs därtill att marknadsföringen innehåller samtliga
uppgifter som fordras för att helhetsintrycket skall ge en korrekt uppfattning
hos konsumenterna. Som exempel kan nämnas att sanningsenliga
påståenden anses kunna vilseleda konsumenten ifall relevanta uppgifter, för
att konsumenten skall kunna fatta ett rationellt köpbeslut, utelämnats eller
inte tillräckligt tydligt framgår av marknadsföringen.105 Det är viktigt att
notera att en marknadsföringsåtgärd kan vara oriktig och samtidigt uppfylla
vederhäftighetskravet. Så är fallet om oriktigheten är så tydlig att ingen
uppfattar budskapet bokstavligt, eftersom detta inte utgör någon risk för
vilseledande.106 I vissa fall ställs dock ett särskilt högt krav på
vederhäftighet. Som exempel kan nämnas de fall då konsumenten saknar
möjlighet att undersöka produkten före köpet,    t ex avseende paketresor
och distansavtal, och då marknadsföringen riktar sig till särskilt svaga
konsumentgrupper, vilka antas ha sämre förutsättningar för att kritiskt
värdera informationen, t ex barn, äldre eller sjuka människor.107 Ett skärpt
vederhäftighetskrav föreligger även avseende produkter som rör hälsa och
säkerhet, t ex livsmedel och läkemedel. Dessutom gäller det skärpta kravet

                                                
99 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 237f. samt MD 1996:7.
100 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
101 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff. samt SOU 1993:59, s. 225.
102 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 58 samt MD 1984:22.
103 Se SOU 1993:59, s. 517.
104 Se SOU 1993:59, s. 517 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 60.
105 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 60 och  t ex MD 1981:14 samt MD 1981:19.
106 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 65.
107 Se SOU 1993:59, s. 231 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 66. Detta framgår även av
ICC:s grundregler för reklam, a.a., i artikel 14, p. 1a, som anger att reklam inte får utnyttja
barn och ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet.
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även vissa typer av marknadsföringsåtgärder, såsom framställningar som
baseras på svårkontrollerad teknisk information.108

Klart otillbörligt är s k aggressiva marknadsföringsmetoder, vilka är
överrumplande eller särskilt påträngande såsom att utsätta konsumenten för
tidspress.109 Enligt motiven behövde dessa metoder inte särregleras då de
redan i praxis anses oacceptabla och därför täcks av generalklausulens
tillbörlighetskrav. Även s k lockerbjudanden, d v s då  näringsidkaren i syfte
att etablera kontakt med kunder annonserar med lockande erbjudanden utan
att i rimlig mån kunna tillgodose efterfrågan, anses otillbörligt enligt 4§1st
MFL.110 Lockerbjudanden kan även aktualisera 9-11§§ och 13§§ MFL,
eftersom dessa avser marknadsföringsåtgärder som är särskilt såväl
säljfrämjande som lockande. Samtliga av dessa lagrum har att göra med
själva presentationen av erbjudandet och i motiven betonas att
presentationer som försvårar för konsumenten att fatta ett rationellt
köpbeslut är förbjudna.111 

Bedömningen av om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig görs ur
objektiv synvinkel utifrån hur den genomsnittliga konsumenten antas
uppfatta marknadsföringsbudskapet vid ett flyktigt betraktande av detta,
eftersom konsumenten inte skall behöva noggrant studera
marknadsföringen.112 I MD 1982:11 hänvisade MD till förarbeten och sin
tidigare praxis och framhöll att bedömningen skall utgå ifrån att reklam ofta
läses mycket flyktigt. Enligt motiven är utgångspunkten hur
genomsnittskonsumenten uppfattar reklamen, men att särskild hänsyn skall
tas till de svagare konsumentgrupperna. Genomsnittskonsumenten antas
sakna närmare produktkunskap, men eftersom vilseledanderisken ofta är
svårbedömd är MD:s bedömning i tveksamma fall sträng mot bakgrund av
MFL:s konsumentskyddande syfte. Avseende marknadsföring som vänder
sig till fackmannen modifieras vederhäftighetskravet något då det gäller
felaktigheter och överdrifter som den sakkunnige konsumenten lätt
genomskådar, men vid mera svårkontrollerade uppgifter upprätthålls det
annars stränga vederhäftighetskravet.113

Även avseende genomsnittskonsumenten antas uppenbara oriktigheter i
framställningen, t ex skämtsamma orimligheter, lätt kunna genomskådas och
tillåtas då de inte verkar vilseledande, liksom att bagatellartade felaktigheter
tillåts då de antas sakna kommersiell effekt, dvs inte är ägnade att påverka
efterfrågan på produkten.114 Avgörande är således det intryck som en flyktig
kontakt med budskapet gör i sin helhet på den grupp det riktar sig till.115

                                                
108 Se Bernitz, U., a.a., s. 50.
109 Se Prop. 1999/2000:40, s. 30f. samt Bernitz, U., a.a., s. 76 
110 Se Bernitz, U., a.a., s. 76.
111 Se SOU 1993:59, s. 329.
112 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 464 och t ex MD 1981:19 samt MD 1981:20.
113 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 71.
114 Se Bernitz, U., a.a., s. 44 och 46.
115 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 464.
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Dessutom behöver ingen konsument verkligen ha blivit vilseledd eller
annars visas ha påverkats negativt av marknadsföringen, utan det är
tillräckligt att det föreligger risk för att en beaktansvärd del av den aktuella
konsumentgruppen skall påverkas på detta sätt.116 Att bedömningen sker
objektivt innebär att marknadsföringsåtgärden typiskt sett är otillbörlig och
att det inte ens krävs oaktsamhet av den mot vilken talan förs.117 Dessutom
har MD betonat att varje reklamenhet skall vara vederhäftig i sig, varför
rättelse, s k efterhandskorrigering, av den otillbörliga marknadsföringen, t ex
genom information på försäljningsstället, inte rättfärdigar den otillbörliga
marknadsföringsåtgärden.118 

I 4§2st. MFL framgår kravet på att näringsidkaren i marknadsföringen
lämnar "information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt" och i
motiven betonas att man endast avser information av rent kommersiell
natur.119 Flera andra lagar hänvisar till detta lagrum och anger att de däri
detaljerade informationskraven skall anses utgöra information av särskild
betydelse från konsumentsynpunkt. Detta gäller t ex ResL, DaL och PiL,
medan det i KKL framgår att underlåtenhet att lämna information som
näringsidkaren enligt MFL ålagts att lämna medför att varan anses vara
felaktig. Dessutom preciseras informationsregeln genom MD:s
praxisskapande verksamhet samt av KOV:s utfärdade riktlinjer, tillkomna
efter överläggningar mellan verket och näringslivets representanter.120 KOV
har en central betydelse för konsumenternas möjligheter att få information
och KOV:s framtida informationsverksamhet bygger på den kommunala
konsumentverksamheten, tidningen "Råd & Rön" samt information via
Internet.121

Informationsregelns syfte är inte endast att skydda mot vilseledande och
annan otillbörlig marknadsföring, utan även att tillse att konsumenter får
tillräcklig och relevant information.122 Grundtanken är att näringsidkarna
självmant skall lämna tillräcklig information som från konsumentsynpunkt
är av vikt för möjligheten att fatta väl övervägda köpbeslut.123 I uttrycket "av
särskild betydelse från konsumentsynpunkt" finns såväl kvantitativa som
kvalitativa begränsningar, eftersom informationen skall beröra ett stort antal
konsumenter eller vara särskilt riktad till en viss svagare konsumentgrupp
samtidigt som det måste föreligga ett informationsbehov av viss styrka.124

Av motiven framgår inte vilken sorts information som avses, men däremot
att information krävs "så snart ett inte helt obetydligt behov föreligger",
varvid MD:s omfattande praxis och flertalet av KOV:s utfärdade riktlinjer är

                                                
116 Se Bernitz, U., a.a., s. 59.
117 Se SOU 1993:59, s. 227.
118 Se Bernitz, U., a.a., s. 49 samt t ex MD 1975:13 och MD 1977:8.
119 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff. samt SOU 1993:59, s. 381.
120 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
121 Se SOU 2000:29, s. 387.
122 Se Bernitz, U., a.a., s. 80.
123 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff. samt KARNOV, a.a., s. 1428.
124 Se Bernitz, U., a.a., s. 81.
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preciserande.125 Det är således inte endast särskilt allvarliga fall som avses,
men ifall en näringsidkares önskemål om utformning av sitt kommersiella
budskap kommer i konflikt med MFL:s informationskrav görs en avvägning
av berörda behov och intressen, genom en samlad bedömning av hur starkt
behov konsumenterna har av informationen, hur omfattande den bör vara
samt vilka verkningar informationsåläggandet kan få samhällsekonomiskt
och därmed ytterst för konsumenterna. Att informationen därtill måste
lämnas vid en lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form anses vara så
självklart att det inte behöver framgå direkt ur lagtexten.126 Det betonas i
motiven att utgångspunkten vid bedömningen av när, var och hur särskild
information skall lämnas är konsumenternas behov.127 

De särskilda katalogreglerna preciserar kraven på de
marknadsföringsåtgärder som i många fall ansetts otillbörliga och stridande
mot god marknadsföringssed enligt generalklausulen 4§1st. MFL, vilken
dock även täcker fall som inte strider mot någon katalogregel. Av 5§ MFL
om reklamidentifiering framgår marknadsrättens grundläggande princip att
det av marknadsföringen tydligt skall framgå att det är fråga om
marknadsföring.128 I 5§1st. MFL anges att "all marknadsföring skall
utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring". Av stor betydelse är risken att kommersiella budskap
förväxlas med redaktionella meddelanden. Principen om reklamidentifiering
återfinns också i ICC:s grundregler för reklam, vari det i artikel 12 anges att
" reklam skall vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och
medium". Även MD kräver i sina avgöranden att annonser som ger intryck
av att vara redaktionellt material ges en tydlig reklammarkering.129 I ett fall
ansåg MD att kuverten, som innehöll reklam, medfört risk för förväxling
med myndighetsförsändelser eller i vart fall med försändelser utan reklam,
vilket bedömdes vara otillbörligt.130 I 5§2st. MFL framgår kravet på
näringsidkaren att i marknadsföringen tydligt uppge vem som ansvarar för
denna, för att konsumenten utan svårighet skall kunna nå näringsidkaren. I
motiven betonas att en öppen kommunikation på marknaden är betydelsefull
för att konsumenter och andra förbrukare enkelt skall kunna hävda sina
civilrättsliga rättigheter efter köp av varor eller förvärv av tjänster.131

6-8§§ MFL förbjuder uttryckligen de vanligaste marknadsföringsåtgärderna
som antas kunna vilseleda konsumenten. 6§1st. MFL förbjuder
framställningar som vilseleder om såväl näringsidkarens egna som andra
näringsidkares verksamhet, medan andra stycket i fem punkter innehåller en
inte uttömmande exemplifiering på de framställningar som är vanligast. Vid
bedömning av otillbörlighet krävs aldrig att någon genom framställningen

                                                
125 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff. samt Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 471.
126 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
127 Se SOU 1993:59, s. 385.
128 Se Prop. 1994/95:123, s. 46ff.
129 Se Prop. 1994/95:123, s. 46ff samt t ex MD 1987:5.
130 Se MD 1972:14.
131 Se SOU 1993:59, s. 389.
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verkligen förletts till köpet, utan det är tillräckligt att
marknadsföringsåtgärden är ägnad att vilseleda. 132 

Att framställningen inte heller får vilseleda om någon annans näringsidkares
verksamhet innebär att användningen av jämförande reklam inte får vara
ägnad att vilseleda om dennes verksamhet, varor eller tjänster.133

I 6§2st., 1p. MFL framgår att marknadsföringen inte får vilseleda om
"produktens art, mängd, kvalitet eller andra egenskaper", såsom
tillverkningstidpunkt eller framställningssätt och en stor del av MD:s
avgöranden berör frågan om marknadsföringens vederhäftighet avseende
produktens verkliga beskaffenhet.134 MD:s praxis visar att felaktig
användning av en varubeteckning som innefattar uppgift om varans
egenskaper inte kan ursäktas med att beteckningen använts under lång tid
och därför blivit vedertaget bland konsumenterna.135 

I 6§2st., 2p. MFL nämns "produktens ursprung, användning och inverkan
på hälsa eller miljö". Särskilt sträng bedömning sker av miljö- och
hälsoargument och även om det visserligen är godtagbart att fokusera på
olika risker har MD fastslagit att det är oacceptabelt att i marknadsföringen
överdriva eller på annat ovederhäftigt sätt använda dessa argument, eftersom
det är förbjudet att utnyttja människors rädsla.136  Angående produkters
geografiska ursprung har Sverige genom internationella konventioner åtagit
sig att motverka användning av oriktiga eller vilseledande
ursprungsbeteckningar, vilket främst sker genom detta lagrum.137 Ett ärende
hos MD gällde en cykel som marknadsfördes under beteckningen
"Svensken" och som visserligen var monterad i Sverige, men  till 60%
bestod av utländska delar.138  Generaltullstyrelsen hade givit ett
förhandsbesked om att cykeln var att betrakta som svensk, varför MD inte
ansåg att påståendet om svenskt ursprung var vilseledande. Däremot ansåg
MD att användningen av ordet "Svensken" var ägnad att uppfattas som om
cykeln hade särskilt stor anknytning till Sverige, vilket därför bedömdes
ovederhäftigt och förbjöds. 

Genom 6§2st., 3p. MFL förbjuds framställningar som vilseleder om
"produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren".
Som exempel är det ovederhäftigt att utan grund framhålla priser som
särskilt förmånliga.139  Förbudet gäller även fall då framställningen

                                                
132 Se SOU 1993:59, s. 522 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 105.
133 Se SOU 1993:59, s. 522.
134 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 105 samt t ex MD 1993:2.
135 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 107 samt MD 1977:4.
136 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 109f. samt ICC:s grundregler för reklam, a.a., artikel 4,
p.2, som anger att reklam inte utan vägande skäl får anspela på rädsla eller fruktan. Se även
MD 1993:32.
137 Se Svensson, C.A., m.fl. a.a., s. 133f.
138 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 133f. samt MD 1987:6.
139 Se Bernitz, U., a.a., s. 52 samt ICC:s grundregler för reklam, a.a., artikel 5, p. 1b, som
anger att reklam inte får vilseleda om produktens värde och det totala pris som faktiskt skall
erläggas.
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vilseleder om vad som verkligen utbjuds till det angivna priset.140 Viktigt är
att samtliga prisuppgifter riktade mot konsumenter måste inkludera
mervärdesskatt och att det är förbjudet att beteckna en försäljning som
"momsfri" även om priset reducerats i motsvarande mån.141 Eftersom
försäljning enligt gällande lag är momspliktig är sådan marknadsföring
vilseledande och strider mot god affärssed. 

Det är även förbjudet med terminologimissbruk enligt 6§2st., 4p. MFL, som
anger att detta gäller särskilt "näringsidkarens egna eller andra
näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, kännetecken och
andra rättigheter".  Marknadsföringen skall således inte innefatta ord, uttryck
eller beteckningar i annan än gängse betydelse, t ex avseende användning av
vedertagna yrkesbeteckningar vilka förutsätter särskilda kvalifikationer.142

MD fällde Mäklarbankens annonser som otillbörliga, eftersom reklamen
dominerades av namnet Mäklarbanken utan att bolaget hade någon
bankanknytning, vilket är ägnat att vilseleda konsumenterna om tjänsternas
beskaffenhet.143 I de flesta fall är det dock fråga om missbruk av rättsligt
oskyddade termer vilka har en viss om än vag betydelse, varvid
bedömningen avser att fastställa termens betydelse för den aktuella
målgruppen och i vilken utsträckning marknadsföringen avviker därifrån så
att det föreligger risk för vilseledande.144 Som exempel ger vanligen
begreppet "garanti" uppfattningen om att näringsidkaren åtagit sig ett
särskilt ansvar gentemot köparen. Det är vanligt att termen ingår i
reklamslogans såsom "vi garanterar bästa kvalitet", men om termen inte
motsvarar den reella uppfattningen är framställningen vilseledande.145 

I 6§2st., 5p. MFL förbjuds vilseledande åberopanden av att näringsidkaren
erhållit belöningar och utmärkelser. Dessa måste vara äkta och bygga på
utfärdarens rekommendationer och får inte vara föråldrade, vilket även
gäller åberopande av tester varvid testurvalet måste vara representativt.146

Bedömningen av dylika åberopanden sker alltid med hänsyn till det intryck
de antas få på den aktuella målgruppen, varvid presentationen måste vara
korrekt för att inte medföra risk för vilseledande om deras innebörd eller
räckvidd.147 

Eftersom förpackningars storlek och yttre utformning inte anses vara
framställningar särregleras dessa i 7§ MFL, genom vilken näringsidkaren
förbjuds att "använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre
utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek
eller form". Av motiven till MFL framgår att  förutom funktionen att skydda

                                                
140 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 135.
141 Se 5§ PiL och Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 136 och 143 samt nedan i kapitel 2.2.2.
142 Se Bernitz, U., a.a., s. 51.
143 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 120 samt MD 1977:26
144 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 122 samt t ex MD 1995:21.
145 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 122f.
146 Se Bernitz, U., a.a., s. 51.
147 Se Bernitz, U., a.a., s. 51 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 174.
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varan är förpackningen betydelsefull vid marknadsföringen, eftersom
attraktiva sådana är säljfrämjande.148 En av MD fastslagen princip är att en
förpackning i princip inte får vara större än vad innehållet kräver.149 Kravet
innebär att förpackningen skall vara välfylld, men för att bl a skydda varan
och underlätta dess transport kan en egentligen vilseledande förpackning
accepteras, dock under förutsättning att det övertygande visas praktiskt
omöjligt med en annan icke vilseledande utformning. Därtill krävs att det
vilseledande intrycket neutraliseras genom tydliga uppgifter på
förpackningen och vid gränsfall poneras om konsumenten sannolikt skulle
bli besviken vid öppnandet.150 Ifall förpackningen istället skulle kunna
utformas annorlunda kan, i enlighet med MD:s praxis, neutraliserande
uppgifter aldrig göra en vilseledande framställning godtagbar.151 Är
förpackningen vilseledande med anledning av dess dekorer tillämpas istället
6§ MFL, som är huvudregleringen av vilseledande framställningar.152 

I 8§ MFL förbjuds näringsidkaren att använda efterbildningar som lätt kan
förväxlas med andra näringsidkares kända och särpräglade produkter.
Därmed utgör lagrummet en begränsning av rätten att efterbilda produkter
som inte är immaterialrättsligt skyddade.153 Känd på marknaden är en
produkt som för målgruppen förknippas med en viss näringsidkare och
särpräglad är en produkt som utformats i syfte att estetiskt skilja sig ifrån
andra. Därför görs undantag för efterbildningar som huvudsakligen syftar till
att göra produkten funktionellt och tekniskt ändamålsenlig och detta gäller
även om det för näringsidkaren finns möjligheter till alternativa tekniska
lösningar.154 Som alltid utgår MD vid bedömningen från helhetsintrycket
vid ett flyktigt betraktande och avgörande är ifall det föreligger risk för att
efterbildningen skapar väsentligen samma minnesbild som originalet. I så
fall är utformningen vilseledande även om produkterna kan skiljas åt vid ett
samtidigt betraktande.155 Även denna bedömning utgår ifrån den normala
genomsnittskonsumenten och att det räcker med att en beaktansvärd del av
målgruppen riskerar att förväxla produkterna, varför ingen konsument
verkligen måste visas ha gjort detta.

Det relativt nya lagrummet 8a§ MFL om jämförande reklam tillkom vid
genomförandet av ett EG-direktiv, men det framgår av motiven att regeln i
huvudsak kodifierar gällande praxis.156 En viktig skillnad är att det i svensk
rätt räcker med en existerande risk för förväxling, medan direktivet kräver
en konstaterad sådan. Eftersom direktivet kräver full harmonisering framgår
                                                
148 Se Prop. 1994/95:123, s. 54ff.
149 Se Prop. 1994/95:123, s. 54ff. och Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 468 samt nedan i kap.
2.4.1 om MD 1981:14.
150 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 188.
151 Se nedan i kap. 2.4.1 om MD 1981:14.
152 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 184.
153 Se Prop. 1994/95:123, s. 56ff. samt Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 468.
154 Se Prop. 1994/95:123, s. 56ff. och 8§2p. MFL samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 194.
155 Se Bernitz, U., a.a., s. 59 samt t ex MD 1990:3.
156 Se Prop. 1999/2000:40, s. 26ff. samt direktiv (97/55/EG) om ändring av direktiv
(84/450/EEG) om vilseledande reklam så att detta även omfattar jämförande reklam. 
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av motiven att den närmare uttolkningen får ske i rättspraxis.157

Huvudregeln i de nordiska länderna är att jämförande reklam är tillåten, men
i praxis råder ett strängt vederhäftighetskrav.158 Lagrummet anger
uttömmande vilka förutsättningar som samtliga måste vara uppfyllda för att
tillåta att näringsidkaren i marknadsföringen av sina produkter, direkt eller
indirekt, jämför med en annan näringsidkare eller dennes produkter.
Jämförelser får t ex inte vara vilseledande, medföra förväxling eller
nedvärdera en annan näringsidkares verksamhet. För en vederhäftig
jämförelse krävs att den är aktuell, korrekt och representativ så att den ger
en rättvisande helhetsbild av det jämförda. 

Det råder således ett högt krav på precision.159 Det är exempelvis otillåtet att
överdriva existerande skillnader och normalt skall jämförelsen avse
marknaden i det egna landet. Enligt praxis är det visserligen tillåtet att
begränsa jämförelsen till vissa aspekter, men i ty fall måste detta tydligt
framgå av marknadsföringen. MD har även fastslagit att prisjämförelser i sig
är värdefull konsumentinformation, varför det ställs ett särskilt högt
vederhäftighetskrav avseende jämförelser mellan olika näringsidkares
prisnivåer.160 Med hänsyn till priskonkurrensen behöver dock inte alltid
formuleringar som "stan´s lägsta priser" visas bokstavligen sanna, men då
vederhäfighetskravet är högt görs en avvägning mellan dessa intressen i det
enskilda fallet, varvid MD är sträng i sin bedömning och har höga beviskrav
vilket inneburit att de flesta jämförelser som prövats har fällts såsom
otillbörliga.161 I fall av reklampolemik mellan företag gäller principen att
varje näringsidkares marknadsföring prövas för sig och att motpartens
ovederhäftiga påståenden aldrig ursäktar egna sådana.162 

Av de mer specifika marknadsföringsmetoderna, s k särskilda säljmetoder,
regleras en del i katalogreglerna, medan övriga sådana metoder bedöms
enligt det grundläggande vederhäftighetskravet i 4§1st. MFL. 9-11§§ MFL
uppställer krav på olika typer av utförsäljningar och realisationer, eftersom
användningen av dessa termer är vanligt förekommande i marknadsföring
samt att de har särskild kraft att locka genom att de skapar förväntningar om
särskilt förmånliga erbjudanden.163 Reglerna syftar till att motverka att sådan
marknadsföring vilseleder konsumenterna att tro att erbjudandet är
förmånligare än vad det egentligen är. 

                                                
157 Se Prop. 1999/2000:40, s. 26ff.
158 Se Prop. 1999/2000:40, s. 25.
159 Se Prop. 1999/2000:40, s. 25 samt Bernitz, U., a.a., s. 69.
160 Se Prop. 1999/2000:40, s. 25 samt nedan i kap. 2.4.1 om MD 1975:18.
161 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 150 och Bernitz, U., a.a., s. 69 samt ICC:s grundregler
för reklam, a.a., artikel 6, vari framgår att de delar som ingår i jämförelsen skall vara
utvalda på ett rättvisande sätt samt bygga på fakta som kan styrkas. Se t ex MD 1987:10.
162 Se Bernitz, U., a.a., s. 69 samt ICC:s grundregler för reklam, a.a., artikel 6, som anger att
jämförelser skall vara förenliga med god sed i konkurrensen mellan näringsidkare. Se även
MD 1985:21.
163 Se Prop. 1994/95:123, s. 62ff.



25

Av 9§ MFL om konkursutförsäljningar framgår att ordet "konkurs" endast
får användas då försäljningen sker av konkursboet eller för dess räkning.164

Det skall således vara fråga om avveckling av ett konkursbo, varför en
vidareförsäljning av ett uppköpt konkursbo är otillåtet att benämna
konkursutförsäljning, eftersom detta vilseleder konsumenterna att tro att
priserna är särskilt förmånliga.165 Dock krävs inte att villkoren är förmånliga
ifall ett konkursbo ligger bakom försäljningen, eftersom detta enligt motiven
skulle hindra konkursboet från att tillämpa marknadsmässiga priser, vilket i
sin tur skulle kunna drabba fordringsägarna.166 Uttrycken "utförsäljning",
"slutförsäljning", "upphör" och liknande uttryck med motsvarande innebörd
får enligt 10§ MFL endast användas vid utförsäljning under begränsad tid
och till väsentligt lägre priser än normalt för produkter som ingår i
näringsidkarens ordinarie sortiment. Vad som är begränsad tid avgörs i det
enskilda fallet beroende på vad för slag av utförsäljning det gäller och vid
bedömningen av vad som är väsentligt lägre priser kan god affärssed i olika
branscher för olika produkter vara vägledande.167  Realisation och andra
liknande uttryck får enligt 11§ MFL endast användas om försäljningen
avser varor ur det ordinarie sortimentet samtidigt som det gäller samma krav
på begränsad tid och nedsatta priser som avseende utförsäljningar. Som
tumregel är det otillåtet att låta en realisation pågå längre än ca två månader
under året.168

Enligt 12§ MFL, om obeställda produkter m m, förbjuds näringsidkaren att
sända produkter till någon som inte uttryckligen beställt dessa, eftersom
detta kan vilseleda om dennes betalningsskyldighet. Lagrummet syftar till att
motverka s k negativ avtalsbindning, varmed menas att näringsidkaren
utnyttjar konsumentens bristande kunskaper i avtalsläran om att tystnad inte
är tillräckligt för uppkomsten av ett avtal. 12§1st. MFL avser situationen att
en konsument utan föregående beställning tillsänds en produkt. Detta är
endast att se som ett anbud och konsumenten behöver i princip varken
skicka tillbaka eller meddela näringsidkaren att han inte önskar köpa varan.
Är det en massdistribuerad vara av lägre värde kan konsumenten dessutom
slänga varan.169 Metoden är dock tillåten om det mellan parterna sedan länge
föreligger ett avtal, som på detta sätt skall förnyas eller förlängas, t ex en
prenumeration. Anledningen är att detta objektivt sett ligger i kundens eget
intresse.170 Detsamma gäller 12§2st. MFL om "fakturaskojeri", som innebär
att konsumenten tillställs fakturor, inbetalningsavier eller liknande
meddelanden för produkter som denne aldrig har beställt. På fall som inte
täcks av lagrummet är bedömningen sträng, eftersom metoden kan anses

                                                
164 Se Prop. 1994/95:123, s. 62ff.
165 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 206
166 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 206.
167 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 207.
168 Se Prop. 1994/95:123, s. 62ff.
169 Se Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 10 uppl., 1995, s. 68f. samt Bernitz, U., a.a., s. 75.
170 Se Prop. 1994/95:123, s. 71ff. samt Bernitz, U., a.a., s. 75.
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otillbörlig enligt 4§1st. MFL trots att något vilseledande av
betalningsskyldigheten inte föreligger.171

Vanligt förekommande vid marknadsföring är att näringsidkaren i säljsyfte
och vanligen under en begränsad tid erbjuder konsumenten extra förmåner
eller förväntan om sådana, s k säljfrämjande åtgärder.172 Ett exempel är
förmånserbjudanden, såsom rabatter eller tilläggsvaror. Det vanligaste
förmånserbjudandet är det s k kombinerade erbjudandet, då kunden utöver
köpet av en viss produkt erbjuds något extra, t ex genom att kunden gratis
eller mot viss prisnedsättning erbjuds tilläggsvaror.173 Tidigare var
kombinationserbjudanden förbjudna, men då avsikten bakom den nya MFL
är att näringsidkarna skall ha så stor frihet som möjligt vid utformningen av
sina konkurrensmedel är dessa metoder fullt tillåtna.174 Ett skäl för att helt
förbjuda metoden var risken för att konsumenterna förleds att tro att de utan
vederlag får en extra förmån, men med tydlig information i
marknadsföringen så att konsumenterna får klarhet i samtliga premisser för
att kunna korrekt värdera och nyttja erbjudandet anses risken inte överväga
fördelarna för konsumenten av att priskonkurrensen främjas.175 I motiven
betonas att problemet inte är erbjudandet i sig, utan istället presentationen av
detta. 

I 13§ MFL, om förmånserbjudanden, ställs således stränga krav på tydlig
information om samtliga villkor för att kunna utnyttja erbjudandet, om
erbjudandets beskaffenhet och värde och samtliga begränsningar som gäller
för erbjudandet. Härigenom skall överdrifter om erbjudandets förmånlighet
motverkas och enligt praxis får beteckningar som "gåva", "present", "gratis"
eller liknande uttryck endast användas då det inte krävs någon motprestation
av mottagaren, eftersom värdet av "gåvan" ofta är inkluderat i priset på
huvudvaran.176  Dessutom har MD konstaterat att uttrycket "på köpet"
endast får användas då konsumenten får något utöver köpet så att priset inte
påverkas.177 Stor betydelse vid bedömningen har ICC:s regler för
säljfrämjande åtgärder vilka, liksom ICC:s grundregler för reklam, ses som
uttryck för god marknadsföringssed.178 Även om säljfrämjande åtgärder
normalt är temporära gäller ICC:s regler dessa metoder oavsett deras
utsträckning i tiden.179 Det framgår av ICC:s regler att säljfrämjande
åtgärder också skall utformas i enlighet med ICC:s grundregler för
reklam.180

                                                
171 Se Prop. 1994/95:123, s. 71ff.
172 Se SOU 1993:59, s. 796 samt Bernitz, U., a.a., s. 77.
173 Se Bernitz, U., a.a., s. 77.
174 Se Bernitz, U., a.a., s. 77. 
175 Se Prop. 1994/95:123, s. 67ff.
176 Se Bernitz, U., a.a., s. 78 samt t ex MD 1994:11.
177 Se Bernitz, U., a.a., s. 78 samt MD 1993:2.
178 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 262.
179 Se SOU 1993:59, s. 796.
180 Se ICC:s regler för säljfrämjande åtgärder, 2 uppl., 1986, artikel 3.
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Marknadsföring som förs vidare till mottagaren utan att denne varit aktiv för
att få reklamen, s k obeställd reklam, regleras i den relativt nya 13a§ MFL,
vilken bygger på implementeringen av distansavtalsdirektivet.181 Första
stycket förbjuder näringsidkare att vid marknadsföring använda sig av
telefax och andra automatiska uppringningssystem för individuell
kommunikation som inte betjänas av någon enskild, om den uppringda
personen inte givit sitt samtycke på förhand. Varken hypotetiskt eller tyst
samtycke godtas, oavsett hur välgrundat antagandet om detta än är. Däremot
kan ett konkludent handlande godtas som samtycke då den enskilde lämnar
efterfrågade uppgifter. Det krävs då att denne redan fått information om den
avsedda behandlingen av dessa uppgifter, att det är frivilligt att lämna
uppgifterna samt att uppgiftslämnandet innebär ett samtycke.182 De
kommunikationstekniker som särskilt avses i 13a§1st. MFL räknas upp i
distansavtalsdirektivet, medan den teknik som avses i andra stycket inte
särskilt angetts.183 

13a§2st. MFL förbjuder näringsidkare att använda andra metoder, än de
som nämnts i första stycket, för individuell kommunikation på distans
endast ifall den tilltänkte mottagaren tydligt har motsatt sig att metoden
används, vilket således gäller t ex Internet eller telefon. I motiven framgår
att man även avser direktreklam och e-postreklam, men inte radio, tv eller
tidningsannonser eftersom dessa metoder normalt inte möjliggör individuell
kommunikation.184 Exempel på hur näringslivet genom egenåtgärder har
underlättat för de konsumenter som inte önskar direktadresserad reklam eller
telefonförsäljare är Nix-reklamregistret och Nix-tele, dit den enskilde kan
anmäla sig för att slippa direktadresserad reklam respektive obeställd reklam
per telefon. Avseende oadresserad reklam är det tillräckligt att i omedelbar
anslutning till brevinkastet ange att reklam ej önskas.185 

Då produkter anses odugliga i förhållande till marknadsföringsuppgifter om
deras egenskaper eller användning kan marknadsföringen angripas såsom
vilseledande och information kan begäras. Däremot faller frågor om själva
produkten i princip utanför, eftersom MFL endast reglerar
marknadsföringen av produkter. Då det gäller produktsäkerhet tillämpas
istället produktsäkerhetslagen (1988:1604) vilken har en marknadsrättslig
utformning.186 Eftersom 4§ MFL inte kan tillämpas avseende själva
tillhandahållandet av en produkt är inte heller generalklausulens
preciserande katalogregler tillämpliga. 
Ifall produkten är uppenbart otjänlig för sitt huvudsakliga ändamål är det
dock möjligt att förbjuda fortsatt försäljning till konsumenter enligt
17§ MFL. Lagrummet är placerat under rubriken "förbud och ålägganden"
eftersom det reglerar själva försäljningen av produkterna, men
                                                
181 Direktiv (97/7/EG) om konsumentskydd vid distansavtal.
182 Se Prop. 1999/2000:40, s. 40f.
183 Se Prop. 1999/2000.40, s. 40f. samt distansavtalsdirektivet, artikel 10, p.1. 
184 Se Prop. 1999/2000:40, s. 40f.
185 Se Prop. 1999/2000:40, s. 40f.
186 Se Bernitz, U., a.a., s. 101.
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bestämmelsen är inte avsedd att användas som produktkontroll, varför den
bara har tillämpats i ett fåtal fall.187 Därvid är MD särskilt restriktiv och
tillämpar regeln endast avseende klart funktionsodugliga produkter. Av
praxis framgår att bestämmelsen endast kan tillämpas på produkter som är
otjänliga i fysisk mening, varför det faktum att en Flip-Phone inte fick
anslutas till Televerkets nät utan tillstånd inte innebar att Flip-Phone var
funktionsoduglig.188 Därför kunde inte försäljningsförbud meddelas, men
med stöd av 3§ MFL (nu 4§2st. MFL) kunde MD ålägga näringsidkaren att
informera om tillståndskravet. 

En grundläggande princip, som ligger bakom tillämpningen av samtliga
MFL:s regler om marknadsföringsansvaret, är att samtliga åtgärder skall
vara lagliga, hederliga och vederhäftiga vilket även framgår av ICC:s
grundregler.189 Därmed skall information lämnas om varje omständighet
som kan påverka konsumenten att korrekt värdera, jämföra och överväga
utbudet inför sitt köpbeslut.

2.2.2 Prisinformationslagen (1991:601)

I motiven till PiL framgår vikten av att prisjämförelser i marknadsföringen
inte är fiktiva och att det, för att konsumenten skall ha möjlighet till väl
övervägda köpbeslut, inte är tillräckligt med information endast om varans
pris. Det krävs därtill information om varans övriga egenskaper, samt att
konsumenten kan värdera prisinformationen på rätt sätt.190 Av motiven
framgår att ett särskilt mål för konsumentpolitiken är att stödja utsatta
konsumentgrupper, varför ett konsumentpolitiskt mål blir att fastställa en
minimistandard.191 Prisinformation anses ha tre viktiga funktioner; att ge
konsumenten information om hur mycket varan kostar, att möjliggöra
försummering samt att medge efterkontroll.192

Enligt 1§ PiL är lagens syfte att främja god prisinformation till
konsumenterna,. Lagen ändrades senast år 2000 genom implementering av
direktivet (98/6/EG) om konsumentskydd i samband med prismärkning av
varor och den anknyter till informationsbestämmelsen i 4§2st. MFL.193 PiL
är således en annexlag till MFL och handlingar som strider mot PiL anses
även strida mot MFL.194 I 14§1st. PiL framgår att överträdelser av PiL
sanktioneras genom MFL. Syftet med en särreglering var att stärka kraven
på prisinformation, eftersom priset har en särställning såsom förmedlande
länk mellan näringsidkaren och konsumenten och ofta utgör den avgörande
                                                
187 Se Bernitz, U., a.a., s. 101 samt nedan i kap. 2.2.3 om MD 1995:32.
188 Se MD 1981:8.
189 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 262 samt ICC:s grundregler för reklam, a.a., artikel 1.
190 Se SOU 1990:106, s. 28.
191 Se SOU 1990:106, s. 10.
192 Se SOU 1990:106, s. 13.
193 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 475 samt 14§2 st. PiL.
194 Se SOU 1990:106, s. 167.
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informationen för konsumentens köpbeslut.195 Därför är lagen, enligt
2§ PiL, endast tillämplig på näringsidkare i detaljistledet som vänder sig
direkt till enskilda konsumenter. 

Enligt huvudregeln i 4§ PiL skall prisinformation lämnas vid
marknadsföring av bestämda varor eller tjänster. Kravet gäller således
endast identifier- och särskiljbara produkter till skillnad från marknadsföring
av verksamheten som sådan eller av ett helt varusortiment.196 I 5§ PiL
framgår att priset skall anges korrekt och tydligt samt inkludera
mervärdesskatt. Därjämte skall eventuella tillkommande kostnader anges
särskilt. Det är inte tillräckligt att ange att moms tillkommer, eftersom en
sådan uppgift lätt förbises, är svårberäknad samt försämrar konsumenternas
jämförelsemöjligheter.197 Kravet på att momsen skall ingå i det angivna
priset gäller även om näringsidkaren också vänder sig till andra än
konsumenter, under förutsättning att marknadsföringen i inte oväsentlig mån
är riktad till konsumenter. I 6-8§§ PiL framgår detaljerat hur prisuppgifterna
skall lämnas, medan 9-13§§ PiL detaljerat reglerar var priserna skall anges. 

Av 6§ PiL framgår att priset som huvudregel "skall anges dels per
förpackning eller annan enhet i vilken varan utbjuds till försäljning", s k
försäljningspris, "dels per kilogram, liter, meter eller annat vanligen använt
mått för varan", s k jämförpris. I 7§ PiL anges att "regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om
skyldigheten att ange jämförpris och de beräkningsgrunder som därvid skall
tillämpas". Ett exempel är KOV:s föreskrifter om jämförpriser, KOVFS
1993:1. Enligt 9§ PiL skall priset anges så tydligt att konsumenten vet
vilken vara eller tjänst som avses.

I de nordiska länderna råder som huvudregel uppfattningen att jämförande
reklam är tillåten och i förarbeten framgår att detta är av särskild vikt
angående prisjämförelser, varvid man hänvisar till att MD konstaterat att
prisjämförelser i sig är värdefull konsumentinformation.198 Dock ställs höga
krav på vederhäftighet vid jämförelser mellan olika näringsidkares priser,
varför det fordras att priserna är aktuella samt att de varusortiment man
jämför är representativa och korrekt värderade.199 Syftet med direktivet om
prisinformation var att förbättra informationen och förenkla förfarandet att
ge sådan.200 Av förarbetena till PiL framgår att lagen såväl kompletterar som
till största delen bygger på praxis enligt MFL, men innehåller även
preciseringar och högre krav.201 Enligt motiven är det allmänna kravet att
pris och jämförpris skall anges så klart att konsumenterna vet vilken vara

                                                
195 Se SOU 1990:106, s. 160 samt Bernitz, U., a.a., s. 84.
196 Se Bernitz, U., a.a., s. 84 samt MD 1981:5.
197 Se Bernitz, U., a.a., s. 84.
198 Se Prop. 1999/2000:40, s. 25 samt nedan i kap. 2.4.1 om MD 1975:18.
199 Se Prop. 1999/2000:40, s. 25.
200 Se Prop. 1999/2000:40, s. 32ff.
201 Se Prop. 1999/2000:40, s. 32ff. samt SOU 1990:106, s. 12.
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som avses.202 Därtill har MD fastslagit att det i allmänhet krävs prisuppgifter
i skyltfönster.203 

I motiven betonas att huvudansvaret för tillräcklig prisinformation vilar på
företagen själva.204 Även om uppgifter i annonser i allmänhet endast utgör
oförbindande anbud, framgår av motiven till PiL att preciserade uppgifter
under vissa omständigheter borde ge upphov till bindande anbud. Man anser
att detta skulle ligga i linje med rättsutvecklingen inom konsument- och
marknadsområdet, men i så fall endast bindande under en begränsad tid och
i vart fall endast så länge lagret räcker.205 Ifall prisuppgifterna avviker ifrån
kassaterminalen anses det rimligt att låta konsumenten betala det lägre
priset.206 Skulle priset istället presenteras på ett vilseledande sätt strider det
mot MFL och dess vederhäftighetskrav.207 Det anses dock viktigt att
regleringen medger viss flexibilitet för att inte hindra teknisk utveckling.208

2.2.3 Bevisning

I marknadsrätten tillämpas s k omvänd bevisbörda vad gäller
vederhäftighetsfrågorna, vilket innebär att det är näringsidkaren som har att
visa att påståendena i marknadsföringen är korrekta, d v s att denne
invändningsfritt skall styrka att uppgifterna är riktiga.209 Enligt motiven
kallas bevisbördan omvänd, eftersom bevisbördan inte är lagd "på den part
som för ärendet till prövning". Beviskravet gäller både uppgifter om egna
och andras produkter, t ex då näringsidkaren använt sig av jämförelse i
marknadsföringen och dessutom måste även underförstådda eller indirekta
påståenden kunna styrkas.210 Beviskravet är så högt ställt att även uppgifter
som kan vara riktiga anses otillbörliga ifall inte bevisningen är
tillfredsställande, eftersom samtliga påståenden måste verifieras. Såsom
Svensson uttrycker kravet kan det beskrivas så att all marknadsföring är
ovederhäftig tills motsatsen bevisats.211 Att näringsidkaren har bevisbördan
motiveras av dennes större möjligheter att säkra bevisning, samt att detta
framgår av EG-direktivet om vilseledande reklam.212 Dessutom ökar
vederhäftighetskravets effektivitet ifall näringsidkaren står risken för sina
obestyrkta påståenden, vilket var fallet i ett ärende om takmaterial som
marknadsförts med påståenden som "absolut tätt" och "marknadens bästa

                                                
202 Se Prop. 1999/2000:40, s. 32ff.
203 Se SOU 1990:106, s. 80f och MD 1994:19 samt MD 1993:4.
204 Se SOU 1990:106, s. 10.
205 Se SOU 1990:106, s. 177f.
206 Se SOU 1990:106, s. 14.
207 Se SOU 1990:106, s. 37.
208 Se SOU 1990:106, s. 167.
209 Se SOU 1993:59, s. 265 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 66f.
210 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 67.
211 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 67.
212 Se SOU 1993:59, s. 266 samt direktivet (84/450/EEG) om vilseledande reklam, artikel 6.
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testvärden".213 Detta ansågs ovederhäftigt och otillbörligt då någon
bevisning till stöd för dessa påståenden inte lagts fram. 

Av praxis framgår att det dessutom ställs ett högre beviskrav avseende en
del varor, för vilka det därför sägs gälla ett skärpt vederhäftighetskrav. Detta
gäller t ex livsmedel, läkemedel och hälsokost samt användning av olika
miljöargument.214 Som exempel har MD förbjudit påståendet "biologiskt
nedbrytbart" om inte samtliga beståndsdelar i produkten är nedbrytbara.215

MD har dock betonat att all bedömning grundas på den av parterna
åberopade utredningen och därför inte innebär något slutligt avgörande av
vetenskapliga frågor.216

Angående andra frågor än vederhäftighet gäller istället att käranden,
vanligen KO, har att bevisa sakomständigheterna.217 Således gäller t ex
avseende informationsskyldigheten att KO har bevisbördan för att det
föreligger behov av särskild betydelse från konsumentsynpunkt, men
bedömningen i praxis är härvidlag inte särskilt restriktiv då det är tillräckligt
att det föreligger ett inte helt obetydligt informationsbehov.218 Dessutom kan
det räcka med att informationen inte är tillräckligt tydlig, varvid MD har
konstaterat att annonser måste kunna uppfattas utan svårighet vid en mera
ytlig kontakt med annonsen.219 Däremot gäller ett högt beviskrav avseende
17§ MFL om produktotjänlighet och som exempel förbjöd inte MD
försäljningen av en tvättcylinder, eftersom KO inte kunde bevisa att den helt
saknade rengörande effekt.220 

2.2.4 Sanktionssystemet

Inga överträdelser av MFL är straffbara. Lagen är således avkriminaliserad
och dess sanktionssystem kan indelas i de tre huvudkategorierna; förbud och
ålägganden, marknadsstörningsavgift samt skadestånd. Förbud enligt
14§1st.  MFL innebär att näringsidkaren förbjuds att fortsätta med eller
upprepa ett förfarande eller vidta en liknande handling, som anses strida mot
katalogreglerna och / eller generalklausulen.221 Förbud kan riktas mot såväl
juridiska som fysiska personer och förbudet gäller endast mot den det riktas
emot, varför KO måste föra ny talan ifall någon annan än den
förbudsmeddelade upprepar det förbjudna beteendet. Förutom
näringsidkaren kan enligt 14§2st. MFL förbud även meddelas
näringsidkarens anställda och annan som handlat å näringsidkarens vägnar
                                                
213 Se MD 1994:15.
214 Se SOU 1993:59, s. 267 och 269.
215 Se SOU 1993:59, s. 269 samt MD 1992:23.
216 Se SOU 1993:59, s. 267 samt MD 1992:6.
217 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 67.
218 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff. samt Bernitz, U., a.a., s. 81.
219 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 250f. samt nedan i kap. 2.4.1 om MD 1981:20.
220 Se MD 1995:32.
221 Se Svensson, C.A., m.fl.,  a.a., s. 52.
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samt var och en som väsentligt bidragit till marknadsföringen, t ex
reklambyråer och tidningen som publicerat den lagstridiga annonsen.222 Ett
förbud kan dessutom meddelas även om marknadsföringsåtgärden har
avslutats eller näringsidkarens verksamhet har upphört. För ett
förbudsmeddelande krävs, enligt praxis, inte ens att marknadsföraren varit
vårdslös, utan det räcker med att åtgärden objektivt sett är otillbörlig. Av
MD:s praxis framgår även att tidningarnas medverkansansvar innebär att de
är skyldiga att kontrollera de annonser som skall införas, men att det i
princip inte krävs någon mera ingående utredning.223 

Ett meddelat åläggande enligt 15§1st. MFL innebär alltid krav på att
näringsidkaren vid marknadsföringen lämnar viss information i enlighet
med 4§2st. MFL, vilken kan gälla t ex varans användning, skötsel och
förvaring eller dess beskaffenhet.224 I första hand är det näringsidkaren som
själv avgör hur han vill lämna informationen, men det krävs alltid att
informationen lämnas vid en lämplig tidpunkt och i ändamålsenlig form.225

Eftersom en näringsidkare förutsätts lämna erforderlig information vid
marknadsföringen av sina produkter, skall ett informationsåläggande
uppfattas som en påföljd för näringsidkarens underlåtenhet i detta avseende.
Enligt 15§2st. MFL kan åläggandet även meddelas näringsidkarens
anställda och andra som handlat å dennes vägnar. Informationsskyldigheten
avser dock endast information av rent kommersiell natur. 

Av 16§ MFL framgår att åläggandet får innehålla en skyldighet att lämna
informationen på visst sätt, t ex genom annonser. Men för att ett
informationsåläggande enligt 15-16§§ MFL skall kunna meddelas, kräver
den grundlagsskyddade tryckfriheten att näringsidkaren själv väljer att
använda den framställning som åläggandet avser.226 Ifall en näringsidkares
önskemål om utformning av sitt kommersiella budskap kommer i konflikt
med MFL:s informationskrav görs en avvägning mellan berörda behov och
intressen, genom en samlad bedömning av hur starkt behov konsumenterna
har av informationen, hur omfattande den bör vara samt vilka verkningar
åläggandet kan få samhällsekonomiskt och därmed ytterst för
konsumenterna. 

Avseende uppenbart otjänliga produkter enligt 17§ MFL framgår direkt av
detta lagrum att den fortsatta försäljningen kan förbjudas. Eftersom ett
meddelat försäljningsförbud enligt 17§ MFL vanligen berör import eller
export måste hänsyn även tas till EG-rätten, varvid ett förbud måste kunna
motiveras av att det är berättigat och proportionerligt enligt de allmänna
skyddsintressen som kan godtas enligt artikel 36 i Romfördraget.227

                                                
222 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 53.
223 Se Bernitz, U., a.a., s. 106 samt MD 1995:2.
224 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
225 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
226 Se Prop. 1994/95:123, s. 41ff.
227 Se Bernitz, U., a.a., s. 101f.
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Förbud respektive ålägganden förenas vanligen med vite, enligt 19§ MFL,
om det inte är obehövligt av särskilda skäl. Som exempel kan nämnas att
målet gäller bedömning av marknadsföring som redan har upphört och att
det inte finns någon risk för upprepning.228 Vite kan föreläggas såväl fysiska
som juridiska personer och är avsett som ett påtryckningsmedel för att följa
det meddelade förbudet respektive åläggandet.229

Även interimistiska förbud och ålägganden kan meddelas, enligt 20§ MFL,
vilket innebär att de gäller tills slutligt beslut föreligger i målet. Ingripandet
är avsett att användas då man önskar att pågående, klart lagstridiga
marknadsföringsåtgärder med omedelbar verkan upphör. För MFL:s
effektivitet har detta stor betydelse då näringsidkare försöker kringgå
tidigare meddelade förbud. 

Marknadsföring som enbart strider mot 4§ MFL kan aldrig sanktioneras
genom marknadsstörningsavgift, utan det krävs då att en katalogregel
aktualiserats. Förutom näringsidkaren själv eller annan som handlat å dennes
vägnar kan var och en, fysisk eller juridisk person, som väsentligen bidragit
till marknadsföring som strider mot någon katalogregel drabbas av
marknadsstörningsavgift enligt 22§ MFL. Det krävs alltid uppsåt eller
oaktsamhet och enskilda som inte är näringsidkare kan inte drabbas av
denna avgift.230 Näringsidkaren själv kan dock åläggas
marknadsstörningsavgift även utan ens oaktsamhet, om den som handlat å
dennes vägnar har subjektiv täckning och med juridisk person avses i sådana
fall den fysiska person som har ledande ställning i företaget.231 Emellertid
kan det enligt motiven inte rimligen krävas att t ex ett tidningsföretag
noggrant granskar varje annons om det inte finns särskild anledning, men
den närmare bedömningen av dessa fall har överlämnats till
rättstillämpningen.232 Dessutom leder inte varje överträdelse av
katalogreglerna till sanktionsavgift, utan endast då man anser att det
föreligger ett mer påtagligt behov av att skydda allmänna konsument- och
näringsidkarintressen.233 

Detta framgår även av 25§2st. MFL, eftersom avgiften inte skall utdömas i
ringa fall. Något som aldrig kan rättfärdiga otillbörlig marknadsföring, men
ändå påverka storleken på marknadsstörningsavgiften är överträdelsens
allvarlighet samt hur länge den pågått, enligt 25§1st. MFL. Omständigheter
att beakta vid bedömning av överträdelsens allvarlighet och spridning kan
vara det använda mediets genomslagskraft, omfattningen av den skada som
orsakats konsumenter respektive konkurrenter och ifall marknadsföringen
riktats till särskilt utsatta konsumentgrupper, såsom barn och gamla.234

                                                
228 Se Bernitz, U., a.a., s. 107.
229 Se Bernitz, U., a.a., s. 107 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 54.
230 Se Prop. 1994/95:123, s. 99f. samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 51. 
231 Se Prop. 1994/95:123, s. 99f.
232 Se Prop. 1994/95:123, s. 99f.
233 Se Prop. 1994/95:123, s. 99f.
234 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 52.
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Därmed kan efterhandskorrigering, som aldrig påverkar det
marknadsrättsliga ansvaret, ändå beaktas vid fastställande av
sanktionsavgiften och såsom förmildrande omständighet medföra att
näringsidkaren slipper betala avgiften eller att den beräknas till ett lägre
belopp.235 Enligt 25§2st. MFL skall ingen avgift dömas ut i bagatellfall och
avgiften skall efterges ifall det föreligger synnerliga skäl, t ex då
"näringsidkaren har gjort allt som rimligen kan krävas för att förhindra den
uppkomna skada".236 

Eftersom MFL:s skyddsintressen är såväl näringsidkare som konsumenter
och då en marknadsföringsåtgärd som i sig inte är tillbörlig är otillbörlig mot
båda skyddskategorierna, ansågs det inkonsekvent att endast näringsidkare
hade rätt till skadestånd enligt MFL.237 Därför infördes denna möjlighet i
MFL, men också för att underlätta uppgörelser i godo mellan konsumenter
och näringsidkare samt att klargöra att skyldigheten att iaktta god
marknadsföringssed även gäller gentemot konsumenterna. Konsumenten
kan inte få ersättning enligt KKL ifall något köpeavtal aldrig ingåtts.
Därmed kan skadeståndsregeln i 29§ MFL anses kompletterande, eftersom
den avser utomobligatoriska förhållanden. Dessutom har konsumenten rätt
att väcka talan inom fem år från det att skadan uppkom enligt 30§ MFL. Det
betonas dock i motiven att skadeståndsregeln inte syftar till att vare sig
dubblera eller ersätta skadeståndsregleringen i de civilrättsliga lagarna, utan
istället inriktats på fall då parterna inte kan åberopa något
avtalsförhållande.238 Ett befogat fall är t ex om ett lockerbjudande får
konsumenten att bege sig till försäljningsstället, varvid denne upptäcker
bristande överensstämmelse mellan erbjudande och utbud och därför aldrig
ingår köpeavtal. Skadestånd kan då krävas t ex för dennes utgifter att bege
sig dit och inkomstförlust för den därigenom avsatta tiden.239

Det är således endast rent ekonomiska skador som konsumenter kan få
ersättning för enligt 29§2st. MFL och en förutsättning för skadestånd är att
ett meddelat förbud, ett informationsåläggande eller en katalogregel
överträtts. Konsumenten behöver dock inte ha varit aktiv, utan ersättning
kan ges även ifall denne av uppgifterna i marknadsföringen föranletts avstå
ifrån en åtgärd.240 Det krävs alltid att näringsidkaren varit åtminstone
oaktsam, men det torde enligt motiven vara sällsynt att inte kunna visa
oaktsamhet, eftersom näringsidkaren genom förbudet respektive åläggandet
redan fått klart besked om vad som gäller och om denne ändå upprepar
beteendet krävs starka skäl för att inte anse detta vara vårdslöst.241 Härtill
skall det enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler råda adekvat kausalitet

                                                
235 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 52 samt Bernitz, U., a.a., s. 108.
236 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 52.
237 Se Prop. 1994/95:123, s. 107ff.
238 Se Prop. 1994/95:123, s. 107ff. samt SOU 1993:59, s. 445.
239 Se SOU 1993:59, s. 454 samt Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 55.
240 Se SOU 1993:59, s. 455.
241 Se Prop. 1994/95:123, s. 107ff.
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mellan marknadsföringsåtgärden och skadan samt att den drabbade
konsumenten skall försöka begränsa sin skada.242 

För att aktualisera skadeståndsansvar måste konsumenten ha fog för sin
uppfattning att marknadsföringens innehåll är riktigt, såsom då den
innehåller tydliga och konkreta uppgifter och därmed väcker konkreta
förväntningar hos konsumenten.243 Sålunda ges inte, i likhet med KKL,
ersättning för allmänt lovprisande eller andra allmänt hållna uppgifter i
marknadsföringen. Av väsentlig betydelse är uppgifternas aktualitet, vilket
kan framgå av marknadsföringen, t ex att erbjudandet gäller viss tid. Annars
kan själva mediet för marknadsföringen beaktas, t ex att uppgifter i
dagstidningar gäller kortare tid än uppgifter i påkostade broschyrer.244 Som
sagt medför en överträdelse av enbart generalklausulen i MFL inte
skadeståndsansvar, men av motiven framgår att domstolarna har möjlighet
att enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler utveckla ett sådant ansvar
avseende 4§ MFL.245 Detta anses gälla åtminstone
informationsskyldigheten, medan det ur förutsebarhetssynpunkt är mer
tveksamt avseende det generella tillbörlighetskravet. 

2.3 Civilrättens konsumentskydd

Ingen marknadsrättslig regel kan åberopas av en konsument som vill ha
rättelse vid uppkommen tvist, men här träder civilrätten in och en viss
koppling föreligger genom att en del civilrättsliga regler, t ex 18§ KKL,
föreskriver civilrättsligt ansvar om det marknadsrättsliga förbudet överträds.
Ifall en konsument skulle anse sig lurad av innehållet i en annons kan KO
utverka förbud för näringsidkaren att framledes utforma annonser såsom
skett, men fortfarande kan konsumenten vara köprättsligt bunden i
förhållande till näringsidkaren och kan då väcka talan i allmän domstol för
att aktualisera de civilrättsliga reglerna.246 Grobgeld antar att domstolen i så
fall tar stor hänsyn till den tidigare marknadsrättsliga bedömningen. Men jag
undrar om inte detta i så fall endast sker i mindre utsträckning, med tanke på
att den marknadsrättsliga bedömningen är betydligt strängare.247 Som
exempel kan ett allmänt lovprisande av varan förbjudas såsom vilseledande
reklam enligt MFL, medan ett sådant uttalande knappast är tillräckligt
konkret för ett civilrättsligt ansvar. 

Dessutom är det så att rättelse, s k efterhandskorrigering, av otillbörlig
marknadsföring inte gör den godtagbar enligt MFL, även om rättelsebrev
sänds, eftersom MD har betonat att varje reklamenhet skall vara vederhäftig

                                                
242 Se SOU 1993:59, s. 456.
243 Se SOU 1993:59, s. 454.
244 Se SOU 1993:59, s. 454.
245 Se SOU 1993:59, s. 445f. och 579.
246 Se Grobgeld, L., a.a., s. 198.
247 Se Bernitz, U., a.a., s. 114.
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i sig.248 Däremot anses varan enligt KKL inte längre felaktig när uppgifterna
i marknadsföringen i tid blivit tydligt rättade. Denna olikhet är naturlig då
man betänker att marknadsrätten syftar till att skydda konsumentkollektivet,
medan civilrätten syftar till att ge den enskilde konsumenten rätt att åberopa
kontraktsrättsliga felpåföljder i det särskilda fallet.249

Förutom marknadsföringsreglerna i KKL finns hänvisningar avseende
informationsskyldigheten till MFL i flera konsumentskyddande civilrättsliga
lagar, t ex konsumentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen
(1980:38), paketreselagen och distansavtalslagen. Därigenom skall
underlåtenhet att uppfylla lagarnas preciserade informationskrav anses strida
mot MFL, varigenom även MFL:s sanktionssystem aktualiseras.

2.3.1 Konsumentköplagen (1990:932)

Den nu gällande KKL innehåller, till skillnad från sin föregångare 1973-års
KKL, inte endast vissa minimirättigheter till komplettering av den förr
annars tillämpliga köplagen (KöpL). För att vara mer lättöverskådlig är den
istället fristående och reglerar sålunda i förhållande till KöpL uttömmande
konsumentköpen.250 Förslaget att samla konsumentköpsregleringen i en
enda lag kom genom betänkandet SOU 1984:25. Därefter antogs år 1990 en
ny KKL, grundad på förslagen i regeringens proposition 1989/90:89.251

Dock var syftet att uppnå huvudsaklig samstämmighet med KöpL, varför
KKL i stort sett bygger på regleringen i KöpL, vilken influerats av CISG.

I motiven till den nya KKL finner man fem huvudsakliga skäl till att samla
reglerna om konsumentköp i en självständig lag. Som nämnts ville man göra
den mer överskådlig för att underlätta för bl a konsumenterna att utläsa sina
rättigheter och skyldigheter. Man ville också särskilt anpassa lagen till dess
huvudsakliga målgrupp, konsumenterna, medan KöpL bättre kunde anpassas
till näringslivets behov. Dessutom skulle det bli lättare att genomföra
konsumenträttsliga reformer. Det femte skälet var att systemet med två
parallellt tillämpliga lagar ansågs svårt att överblicka, särskilt för
konsumenterna.252 Redan i de äldre förarbetena framhålls vikten av att
konsumenten får erforderlig information om olika köpalternativ, för att
kunna fatta ett rationellt beslut. Detta ansågs tillgodosett genom
konsumentupplysning samt åtgärder genom tillämpning av
marknadsföringslagstiftningen.253 Det ansågs dock angeläget att
konsumentens köp inte föregåtts av oriktig eller annars bristfällig
information, eftersom denne måste få klarhet i varans beskaffenhet.254

                                                
248 Se Bernitz, U., a.a., s. 49 samt t ex MD 1975:13.
249 Se Bernitz, U., a.a., s. 114.
250 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 95.
251 Se Herre, J., a.a., s. 34ff.
252 Se Herre, J., a.a., s. 37.
253 Se SOU 1984:25, s. 114.
254 Se SOU 1984:25, s. 119.
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Lagens felbegrepp är främst inriktat på faktiskt fel, varmed menas att varans
egenskaper eller användning avviker från vad som avtalats, men omfattar
även de s k ändamålsfelen.255 Vanligen benämns dessa fel såsom konkreta
respektive abstrakta fel, men gränsen mellan de båda felkategorierna är
flytande eftersom även det som parterna underförstått kan anses avtalat.256

19§ KKL reglerar uttryckligen säljarens ansvar för uppgifter i
marknadsföringen av sina produkter. Dessutom hänvisas i lagrummets fjärde
stycke direkt till MFL, vilket även är fallet med 18§ KKL, men eftersom det
finns ett visst samband mellan dessa lagrum i KKL samt       16§ KKL är det
av vikt att även beakta det sistnämnda lagrummet. Detta samband framgår
av att det i 16§3st.,3p. KKL anges att varan är felaktig om den "i något
annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta", vilket
innebär att lagrummet inte är uttömmande. Ifall näringsidkaren själv har
lämnat uppgifter om varan skall dessa beaktas vid avgörandet av vad som
följer av avtalet i enlighet med 16§ 1st.,1p., även om uppgifterna inte direkt
framgått då köpeavtalet ingicks. Sålunda begränsar man inte
avtalstolkningen till vad som kommit till konkret uttryck.257 

Enligt Herre torde det också vara möjligt att i viss omfattning och genom
sedvanlig avtalstolkning även beakta uppgifter som visserligen har
anknytning till näringsidkaren, men vilka har lämnats av andra. Detta under
förutsättning dels att näringsidkaren åtminstone bort känna till
uppgiftslämnandet, dels att uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet.
Herre anser därmed att näringsidkarens marknadsföringsansvar i
19§1-3 st. KKL utgör en obehövlig komplettering till 16§ KKL, men
betonar att förstnämnda lagrum ger vägledande normer vid bedömning av
hur uppgifter lämnade före köpet skall inverka vid felbedömningen.258

16§1st. KKL fastslår principen om avtalsfrihet angående varans
egenskaper, dock inom ramen för regleringen i 18 och 19§§ KKL.259

Tolkningsdata bör, som nämnts, även omfatta mer indirekta omständigheter,
såsom uppgifter som lämnats på sådant sätt att de rimligen bör beaktas när
de utgjort underlag för konsumentens beslut att köpa varan. Därmed kan
näringsidkarens ansvar för uppgifter i marknadsföringen grundas direkt på
16§ KKL. Som exempel anges vanligen i marknadsföringen en beteckning
på varan, varför varan skall ha de egenskaper som beteckningen ger uttryck
för, t ex att en regnrock skall skydda mot vatten.260 Även priset i sig kan
vara vägledande vid avgörande av varans kvalitet.261

                                                
255 Se 16 § 2 st., 1 och 2 p. KKL samt Herre, J., a.a., s. 199.
256 Se Prop. 1989/90:89, s. 94 samt Grobgeld, L., a.a., s. 66.
257 Se Herre, J., a.a., s. 200.
258 Se Herre, J., a.a., s. 201.
259 Se Herre, J., a.a., s. 206.
260 Se Prop. 1989/90:89, s. 95 samt Herre, J., a.a., s. 207.
261 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 464. 
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Som tidigare nämnts utgör erforderlig information till konsumenten en
väsentlig aspekt i konsumentskyddet och i 16§1st., 2p. KKL framgår kravet
att varan åtföljs av behövlig information, för t ex dess användning och
skötsel. Vid bedömning av om information behövs är det i princip den
enskilde konsumentens behov som skall vara avgörande, men vid
försäljning av standardvaror anses näringsidkaren vanligen ha rätt att utgå
ifrån att konsumenten har normala kunskaper.262 Om konsumenten t ex
köper en bil behövs i regel skötselanvisningar, men knappast information
om hur man kör.263 Visserligen skall näringsidkaren ta hänsyn till vad som
framkommer om den enskilde konsumentens informationsbehov, men om
konsumenten handlar i en specialbutik utan att uppge sina bristande
kunskaper på området ifråga kan naturligtvis inte näringsidkaren anses
ansvarig för underlåten information.264 Skulle däremot specialvaror säljas i
en butik som riktar sig till konsumenter i allmänhet ställs högre
informationskrav.265

Det är dock inte tillräckligt att endast lämna viss information, utan den
måste också kunna förstås, vilket innefattas i begreppet behövs. Normalt
krävs att anvisningarna är avfattade på svenska, men då varorna är avsedda
för en begränsad kundkrets med särskilda kunskaper är det tillfyllest med
engelska.266 Men Herre ställer sig skeptisk till detta, eftersom han anser att i
den allmänna principen om god affärssed naturligen ingår att informationen
avfattas på det språk näringsidkaren har anledning att anta att den normale
konsumenten förstår.267 Om varan ännu inte skadats kan felet, avseende
bristfällig information, avhjälpas genom att konsumenten tillhandahålls den
behövliga informationen.268 

På inrådan av lagrådet upptogs i 16§3st., 2p. KKL en plikt för säljaren att
informera konsumenten om varans egenskaper eller användning, eftersom
man befarade att frågan inte skulle kunna hanteras enbart utifrån
motivuttalanden.269 Denna plikt är negativt bestämd, då det framgår att
varan anses felaktig om säljaren underlåtit att lämna information i enlighet
med bestämmelsen. Det krävs inte att säljaren haft särskild avsikt med
underlåtenheten och inte finns, till skillnad från 19§ KKL, ett
väsentlighetskrav, varför plikten även omfattar upplysningar om mindre
betydande brister i varan.270 Upplysningsplikten aktualiseras dock endast
ifall säljaren åtminstone borde ha känt till förhållandet, vilket också skiljer
detta lagrum ifrån 19§ KKL, där säljaren måste ha känt till saken. Detta
skiljer lagrummet även från 16§1 och 2st., p.1 och p.3-4 KKL, enligt vilka

                                                
262 Se Prop. 1989/90:89, s. 95f.
263 Se Herre, J., a.a., s. 208.
264 Se Prop. 1989/90:89, s. 96f samt Herre, J., a.a., s. 208f.
265 Se Prop. 1989/90:89, s. 96 samt Herre, J., a.a., s. 209.
266 Se Prop. 1989/90:89, s. 97.
267 Se Herre, J., a.a., s. 209.
268 Se SOU 1984:25, s. 117.
269 Se Prop 1989/90:89, s. 178 samt Herre, J., a.a., s. 216.
270 Se Herre, J., a.a., s. 216.
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näringsidkaren anses ansvarig för varans beskaffenhet oberoende av sina
insikter.271 Ännu en förutsättning för upplysningsplikten är att konsumenten
"med fog kunde räkna med att bli upplyst". Eftersom detta varierar utifrån
den aktuella situationen blir konsumentens möjligheter att undersöka varan
före köpet en avgörande omständighet.272 Detta torde framgå av kravet på att
underlåtenheten "kan antas ha inverkat på köpet". Av detta följer också att
man måste beakta ifall konsumenten trots vetskap, om förhållandet som
säljaren borde ha upplyst om, ändå skulle ha köpt varan med hänsyn till t ex
det låga priset.273 

16§2st. KKL tillämpas "om inte annat följer av avtalet", vilket uttrycker att
stycket dels är subsidiärt, dels är vägledande vid avtalstolkningen, men
också att varan kan avvika från 1-4 punkterna ifall detta anses avtalat. Vid
tillämpningen av p.1, som anger att varan skall "vara ägnad för det ändamål
för vilket varor av samma slag i allmänhet används", görs bedömningen
objektivt, varvid en viktig aspekt är varubeteckningen. Eftersom
varubeteckningen är en viktig faktor vid bedömningen är också
marknadsföringen av varan betydelsefull att beakta, då denna vanligen anger
beteckningen. Kan således varan inte användas till det ändamål som själva
beteckningen ger fog att förvänta är varan felaktig. 

Bedömningen enligt p.2, som anger att varan skall "vara ägnad för det
särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas", görs
med hänsyn till parternas avsikter och insikter.274 Näringsidkarens måste ha
insett köparens särskilda ändamål och denna insikt skall ha förelegat vid
köpeavtalets ingående och vad denne därefter insett är utan betydelse. Det
krävs även att konsumenten skall ha haft "rimlig anledning att förlita sig på
säljarens sakkunskap och bedömning", men vid t ex köp på stormarknader
kan konsumenten av naturliga skäl inte förvänta sig samma kunskap som
hos personal i en specialbutik, varför denne då inte anses ha fog att
förutsätta att varan kan användas för det särskilda ändamålet, oavsett vad
personalen sagt om detta. Dock görs undantag för det fallet att konsumenten
uttryckligen talat om till vilket ändamål denne avser att använda varan och
personalen ställt sig positiv till detta.275 

För att implementera konsumentköpsdirektivet föreslås vissa ändringar vilka
avses träda ikraft 2002-07-01.276 Härmed slopas kravet på att köparen
förlitat sig på säljaren sakkunskap och bedömning, vilket föreslogs av
lagrådet redan under utredningen av en ny KKL, eftersom man ansåg att
konsumenten typiskt sett har anledning att förlita sig på säljaren.277 

                                                
271 Se Herre, J., a.a., s. 199.
272 Se Herre, J., a.a., s. 217.
273 Se Herre, J., a.a., s. 217.
274 Se Herre, J., a.a., s. 210ff.
275 Se Prop. 1989/90:89, s. 98 samt Herre, J., a.a., s. 212. Se även  nedan i kap. 2.4.1 om
ARN 1992/93 ref 22.
276 Se Ds 2001:55, s. 103.
277 Se Ds 2001:55, s. 55f.  samt Prop. 1989/90:89, s. 177f.
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16§2st., 3p. KKL tillämpas då säljaren hänvisat varans egenskaper utifrån
ett prov eller en modell. Ofta använder näringsidkare denna metod i
marknadsföringen av sina varor, varför det är av vikt att ta hänsyn till vad
provet eller modellen avser att illustrera för aspekt av varan, t ex enbart dess
färg.278 Själva syftet kan också vara att endast ungefärligt beskriva varan,
men normalt krävs då att säljaren informerar konsumenten om i vilka
avseenden varan avviker.279 För genomförande av konsumentköpsdirektivet
föreslås att det i detta lagrum införs ett krav på att varan skall
överensstämma med den beskrivning som säljaren lämnat.280 Även om man
anser att detta redan innefattas i 16§3st.,3p. KKL, anses ändringen
angelägen i klarhetens intresse och för ett garanterat korrekt genomförande
av direktivet. Att varan vid behov skall vara ordentligt förpackad för att
konsumenten skall erhålla den i felfritt skick framgår av 16§2st., 4p. KKL. 

Av 16§3st., 3p. KKL framgår att varan, trots att den överensstämmer med
16§ KKL i övrigt, ändå kan anses felaktig om den avviker från
konsumentens befogade förväntningar. Innebörden av detta framgår tydligt i
ARN 1992/93 ref 54, då nämnden bedömde en väska som felaktig, eftersom
dess yttre skikt var av plast samtidigt som den hade marknadsförts under
beteckningen skinnväska, vilket givit konsumenten en oriktig uppfattning
om väskans art och kvalitet.

En direkt koppling mellan KKL och MFL finner man i 18§ KKL. Varan
anses felaktig bl a om den "säljs i strid mot förbud enligt 17§ MFL",
varigenom näringsidkaren kan förbjudas att marknadsföra en produkt som är
"uppenbart otjänlig för sitt ändamål". 18§ KKL skall dock inte tolkas      e
contrario, eftersom en helt oduglig vara, trots avsaknaden av förbud enligt
MFL, ändå anses felaktig i enlighet med 16§ KKL. Det är vid tillämpningen
av 18§ KKL dessutom egalt vad parterna avtalat om varans beskaffenhet.281

Visserligen utgår KKL ifrån principen om avtalsfrihet rörande varans
egenskaper, men också att konsumentskyddet kräver en viss
minimistandard, vilket detta lagrum liksom 19§ KKL utgör exempel på.282

Att bestämmelsen på detta sätt är tvingande till konsumentens förmån
innebär sålunda att fel anses föreligga även om konsumenten vid köpet hade
vetskap om försäljningsförbudet. Skälet är främst förbudets syfte att
förebygga skador för produktanvändaren, varför det är ett tungt vägande
samhällsintresse att förbudet respekteras. Bedömningen av ett
förbudsmeddelande görs vanligen allmänpreventivt, d v s i syfte att skydda
konsumenterna som kollektiv och eftersom 18§ KKL är tvingande kan
individuella hänsyn, avseende t ex konsumentens insikt, inte beaktas.283 

                                                
278 Se Herre, J., a.a., s. 214.
279 Se Herre, J., a.a., s. 214.
280 Se Ds 2001:55, s. 54f.
281 Se Grobgeld, L., a.a., s. 74.
282 Se Herre, J., a.a., s. 225.
283 Se Herre, J., a.a., s. 229f.
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19§ KKL gäller ansvar för marknadsföringsuppgifter eller andra uppgifter
lämnade före köpet och aktualiseras först när köpeavtalet väl har ingåtts.
Som tidigare nämnts kompletteras 16§ KKL av 19§ KKL, dels genom att
uttryckligen reglera ett ansvar för lämnade uppgifter, dels genom att
föreskriva ansvar för underlåtenhet att lämna uppgifter som näringsidkaren
ålagts att lämna enligt den marknadsrättsliga lagstiftningen. Ifall
avtalstolkningen grundas på att uppgifter lämnats och konsumenten med fog
tagit fasta på dessa, utlöses näringsidkarens ansvar enligt 16§1st. KKL eller i
vart fall enligt 16§3st.,3p. KKL, eftersom konsumenten då har fog att
förutsätta att varan överensstämmer med de lämnade uppgifterna.284 

19§1-2st. KKL innehåller speciella förutsättningar för "uppgifter om varans
egenskaper eller användning" lämnade i marknadsföringen eller annars före
köpet. Avseende sådana uppgifter krävs kausalitet mellan dessa och
konsumentens beslut att köpa, eftersom uppgifterna skall kunna "antas ha
inverkat på köpet". Har uppgifterna lämnats av annan än näringsidkaren
krävs dessutom att sistnämnde åtminstone borde ha känt till uppgifterna.285

Enligt 19§ KKL krävs också att uppgifterna gäller  varans egenskaper eller
användning, t ex faller uppgifter om priset utanför, och för att tillmätas
betydelse måste uppgifterna vara konkreta.286 

Således faller ett allmänt lovprisande av varan utanför bestämmelsen, vilket
även gäller  kringuppgifter om varan, t ex att en viss kändis använder varan.
Sådana uppgifter har till syfte att främja avsättningen av varan, men de är
inte tillräckligt preciserade för att utlösa civilrättsligt felansvar.287 Inte heller
allmänt hållna värdeomdömen omfattas av lagrummet, men skulle dessa
konkretiseras kan näringsidkaren bli ansvarig ifall uppgifterna objektivt sett
är oriktiga, t ex om säljaren uppger att en viss bil har snål
bränsleförbrukning, vilket med hänsyn till liknande bilar är missvisande.288

Bedömningen enligt marknadsföringslagen är även här hårdare, eftersom
såväl allmänna lovprisanden som värdeomdömen måste kunna verifieras.
Kan t ex en näringsidkare inte bevisa uppgifterna i marknadsföringen om att
varan är bäst på marknaden är marknadsföringen oacceptabel såsom
vilseledande.289 

Att uppgifterna enligt 19§ KKL skall antas ha inverkat på köpet innebär att
de skall ha haft effekt på konsumentens beslut att köpa. Detta presumeras i
lagtexten, varför effekten inte konkret måste påvisas.290 Inte heller krävs att
säljaren haft vetskap om att uppgifterna är oriktiga.291 19§1st. KKL gäller
uppgifter lämnade av näringsidkaren själv, men härmed jämställs någon

                                                
284 Se Herre, J., a.a., s. 233.
285 Se Herre, J., a.a., s. 233.
286 Se Herre, J., a.a., s. 233f.
287 Se Prop. 1989/90:89, s. 104f. och Bernitz, U., a.a., s. 113 samt Herre, J., a.a., s. 234.
288 Se Herre, J., a.a., s. 234.
289 Se Bernitz, U., a.a., s. 48.
290 Se Bernitz, U., a.a., s. 113.
291 Se Grobgeld, L., a.a., s. 71.
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med fullmakt att sluta avtal för dennes räkning.292 Om uppgifterna lämnats
av någon i tidigare säljled tillämpas 19§2st. KKL. Det kan t ex vara
tillverkaren eller importören.293 Ifall uppgiftslämnaren befinner sig i samma
säljled som näringsidkaren, men saknar fullmakt, är näringsidkaren ansvarig
endast om uppgifterna lämnats för dennes räkning, t ex av en
branschorganisation för medlemmarnas räkning eller då en företagskedja
marknadsför för medlemmarnas räkning.294 Ett annat exempel är
reklambyråernas marknadsföringsuppdrag för näringsidkares räkning. 

Säljaren har således ett ställföreträdande köprättsligt ansvar för bl a
uppgifter i annonser, broschyrer och på förpackningar.295 Avgörande är dock
hur konsumenten objektivt sett har anledning att uppfatta situationen.296

Regleringen syftar till att verka återhållande på näringsidkarens lämnande av
osäkra uppgifter och som nämnts måste denne åtminstone bort ha känt till
uppgifterna i sig. Det krävs dock inte att näringsidkaren borde ha känt till att
uppgifterna var oriktiga, eftersom konsumenten även i dessa fall haft fog att
förutsätta varans överensstämmande med uppgifterna i marknadsföringen.297

Principen är att näringsidkaren alltid ansvarar för de uppgifter som avser
marknadsföringen av dennes produkter. Näringsidkaren kan dock undgå det
köprättsliga ansvaret om denne tillräckligt tydligt och i tid rättar de
felaktiga uppgifterna, enligt 19§3st. KKL. Eftersom det kan vara svårt att
nå samtliga konsumenter som erhållit uppgifterna är det tillräckligt med en
omsorgsfull rättelse, som typiskt sett varit avsedd att nå de presumtiva
konsumenterna.298 Vad som är tillräckligt tydligt bedöms med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.299 Som exempel bör rättelsen ske i
samma form som uppgifterna lämnades, t ex via en annons.300 Om rättelsen
uppfyller kraven i 19§3st. KKL, men det bedöms för näringsidkaren stå klart
att konsumenten inte fått del av denna kan ansvar istället aktualiseras enligt
16§ KKL.301 En annan möjlighet att undgå ansvar är att näringsidkaren, i
samband med själva försäljningen, förklarar för konsumenten att han inte
kan stå för den ifrågavarande uppgiften.302

Ifall näringsidkaren, med stöd av 15 och eventuellt 16§§ MFL, ålagts att
lämna viss information om varan till konsumenterna, men underlåter detta
är varan att anse som felaktig enligt 19§4st. KKL. Bestämmelsen har även
anknytning till generalklausulen 4§ MFL, vilken kräver att näringsidkaren
lämnar information av särskild betydelse från konsumentsynpunkt, och
                                                
292 Se Herre, J., a.a., s. 235.
293 Se Grobgeld, L., a.a., s. 72.
294 Se Prop. 1989/90:89, s. 106 samt Herre, J., a.a., s. 236.
295 Se Bernitz, U., a.a., s. 114.
296 Se Prop. 1989/90:89, s. 104f.
297 Se Herre, J., a.a., s. 236.
298 Se Prop. 1989/90:89, s. 106f. samt Herre, J., a.a., s. 237.
299 Se Herre, J., Konsumentköplagen En översikt, 1998, s. 53.
300 Se Grobgeld, L., a.a., s. 71.
301 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 237.
302 Se Prop. 1989/90:89, s. 107 samt Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 237.
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KOV har utfärdat riktlinjer om vissa uppgifter som konsumenten måste
tillhandahållas.303 Emellertid krävs i dessa fall att den uteblivna
informationen kan antas ha inverkat på konsumentens beslut att köpa
varan.304 Som Herre noterar är likheten mellan 16§3st.,2p. KKL och
19§4st. KKL slående och att sistnämnda lagrum därför endast torde
exemplifiera ett fall som inryms under förstnämnda lagrum. Anledningen är
att det redan vid avgörandet av åläggandet bedömts att konsumenterna har
befogat intresse av informationen. Även om åläggandet meddelats någon i
tidigare säljled ansvarar näringsidkaren, under förutsättning att denne
åtminstone borde ha känt till underlåtenheten. Å andra sidan undgår
näringsidkaren ansvar för ett till honom meddelat åläggande ifall någon i
tidigare säljled lämnar den avsedda informationen.305 

Eftersom garantier och liknande utfästelser i stor utsträckning används i
marknadsföringen är 21§ KKL av stor betydelse för konsumenten. Skulle
näringsidkaren eller någon annan å dennes vägnar ha lämnat utfästelser om
att under en viss tid svara för hela, en del av eller en egenskap hos varan är
denna felaktig ifall den under garantitiden försämras i förhållande till den i
garantin utlovade beskaffenheten. Det är således fråga om
funktionsgarantier, d v s att varan skall ha en viss funktion eller egenskap
och vara oförändrad i detta avseende. Därmed är varan inte att anse som
felaktig om försämringen beror på något förhållande på köparens sida, t ex
genom en olyckshändelse eller vanvård enligt 21§2st KKL. 

Härtill måste beröras regler avseende varans pris, vilket som nämnts dels är
ett av de viktigaste konkurrensmedlen samtidigt som det ofta är en
avgörande faktor för konsumentens köpbeslut, dels regleras såväl
civilrättsligt som marknadsrättsligt. Konsumenten kan t ex ha beställt en
vara utifrån prisuppgifterna i en annons och om säljaren inte senast vid
leveransen har erinrat sig emot det utannonserade priset så gäller detta.306

Om inte ett bestämt pris avtalats gäller enligt 35§ KKL att konsumenten
skall betala en skälig summa, varvid man gör en totalbedömning av samtliga
relevanta omständigheter. Dock måste det inte uttryckligen framgå att
parterna diskuterat priset för att det skall anses att ett bestämt pris avtalats,
utan det är tillräckligt att priset genom sedvanlig avtalstolkning anses följa
av avtalet.307 Skulle prisuppgifter i marknadsföringen istället vara
vilseledande har 6§2st.,3p. MFL liksom 4§ MFL överträtts. Dessutom
framgår av 5§ PiL att priset skall anges korrekt och tydligt och som nämnts
tillämpas MFL vid överträdelse av reglerna i PiL. 

                                                
303 Se Grobgeld, L., a.a., s. 72.
304 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 238.
305 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 238f.
306 Se Grobgeld, L., a.a., s. 99.
307 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 366.
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2.3.1.1 Bevisning

Enligt huvudregeln i 16§ KKL blir näringsidkaren ansvarig redan genom att
varan inte överensstämmer med avtalet och konsumenten behöver då inte
visa att han inte skulle ha ingått köpeavtalet på oförändrade villkor om han
haft vetskap om avvikelsen.308 16§2st.,2p. KKL anknyter till parternas
subjektiva avsikter och insikter och det är härvid konsumenten som har att
bevisa att näringsidkaren insett det särskilda ändamålet. Det är inte
tillräckligt att denne borde ha insett detta, utan istället krävs att det inte skall
finnas någon rimlig anledning att anta att näringsidkaren kunnat undgå att
inse konsumentens avsedda ändamål.309 Avseende 16§3st.,2p. KKL, som
avser underlåtenhet att lämna vissa upplysningar, krävs däremot att
konsumenten visar kausalitet mellan underlåtenheten och själva köpet. 

Detta krav på orsakssamband mellan uppgifter och köp uppställs
genomgående i 19§ KKL, men som Herre påpekar torde beviskravet vara
svagt, eftersom det räcker att konsumenten gör antagligt att uppgifterna
inverkade på köpbeslutet.310 Detsamma torde då gälla enligt
16§3st.,2p. KKL, som innehåller motsvarande uttryckssätt. Enligt förslaget
till genomförande av direktivet om konsumentköp kommer dock
bevisbördan om orsakssamband i 19§ KKL att överflyttas på säljaren, så att
denne har att visa att marknadsföringen inte kan ha påverkat köpbeslutet.311

Angående näringsidkarens vetskap om uppgifter lämnade av andra, kan
denne enligt 19§2st.,2p. KKL undgå ansvar endast ifall han inte rimligen bör
känna till vilka uppgifter som lämnats, men presumtionen bör, enligt Herre,
vara att senare säljled har vetskap om tidigare säljleds
marknadsföringsuppgifter. Detta med undantag för högteknologiska varor
med tanke på detta områdets höga utvecklingshastighet. Även näringsidkare
med stort varusortiment torde sakna ansvarsgrundande kännedom, varvid
rekvisitet "borde ha känt till" blir avgörande.312

Såvitt avser 21§ KKL om lämnade garantier och liknande utfästelser är det
näringsidkaren som har bevisbördan för att försämringen av varan beror på
konsumenten enligt 21§2st. KKL, varvid detta måste göras sannolikt. 
När det gäller varans pris finns ingen reglering i 35§ KKL av bevisbördan,
men ifall näringsidkaren påstår att bestämt pris inte avtalats har denne också
att bevisa detta. Även om båda parter är ense om att bestämt pris har avtalats
men är oeniga om vilket, är det näringsidkaren som har bevisbördan för sitt
påstående. Också när det framgår att parterna inte avtalat om bestämt pris är
det näringsidkaren som skall visa att det pris han begär är skäligt.313

                                                
308 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 235.
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2.3.1.2 Sanktionssystemet

I 22§ KKL framgår att om varan bedömts vara felaktig enligt 16-21§§ KKL
har konsumenten, förutom rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller
ersättning för att avhjälpa felet eller att häva köpet, alltid rätt att kräva
skadestånd i enlighet med 30-32§§ KKL och att hålla inne betalningen för
den felaktiga varan. Viktigt är att konsumenten måste meddela säljaren om
felet inom skälig tid efter att han åtminstone borde ha märkt felet enligt
23§1st. KKL, s k reklamation. Den totala preskriptionstiden är två år från
mottagandet av varan om inget annat följer av en garanti eller liknande
utfästelse, enligt 23§3st. KKL. Från denna begränsning finns dock
undantag enligt 24§ KKL, som anger dels situationen att säljaren handlat
grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, dels det faktum att felet
grundas på 18§ KKL. 

Av 26§ KKL framgår att konsumenten kan kräva antingen att
näringsidkaren avhjälper felet eller företar omleverans. Därvid tar man
hänsyn till att detta inte skall innebära oskäliga kostnader eller andra
olägenheter för näringsidkaren. Enligt 27§1st. KKL har dock
näringsidkaren alltid rätt att försöka åtgärda felet eller företa omleverans
oavsett konsumentens önskemål. Förutsättningarna är att det skall ske på
näringsidkarens bekostnad och att denne snarast efter konsumentens
reklamation erbjuder något av dessa alternativ samt att åtgärderna kan ske
inom skälig tid och utan att konsumenten drabbas av någon annan olägenhet.
Konsumenten har dock rätt att själv avhjälpa felet om det med hänsyn till
samtliga omständigheter inte kunde krävas att denne skulle avvakta säljarens
initiativ, enligt 27§2st. KKL. Till den del kostnaden för avhjälpande inte är
oskäligt hög eller täcks av ett eventuellt prisavdrag har konsumenten rätt att
få ersättning av näringsidkaren enligt 28§2st. KKL. Prisavdrag som
motsvarar felet får endast krävas ifall avhjälpande eller omleverans inte
kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid, enligt   28§1st. KKL. Är felet
av väsentlig betydelse för konsumenten får denne istället häva köpet, enligt
29§ KKL.

För skadestånd gäller enligt 30§1-2st. KKL att näringsidkaren har ett
kontrollansvar, vilket innebär att fyra rekvisit skall vara uppfyllda för att
undgå ansvar. Dessa rekvisit framgår av 30§1st. KKL, som anger att
köparen har rätt till ersättning "om inte säljaren visar att underlåtenheten att
avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte
heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit". Detta innebär att
bevisbördan är omvänd, eftersom hindret presumeras ligga inom
näringsidkarens kontroll och denne måste bevisa motsatsen.

Kontrollansvaret gäller inte avseende att felet som sådant orsakats av en
händelse utom kontroll för näringsidkaren, utan kravet för att undgå
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skadeståndsansvar är att näringsidkaren hindrats att avlämna en felfri
vara.314 Det har sålunda ingen betydelse om felet före avlämnandet var dolt
för näringsidkaren, utan istället krävs att det inte fanns någon felfri vara med
vilken köpet kunde ha fullföljts.315 Om underlåtenheten att avlämna felfri
vara beror på någon som näringsidkaren anlitat eller någon i tidigare
säljled måste även denne uppfylla kontrollansvaret för att näringsidkaren
skall gå fri från skadeståndskyldighet enligt 30§2st. KKL.

Ifall varan avvek från säljarens särskilda utfästelse, t ex en försäkran om att
varan har en för konsumenten betydelsefull egenskap, ger 30§3st. KKL
konsumenten rätt till ersättning. Enligt förarbetena krävs att konsumenten
har särskild anledning att förutsätta att varan överensstämmer med
utfästelsen, varmed ordet särskild avses såväl utfästelsens form som
innehåll. Sålunda måste egenskapen ha framhållits utöver den rent allmänna
varubeskrivningen samt ha lämnats vid köpet.316 Den torde även vara tydlig
och konkret eftersom allmänna uppgifter, t ex ett allmänt lovprisande, inte
aktualiserar köprättsligt ansvar över huvud taget.

I princip omfattar skadeståndsansvaret samtliga konsumentens förluster
orsakade av felet och i 32§ KKL, som anger vissa exempel, framgår
huvudprincipen att konsumenten har rätt till den ersättning som försätter
honom i samma ekonomiska situation som om köpeavtalet korrekt
genomförts. Härtill har konsumenten rätt till skadestånd för skada som på
grund av felet i varan uppkommit på annan egendom om denna egendom
dels är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål, dels tillhör antingen
köparen eller någon i dennes hushåll enligt 31§ KKL. Dock måste man
alltid beakta konsumentens skyldighet att begränsa sin skada enligt
42§ KKL, varför ersättning endast ges för skador vilka konsumenten inte
kunnat undvika genom skäliga åtgärder.317 Enligt allmänna
skadeståndsrättsliga principer måste det också bl a föreligga adekvat
kausalitet mellan felet och skadan.318 

Enligt motiven till KKL bör konsumenten i vissa fall ha rätt till ersättning
för besvär eller olägenheter, t ex då hushållsarbetet blir betungande när
köksmaskinen inte kan användas. Men för ideella skador, såsom irritation
över felet, ges ingen ersättning.319 Enligt motiven skall man vid
bedömningen av om skadan är ersättningsbar ta hänsyn till varans värde,
men också avtalsbrottets betydelse för konsumenten.320 Större krav ställs
därvid avseende dyra varor som används ofta, än billigare och mer sällan
använda varor. Detta torde, enligt Herre, kunna tolkas så att det avseende

                                                
314 Se Prop. 1989/90:89, s. 130 samt Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, a.a.,    s.
319.
315 Se Prop. 1989/90:89, s. 130.
316 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 323.
317 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 334.
318 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 335.
319 Se Grobgeld, L., a.a., s. 91.
320 Se Prop. 1989/90:89, s. 135.
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förstnämnda varukategori råder en större tolerans för vad som kan anses
vara skäliga utgifter, eftersom utgiften i förhållande till försäljningspriset
annars skulle anses vara för hög.321 Ersättning kan också ges för s k
fritidsförluster, t ex en följdförlust genom att konsumenten måste använda
sin dagliga fritid till att besöka säljaren för att återlämna den felaktiga
varan.322

Eftersom marknadsföringsuppgifter och andra omständigheter som förelåg
vid köpet kan få betydelse vid fastställande av köpeavtalets innehåll kan
även själva avtalet angripas. Skulle konsumenten ha ingått köpeavtalet i
förlitan på de lämnade uppgifterna och anses dessa vara vilseledande kan
köpeavtalet komma att jämkas eller åsidosättas enligt 36§ AvtL.323 Även
ifall näringsidkaren vid köpet förtigit viktiga uppgifter kan köpeavtalet
komma att jämkas eller t o m förklaras ogiltigt. 

I riktigt grova fall som då näringsidkaren kan anses ha förfarit svikligt
genom lämnande av oriktiga uppgifter eller förtigande av omständigheter
kan köpeavtalet ogiltigförklaras enligt 30§ AvtL.324 Det krävs i så fall ett
kausalsamband mellan sveket och rättshandlingen, genom att det svikliga
förledandet förmått konsumenten att ingå avtalet. Genom 30§2st. AvtL
underlättas bevisningen om det redan har visats att näringsidkaren "svikligen
uppgivit eller förtegat omständigheter, som kunna antagas vara av betydelse
för rättshandlingen", eftersom kausalsambandet presumeras genom att han
genom sveket skall anses ha framkallat rättshandlingen. 

Andra stycket gäller dock endast om det är konsumentens medkontrahent,
näringsidkaren, som lämnat uppgifterna eller förtigit sådana, medan första
stycket även omfattar andra som genom svek förlett konsumenten att ingå
avtalet. I så fall krävs dock att näringsidkaren åtminstone bort inse att
konsumenten blivit svikligen förledd till köpet. Oavsett vem som förledde
konsumenten till köpeavtalet krävs alltid, förutom att uppgifterna är oriktiga,
uppsåt att vilseleda genom att den som lämnar eller förtiger omständigheter
skall räkna med att dessa har betydelse för motpartens beslut att ingå
avtalet.325 

Även 33§ AvtL kan aktualiseras om förfarandet anses strida mot tro och
heder. Enligt detta lagrum kan en rättshandling som annars skulle anses
giltig ogiltigförklaras ifall "omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana,
att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa
rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste
antagas hava ägt sådan vetskap". Därmed krävs att vissa omständigheter
förelåg vid köpet samt att näringsidkaren åtminstone kan antagas ha haft

                                                
321 Se Herre, J., Konsumentköplagen En kommentar, s. 338.
322 Se SOU 1984:25, s. 174 och Prop. 1989/90:89, s. 42 samt Herre, J., Konsumentköplagen
En kommentar, s. 340f.
323 Se Bernitz, U., a.a., s. 115.
324 Se Adlercreutz, A., a.a., s. 244f.
325 Se Adlercreutz, A., a.a., s. 245.
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sådan vetskap innan köpeavtalet ingicks. Insikt eller att han bort få insikt
efter avtalsslutet kan endast beaktas i den utsträckning som 39§2p. AvtL
medger, d v s "där särskilda omständigheter sådant föranleda" och "innan
rättshandlingen inverkat bestämmande på hans handlingssätt". 

Rekvisitet strida mot tro och heder är objektivt, eftersom näringsidkaren
inte måste ha insett att förfarandet var ohederligt.326 I motiven nämns
särskilt två fall som närmare belysning av lagrummets tillämplighet, varvid
det ena gäller då den rättshandlande påverkats av omständigheter som "satt
honom ur stånd att klart bedöma handlingens innebörd och följder".327 Det
andra fallet, som jag anser ligger närmare till hands då det gäller förtiganden
eller lämnande av oriktiga uppgifter i marknadsföring, är då köparens
medkontrahent "på ett ohederligt sätt begagnat sig av den handlandes
obekantskap med vissa faktiska förhållanden". Detta innebär att
omständigheterna varit förutsättningar för köparens beslut att ingå avtalet,
s k motivvillfarelse.328

2.3.2 Lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal
och hemförsäljningsavtal

Distansavtalslagen bygger på ett EG-direktiv och trädde ikraft i juni år
2000.329 Hemförsäljningslagen (1981:1361) upphörde därmed för att istället
regleras tillsammans med reglerna för distansavtal. Med distansavtal menas
ett organiserat system för distansförsäljning till konsumenter.330 Av motiven
framgår att då en konsument ringer upp näringsidkaren för att beställa en
vara som utannonserats är DaL inte tillämplig, eftersom det huvudsakliga
syftet med marknadsföringen i det fallet inte varit att få till stånd ett avtal på
distans, utan istället att locka konsumenten till butiken. För tillämplighet av
DaL krävs att kommunikationen uteslutande och hela tiden sker på distans. 

I 3§ DaL begränsas lagens tillämpning avseende distansavtal. Som
exempel gäller inte lagen "distansavtal som avser uppförande av byggnad",
distansavtal "som ingås via varuautomat" eller "som ingås med en
teleoperatör genom användning av en offentlig telefonautomat". Även
distansavtal "som ingås vid en auktion där budgivning normalt inte sker
elektroniskt" faller utanför lagens tillämpningsområde. 4§ DaL begränsar
lagens tillämpning avseende hemförsäljningsavtal. Lagen är t ex inte
tillämplig på hemförsäljningsavtal om "det pris som konsumenten
sammanlagt skall betala understiger 300 kronor", om "avtalet gäller
uppförande av byggnad" eller om "avtalet ingås vid ett hembesök som äger
rum på konsumentens uttryckliga begäran och avtalet gäller en vara eller en

                                                
326 Se Adlercreutz, A., a.a., s. 260.
327 Se Adlercreutz, A., a.a., s. 261.
328 Se Adlercreutz, A., a.a., s. 261 och 265.
329 Direktiv (97/7/EG) om konsumentskydd vid distansavtal.
330 Se Prop. 1999/2000:89, s. 25ff.
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tjänst som omfattas av konsumentens begäran eller som har ett direkt
samband med den varan eller tjänsten".

Lagen innehåller två centrala konsumentskyddsaspekter, dels ångerrätten,
dels informationskravet såväl vid marknadsföring som vid avtalsslut.331

Precis som ResL kopplas DaL ihop med MFL avseende bl a påföljden vid
underlåtenhet att uppfylla informationskraven i 9-11§§ DaL, vilket framgår
av 12§ DaL. I 12§2st. DaL anges att sådan information skall anses vara av
särskild betydelse från konsumentsynpunkt i enlighet med 4§2st. MFL.
Näringsidkaren är ansvarig och det gäller även om denne anlitat ett ombud,
som t ex utfäst förmåner avsedda att ingå i avtalet.332 

9§ DaL avser information vid marknadsföring som syftar till distansavtal.
Av detta lagrum framgår att näringsidkaren skall uppge bl a sitt namn och
sin adress, varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper och priser,
inbegripet skatter och avgifter. Även lagens ångerrätt skall uppges liksom
den tid under vilken erbjudandet gäller. I 9§2st. DaL anges att informationen
skall ges i rimlig tid innan avtalsingåendet på ett klart och begripligt sätt. Av
9§3st. DaL framgår kravet att näringsidkaren vid marknadsföring per telefon
i början av samtalet uppger sin identitet och samtalets syfte.

I 10§ DaL uppställs krav avseende information när ett distansavtal har
ingåtts. Snarast efter avtalsingåendet skall näringsidkaren ge konsumenten
en bekräftelse med en del av den information som avses i 9§ DaL. Detta
gäller information om näringsidkarens namn och adress, varans eller
tjänstens huvudsakliga egenskaper och prisuppgifter, leveranskostnader
samt betalnings- och leveranssätt eller fullgörande på annat sätt än genom
leverans. Det framgår även att "informationen skall ges i en handling eller i
någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten".
Inom samma tid och på samma sätt som den nämnda informationen måste
lämnas skall näringsidkaren alltid ge konsumenten information om bl a
dennes ångerrätt, förekommande garantier och service.

Av 11§ DaL framgår krav avseende information när ett
hemförsäljningsavtal ingås. Som exempel skall näringsidkaren samtidigt
som avtalet ingås lämna konsumenten en handling med information om
lagens ångerrätt. Dessutom skall detta gälla "när konsumenten lämnar ett
anbud till näringsidkaren som denne inte genast tar ställning till". 

Bakgrunden till en reglering av distansavtal är bl a antagandet om den
ökande Internethandeln, vilket både medför fördelar, såsom ökat utbud, och
nackdelar, såsom att konsumenterna blir mer utsatta då marknadsföringen
når dem i hemmet samt deras sämre möjligheter att undersöka varan före
köp. Även om konsumenten själv är aktiv kan denne ha svårt för att bedöma
informationen samtidigt som lättheten att ingå avtal medför risk för ångrade

                                                
331 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 476.
332 Se 22§ DaL.
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impulsköp. I motiven betonas också att kraven på erforderlig information
stärker konsumentens ställning på EU:s inre marknad samt underlättar den
fria rörligheten av produkter. Vidare anges att även MFL är tillämplig på
denna typ av marknadsföring och avseende informationskrav kan även
särskilda regler i annan lagstiftning tillämpas, t ex PiL och ResL.333 

I förarbetena framgår avsikten att låta andra lagregler på konsumentområdet,
t ex KKL och MFL, vägleda vid genomförandet av direktivet och man
betonar vikten av att lagen är så enkel som möjligt med hänsyn till
konsumenterna.334 Av motiven framgår att bestämmelserna om
informationskrav utgör ett komplement till och preciseringar av andra
marknadsrättsliga regler, främst MFL:s bestämmelser om tillbörlighet och
reklamidentifiering.335 I 9§ DaL framgår ett skydd för minderåriga och enligt
motiven tillämpas MFL då det gäller andra utsatta konsumentgrupper.

Eftersom direktivets krav på kommersiellt syfte och att informationen skall
lämnas i enlighet med god affärssed följer redan av 4-5§§ MFL ansågs inte
dessa krav dessutom behöva införas i DaL. Som exempel anförs i motiven
MD:s uttalande om att det vid telefonförsäljning, som omfattas av HemL
(nu DaL), är otillbörligt enligt MFL att sända ut ångerhandlingar samtidigt
med varan då den skall hämtas på posten. Informationskraven innebär att
konsumenten skall få erforderliga uppgifter för att kunna ta ställning till ett
erbjudande och hänvisningen till MFL möjliggör informationsåläggande vid
vite. Dessutom framgår av motiven att en möjlighet till
marknadsstörningsavgift enligt MFL kan bli aktuell att överväga, ifall det
framkommer regelmässiga underlåtenheter att ge riktig information om
ångerrätten.336

2.3.3 Lagen (1992:1672) om paktetresor

ResL avser, enligt dess 1§, paketresor som researrangörer, själva eller
genom återförsäljare, säljer eller marknadsför. Med paketresa, som
definieras i 2§, menas ett arrangemang som har utformats före avtalsslutet
och som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i
kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av
arrangemanget och inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.
Dessutom skall arrangemanget vara mer än ett dygn eller inbegripa
övernattning samt säljas eller marknadsföras för ett gemensamt pris eller för
skilda priser som är knutna till varandra. Lagen är tillämplig även om olika
tjänster i arrangemanget skall betalas var för sig. Av vikt att notera är att
lagen skyddar alla resenärer, varför med resenär avses arrangörens motpart
och således omfattas även affärsmannen som reser i tjänsten.337 Av 4§ ResL

                                                
333 Se Prop. 1999/2000:89, s. 13.
334 Se Prop. 1999/2000:89, s. 18ff.
335 Se Prop. 1999/2000:89, s. 37ff.
336 Se Prop. 1999/2000:89, s. 37ff.
337 Se Prop. 1992/93:95, s. 67.
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framgår att lagen är tvingande till resenärens förmån, men endast avseende
de resenärer som förvärvar resan huvudsakligen för enskilt ändamål och
således inte i förhållande till affärsmannen. 

Lagen tillkom vid Sveriges EES-anslutning och grundar sig på det s k
resedirektivet.338 Detta har även varit föremål för EG-domstolens
bedömning avseende tolkningen av begreppet resepaket.339 EG-domstolen
fastslog att resepaket även innefattar resor som anordnas av resebyråer på
begäran av och i enlighet med en konsuments eller begränsad grupp
konsumenters önskemål. Domstolen fann denna tolkning styrkt genom att
det av bilagan till direktivet framgår att det bland de grundläggande villkor
som ett sådant avtal, som avses i direktivet, skall innehålla ingår de speciella
önskemål som konsumenten har meddelat när han gjorde bokningen och
som båda parter har godtagit. Dessutom fastslog EG-domstolen att med
uttrycket i förväg ordnad kombination, vilket utgör en av komponenterna i
resepaketet, med nödvändighet omfattar de fall då kombinationen av
turisttjänsterna är ett resultat av de önskemål som konsumenten framfört
fram till den tidpunkt då parterna kommer överens och ingår avtalet.

Lagen innehåller såväl civilrättsliga bestämmelser, om bl a resenärens
rättigheter vid fel och begränsningar av arrangörens möjlighet att ändra
priserna, som marknadsrättsliga regler, kopplade till MFL, med krav på
information till resenärerna.340 Resedirektivet innehåller en regel om förbud
mot vilseledande information, men denna ansågs inte nödvändig att införa i
lagen eftersom MFL, särskilt dess 4 och 6§§, är tillämplig i dessa fall.341

Denna koppling till MFL framgår av 7§3st. ResL, vilken i sin tur saknar
motsvarighet i direktivet.342 Därigenom kan MFL tillämpas även på andra
partsrelationer än mellan konsument och näringsidkare, vilket annars i
princip är dess begränsade område.343 

En av de tre marknadsrättsliga reglerna i ResL är 5§, som uppställer vissa
krav på innehållet i kataloger och broschyrer och syftet är att ge resenären
erforderlig information inför köpbeslutet, varför t ex priset alltid måste
framgå.344 Bilagor omfattas, men inte annonser för vilka ändå gäller samma
krav i enlighet med 4§2st. MFL samt 4§ PiL.345 I 5§2st. ResL framgår
arrangörens avtalsrättsliga bundenhet, varvid vissa förutsättningar måste
uppfyllas för att ändra given information. I förarbetena betonas dock att
detta inte får utnyttjas så att innehållet i materialet egentligen är
                                                
338 Direktiv (90/314/EEG) om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang. Se
Carlén-Wendels, T., a.a., s. 192.
339 Se mål C-400/00, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Tribunal Judicial da
Comarca do Porto (Portugal), att EG-domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det
vid den nationella domstolen anhängiga målet.
340 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 479.
341 Se Carlén-Wendels, T., a.a., s. 194f.
342 Se Prop. 1992/93:95, s. 69.
343 Se Prop. 1992/93:95, s. 74 samt 1§ MFL.
344 Se Prop. 1992/93:95, s. 70.
345 Se Carlén-Wendels, T., a.a. , s. 195.
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vilseledande, eftersom detta såsom otillbörlig marknadsföring strider mot
MFL.346 ARN har dock betonat att ett avtal mellan en researrangör och en
resenär i allmänhet inte kan anses innehålla ett löfte att vädret alltid är
lämpligt för den typ av rekreation som är resenärens resemål.347 Därmed är
arrangören inte ansvarig för avvikelser från normala väder- och
klimatförhållanden, men skulle resan ha marknadsförts som en sol- och
badresa under en tid då klimatet erfarenhetsmässigt avviker från denna typ
av rekreation är arrangemanget felaktigt.

Den andra marknadsrättsliga bestämmelsen är 6§ ResL, som innebär att
resenären måste erhålla viss information före avtalsslutet respektive
avresan, även om dessa uppgifter inte behöver tas in i kataloger och
broschyrer.348 Det är dock otillräckligt med anslag på väggen i
resebyrålokalerna.349 Något civilrättsligt ansvar för underlåtenhet att
uppfylla informationskraven finns inte, men vem som bär det
marknadsrättsliga ansvaret regleras i 7§ ResL, vari framgår att såväl
arrangören som återförsäljaren bär viss del av ansvaret. Genom
anknytningen till MFL i 7§3st. ResL kan dessa åläggas att lämna erforderlig
information enligt MFL.350 Skulle däremot informationen vara felaktig eller
annars vilseledande gäller såväl allmänt civilrättsligt som marknadsrättsligt
ansvar.351 

Som exempel kan nämnas ett avgörande angående en utannonserad
rabatterad resa.352 I annonsen angavs att priset på 995 kr gällde i mån av
plats. Två dagar efter införandet av annonsen beställde I tre resor, men fick
betala 1.595 kr à resa. Researrangören menade att det i annonsen angavs
"Res nu 995 kr" och anförde att då det gällde fler än tio resor krävdes inte
antalsuppgift enligt KOV:s föreskrift om angivande av platsantal vid
marknadsföring avseende försäljning av färre än tio resor. Nämnden menade
dock att eftersom resor med samma avgång som I köpt sålts till det
utannonserade priset och ingen begränsning angivits, måste annonsen tolkas
så att priset gällde så länge plats fanns kvar. Nämnden beviljade I rätt till
prisavdrag med 600 kr samt betonade vikten av att i marknadsföringen klart
och tydligt ange under vilka förutsättningar erbjudanden gäller. Utgången
blev således densamma som om prisuppgiften skulle ha ansetts utgöra
bindande anbud.

                                                
346 Se Prop. 1992/93:95, s. 71.
347 Se ARN:s beslut 2000-06-29; 2000-1673. ( Hämtat på ARN:s hemsida www.arn.se) 
348 Se Carlén-Wendels, T., a.a., s. 197.
349 Se Prop. 1992/93:95, s. 72.
350 Se Sandgren, C., m.fl., a.a., s. 480.
351 Se Prop. 1992/93:95, s. 74 samt Carlén-Wendels, T., a.a., s. 199.
352 Se ARN:s beslut 1993-10-22; 93-3401. ( Hämtat på ARN:s hemsida.)
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2.4 Marknadsrätt visavi civilrätt

Konsumentskyddet bygger på två olika system av rättsregler, det
marknadsrättsliga respektive civilrättsliga rättssystemet och de senaste åren
har utvecklingen till största delen influerats av verksamheten inom EU. De
två rättssystemen har som synes helt skilda tillämpningsområden då
marknadsrätten i huvudsak behandlar förhållandet mellan det allmänna och
de enskilda genom att uppställa ramar för näringsidkarnas beteende
gentemot konsumentkollektivet, medan civilrätten består av minimiregler
avseende förhållandet mellan näringsidkaren och konsumenten i det enskilda
fallet. Sådan privaträttslig reglering förekommer även i marknadsrätten, t ex
angående skadestånd till konsument. 

Som vi sett är därför systemen kompletterande, men även till en viss del
samordnade. Redan i förarbeten från 1970-talet framgår det fördelaktiga
med att på något sätt anknyta MFL till marknadsföringsreglerna i
civilrätten.353 Tidigare saknades såväl lagregler som vägledning i motiven
för en sammankoppling av de båda rättsområdena och enligt André var det
då omöjligt att i större utsträckning analogisera, eftersom bedömningen i
grunden var alltför olikartad.354 Emellertid framhålls i motiven till KKL att
en samordning mellan de civil- och marknadsrättsliga reglerna bör
övervägas, då den skulle främja enhetlighet och överskådlighet.355 Men man
betonar att hänsyn måste tas till de båda områdenas olika funktioner,
eftersom marknadsrätten avser att skydda konsumenter som kollektiv medan
civilrätten skall stärka den enskilde konsumentens ställning i förhållande till
den enskilde näringsidkaren. Dessutom avser MFL:s sanktioner endast
framtiden till skillnad från civilrätten, som i sin tur endast avser redan
ingångna avtal.

Innebörden av marknadsföringsansvaret vid köp är att felaktiga uppgifter i
marknadsföringen får samma rättsverkan som när varan i sig är felaktig. I
det konkreta köpeavtalet kan det saknas information om varans
beskaffenhet. Sådan information kan dock finnas med i marknadsföringen
och eftersom avtalets innehåll även utgörs av vad som förekommit före och
vid avtalsslutet inbegrips däri uppgifter i reklamen.356 I detta sammanhang
skall jag kort beröra frågan om marknadsuppgifter såsom bindande anbud i
avtalslagens mening. En sedan länge härskande uppfattning i svensk rätt är
dock att marknadsföring riktad till allmänheten i regel endast utgör
oförbindande erbjudanden, s k utbud. Därmed kan näringsidkaren avstå ifrån
att sälja en utannonserad vara eller ändra utannonserade villkor, t ex
prisuppgifter, utan att detta aktualiserar civilrättsligt ansvar.357 Men att
annonsera med lockande varor, priser och andra erbjudanden i syfte att

                                                
353 Se André, M., a.a., s. 549.
354 Se André, M., a.a., s. 550.
355 Se SOU 1984:25, s. 118.
356 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 465.
357 Se Bernitz, U., a.a., s. 112.
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etablera kontakt med kunden, utan att i rimlig utsträckning kunna tillgodose
efterfrågan strider dock mot 4§ MFL.358 Disproportion mellan reellt utbud
och annonsering måste neutraliseras med ett tillräckligt tydligt budskap om
begränsningarna, varför det inte räcker med att endast ange att utbudet är
begränsat.359 

En av anledningarna bakom regleringen är att konsumenten som lockats av
annonsen kan ha svårt att avböja ett annat erbjudande avseende en dyrare
vara när kontakt med näringsidkaren väl tagits och dessutom försvåras
möjligheterna för konsumenten att jämföra olika alternativ.360 I en del fall
har MD förbjudit att lockerbjudanden framhävs så att konsumenterna endast
med svårighet uppfattar det samtidiga och kanske mindre fördelaktiga
huvuderbjudandet, t ex ett bindande abonnemang. Dessutom förbjöds en
näringsidkare att i direktreklam ange att adressaten var speciellt utvald, när
så inte var fallet.361 

Förutom 4§ MFL kan lockerbjudanden även aktualisera 9-11§§ och
13§ MFL, eftersom dessa avser marknadsföringsåtgärder som är särskilt
såväl säljfrämjande som lockande. Samtliga av dessa lagrum har att göra
med själva presentationen av erbjudandet och i motiven betonas att
presentationer som försvårar för konsumenten att fatta ett rationellt
köpbeslut skall förbjudas.362 Sålunda skall tydligt anges samtliga villkor och
begränsningar för att kunna nyttja erbjudandet. En grundläggande princip är
att åtgärderna skall vara lagliga, hederliga och vederhäftiga, varför
information skall lämnas om varje omständighet som kan påverka
konsumenten så att denne korrekt kan värdera och överväga erbjudandet
inför sitt köpbeslut.363

Det finns dock flera uttalanden i doktrin, och som nämnts även i motiven till
PiL, om att omständigheterna ändå kan vara sådana att man bör betrakta
preciserade uppgifter i marknadsföringen som bindande anbud, t ex då
erbjudandet riktats till ett begränsat antal mottagare eller då dessa haft skäl
att uppfatta uppgifterna som bindande.364 Härtill ansluter sig André, som
anger att ett skäl som talar för detta är då utformningen av ett visst
erbjudande särskilt är ägnat att väcka adressatens tillit till att det är definitivt
och därför utan ytterligare villkor kommer att infrias. Som exempel anger
André då näringsidkaren använder vissa uttryck såsom  "förpliktar oss" eller
"garanterar" eller då erbjudandet på något sätt begränsats, t ex genom
uttrycket "så länge lagret räcker" eller med en bestämd tidsgräns.365 

                                                
358 Se Bernitz, U., a.a., s. 76.
359 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 418f.
360 Se SOU 1993:59, s. 352.
361 Se Ekelund, T. Direktmarknadsföring, 1999, s. 61 samt t ex MD 1983:16 och nedan i
kap. 2.4.1 om MD 1982:16.
362 Se SOU 1993:59, s. 329.
363 Se Svensson, C.A., m.fl., a.a., s. 262f.
364 Se Bernitz, U., a.a., s. 113.
365 Se André, M., a.a., s. 222f.
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Rättsläget i Sverige är dock fortfarande osäkert, men intressant är, med
tanke på det omfattande nordiska samarbetet inom konsumenträtten, att
högsta instans i Danmark ansett att prisuppgifter i skyltfönster utgjort
bindande anbud.366 Åtminstone när det gäller prisuppgifter antar jag att
utvecklingen på detta området snart kommer att ligga i linje med rättsläget i
Danmark, särskilt med tanke på att det nordiska samarbetet underlättas av en
någorlunda enhetlig rättsbildning samt med hänsyn till uttalanden i denna
riktning i motiven till PiL och i doktrin. Dessutom skulle PiL:s krav på
tydlig och korrekt prisinformation vara illusoriskt om prisuppgifterna efter
konsumentens beslut att köpa kunde ändras så länge avtal inte ingåtts.

Eftersom marknadsrätten avser att skydda konsumenterna såsom kollektiv
kan inte den enskilde konsumenten, som genom en näringsidkares
marknadsföring blivit vilseledd eller erhållit bristfällig information, åberopa
en marknadsrättslig regel. Om en konsument skulle anse sig lurad av
innehållet i en annons kan KO utverka förbud för näringsidkaren att
framledes utforma annonser såsom skett, men fortfarande kan konsumenten
vara köprättsligt bunden i förhållande till näringsidkaren och kan då väcka
talan i allmän domstol för att aktualisera de civilrättsliga reglerna.
Förutsättningen är dock att marknadsföringen inverkat på konsumentens
beslut att köpa varan. Skulle konsumenten ha begett sig till säljstället, men
aldrig ha ingått köpeavtal kan således inte de civilrättsliga reglerna
tillämpas. Däremot kan i dessa fall skadestånd enligt MFL begäras av
konsumenten ifall denne föranletts av marknadsföringen att bege sig till
säljstället och därigenom haft utgifter, men inte kunnat erhålla den
marknadsförda varan. 

En annan samordning ligger i att varan anses felaktig enligt KKL ifall den
av MD bedömts strida mot MFL:s regel i 17§ MFL om produktotjänlighet.
Men å andra sidan är varan som levererats till konsumenten i felfritt skick,
trots att förpackningen enligt MFL är klart vilseledande, inte civilrättsligt
ansvarsgrundande. Den civilrättsliga bedömningen görs utan hänsyn till
vilseledandeaspekter, vilket är naturligt då man beaktar reglernas skilda
syften. Kommer varan konsumenten tillhanda i det skick som föreskrivs
enligt KKL:s felregler anses förpackningen ha tjänat sitt civilrättsliga syfte,
medan näringsidkaren samtidigt kan fällas såsom ansvarig för att
förpackningen varit ägnad att vilseleda konsumentkollektivet. 

Här framkommer den viktiga skillnaden att det är tillräckligt att det vid
marknadsföringen förelegat risk för vilseledande av den genomsnittlige
konsumenten, medan det i civilrätten krävs kausalitet mellan
marknadsföring och ett visst köpeavtal för att aktualisera ansvar. Dessutom
kan parterna, till skillnad från regleringen i marknadsrätten, intill vissa
gränser avtala om varans beskaffenhet. Därtill kommer möjligheten för
näringsidkaren att i tid och på tydligt sätt rätta till uppgifterna i
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marknadsföringen i efterhand, medan sådan efterhandskorrigering aldrig
accepteras såsom ansvarsbefriande enligt marknadsrätten, även om
rättelsebrev sänds till samtliga berörda, eftersom MD har betonat att varje
reklamenhet skall vara vederhäftig i sig.367 Detta är en naturlig konsekvens
av marknadsrättens syfte att skydda konsumentkollektivet och civilrättens
syfte att ge den enskilde konsumenten rätt att åberopa kontraktsrättsliga
felpåföljder i det enskilda fallet.

Bedömningen av näringsidkarnas marknadsföringsansvar i marknadsrätten
är också mycket hårdare än enligt de civilrättsliga reglerna, enligt vilka
näringsidkaren inte ansvarar för allmänna värdeomdömen, lovprisanden
eller kringuppgifter i marknadsföringen. Dessutom måste samtliga allmänt
hållna och även indirekta uppgifter enligt den marknadsrättsliga
bedömningen verifieras av näringsidkaren för att uppfylla det höga
vederhäftighetskravet. I enlighet med den omvända bevisbördan är det
näringsidkaren som skall styrka samtliga uppgifter i sin marknadsföring,
medan det i civilrätten är konsumenten som har bevisbördan, varvid det är
tillräckligt att denne visar att marknadsföringen kan antas ha inverkat på
köpet. 

Det är tämligen antagligt att marknadsföringen inverkade på
konsumenternas köp i det nu aktuella fallet angående en reklamkampanj.368

Denna genomfördes år 1991 då hemelektronikgruppen BIG/Axlins, numera
till stor del uppköpt av OnOff, lovade att alla som köpte varor skulle få
köpesumman tillbaka efter tio år om vissa villkor uppfylldes. Närmare        5
000 kunder uppfyllde oväntat dessa krav och hörde av sig till
företagskedjan, men ännu har ingen återbetalning gjorts. Kraven uppgår till
sammanlagt ca 50 miljoner kr och BIG har uppgett sig sakna finansiell
beredskap. Efter ett möte mellan KOV och BIG har samtliga kunder som
uppfyllde villkoren blivit lovade att pengarna kommer att återbetalas i
omgångar, men eftersom man inte har kunnat ange vid vilken  tidpunkt
utbetalningarna skall påbörjas har även dröjsmålsränta lovats utgå under
tiden. Redan år 1991 anmäldes reklamkampanjen av KOV och KO till
Marknadsetiska rådet, som fann den strida mot god affärssed på grund av
den otydliga informationen av villkoren. 

Ett av de, för både civilrätten och marknadsrätten, väsentligaste
konsumentpolitiska målen för konsumentskyddet är det gemensamma syftet
att tillse att konsumenterna får erforderlig information inför sina köpbeslut. 
Flera civilrättsliga konsumentskyddande lagar är sammankopplade till MFL
genom att de i preciserande informationsregler hänvisar till MFL för
reglernas upprätthållande och tillämpning. Informationskravet i 4§2st. MFL
om att näringsidkarna skall lämna information av särskild betydelse från
konsumentsynpunkt preciseras därmed, förutom genom MD:s praxis och
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KOV:s utfärdade riktlinjer, genom de särskilda informationsreglerna i andra
konsumentskyddande lagar, vilka i sin tur tillämpas med beaktande av
KOV:s riktlinjer. Detta samspel avseende tolkningen av vilken information
som krävs, för att konsumenten skall kunna fatta rationella köpbeslut, är
således heltäckande, enhetligt och konsekvent. 

Olikheten mellan systemen avseende övrig bedömning av marknadsföring är
en förutsättning för deras kompletterande funktion Detta har medfört en
heltäckande reglering av näringsidkarnas marknadsföringsansvar gentemot
konsumenterna, som i marknadsrätten skyddas mot otillbörliga
marknadsföringsåtgärder inför sitt köpbeslut för att minimera risken för köp
av varor som sedermera visas oförenliga med uppgifterna i
marknadsföringen, medan civilrätten skyddar konsumenten mot en
ekonomisk förlust när marknadsföringen föranlett denne att köpa varan.

2.4.1 Praxis

För att klargöra tillämpningen av vissa beaktansvärda situationer avser jag
att här ge exempel på hur bedömningen skett i rättspraxis. Avseende 16§1st.
KKL och omständigheten att avtalstolkningen även innefattar uppgifter i
marknadsföringen kan nämnas att en bil ansetts felaktig, eftersom det ur
varudeklarationen framgick att bilen var i normalt skick och att det inte
noterats att den hade en omfattande plåtskada.369 Den stränga bedömningen
av att varan skall åtföljas av erforderliga anvisningar, enligt
16§1st., 2p. KKL, framgår av att ARN ansåg att en bogserlina var felaktig
då den inte åtföljts av en bruksanvisning, eftersom man "inte utan vidare kan
utgå ifrån att en konsument vet hur bogserlinan skall monteras och
användas".370 Dessutom fann nämnden, med hänvisning till KOV:s riktlinjer
för textilier, att ett par kostymbyxor var felaktiga då de saknade skötselråd,
trots att skötselråd fanns i den tillhörande kavajen.371

MD ålade Saab-Ana att i marknadsföringen av nya personbilar tydligt uppge
bl a bilens bränsleförbrukning och bränslekostnad vid blandad landsvägs-
och stadskörning.372 MD menade att sådan information tillgodoser ett så
stort konsumentintresse att dessa uppgifter anses ha särskild betydelse från
konsumentsynpunkt enligt 4§2st. MFL. Det viktigaste skälet är att det
möjliggör jämförelser mellan olika bilmodeller.

Som exempel på tillämpning av 16§2st., 2p. KKL, avseende konsumentens
särskilda ändamål, har nämnden ansett en kamera felaktig, då konsumenten
vid köpet klargjort sitt önskemål varvid näringsidkaren rekommenderat den
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aktuella kameran, vilken inte motsvarade kundens framställda önskan.373

Vid köp efter prov eller modell, angående 16§2st., 3p. KKL, har i praxis
framkommit att varan inte behöver anses felaktig enbart för att den inte till
fullo motsvarar provet respektive modellen. Dessutom kan själva syftet med
demonstrationen vara att endast på ett ungefär beskriva varan eller en av
dess egenskaper, varvid det dock krävs att konsumenten informerats om att
avvikelser kan förekomma.374 

Som tidigare nämnts skall förpackningar inte på något sätt vilseleda om
innehållet, men Buitonis spagettikartonger var till sin storlek såsom 500 g
förpackningar, trots att de endast innehöll 400 g spagetti.375 Buitonis avsikt
var att ha samma produktvikt som de svenska konkurrenterna hade, men
man önskade av ekonomiska skäl att behålla samma kartongstorlek på alla
sina marknader. Dessutom hade man på förpackningarna avgivit såväl
fyllnad som vikt. Men MD fann ändå att det förelåg stor risk för
vilseledande av konsumenterna och att angivelserna inte var tillräckliga då
förpackningarna hade kunnat fyllas ut. Således godtogs inte det
konkurrensmässiga skälet och utformningen ansågs otillbörlig mot såväl
konsumenter som andra näringsidkare, vilka sålde spagettiförpackningar
anpassade till sitt innehåll.

Näringsidkarens upplysningsskyldighet angående förhållanden som köparen,
enligt 16§3st., 2p. KKL, med fog kan räkna med att bli upplyst om har
nämnden ansett gälla bl a att en skinnkappa inte tål regn.376 I ett annat
ärende beslöt nämnden att fel förelåg i en sidendress.377 Konsumenten hade
köpt de båda plaggen i olika storlekar och färgskillnad uppkom efter tvätt.
Näringsidkaren borde därför ha upplyst konsumenten om denna risk med att
köpa dressens båda delar i olika storlekar. Ett bolag som sålde begagnade
importbilar underlät att till konsumenten informera om skrotningsavgift
samt om försäkringsbolagens krav på att vidta vissa åtgärder med bilen för
att kunna erhålla försäkring.378 Detta ansåg nämnden vara uppgifter om
sådana förhållanden som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst
om. Nämnden betonade att då det av bolagets marknadsföring framgick att
deras verksamhet även avser import av bilar borde bolaget i egenskap av
professionell bilimportör ha känt till såväl skrotningsavgift som
försäkringsbolagens krav. Dessutom fastslogs att underlåtenheten att
upplysa om dessa omständigheter måste antas ha inverkat på konsumentens
vilja att köpa bilen till det överenskomna priset och denne ansågs därför
berättigad till ersättning av bolaget dels för skrotningsavgiften, dels för
kostnaderna avseende åtgärderna som fordrades för att uppfylla
försäkringskraven.
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375 Se MD 1981:14.
376 Se ARN 1994/95 ref 51.
377 Se ARN 1994/95 ref 57.
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Som exempel på att varan avvikit ifrån konsumentens befogade
förväntningar, enligt 16§3st., 3p. KKL, kan nämnas bedömningen av ett par
byxor som konsumenten köpt på realisation. Denne upptäckte efter första
tvätten vissa fel i byxorna och nämnden ansåg att näringsidkaren skylt om
prisnedsättning med tillägget "NG DEF" inte utgjorde tillräcklig
information, särskilt med hänsyn till att felet inte hade kunnat upptäckas vid
köpet.379 En för konsumenten negativ utgång fick fallet avseende en
mockajacka som färgförändrats vid tvätt.380 Nämnden ansåg inte att
konsumenten hade fog att förutsätta annat än att detta kan inträffa med en
jacka av det materialet.

Även enligt MD:s praxis är det tillåtet att utelämna uppgifter ifall dessa
anses vara allmänt kända. I en reklamfilm för tvättmedel mot kragsmuts
sades inget om att det kan fordras förbehandling, men MD menade att detta
generellt krävs avseende kragsmuts liksom avseende kraftig nedsmutsning i
allmänhet och därför är allmänt känt.381

Bedömningen av näringsidkarens uppgiftsansvar enligt 19§ KKL är strikt,
vilket kan belysas med fallet om inköpet av ett stryktäcke.382 I
marknadsföringen förekom uttrycket "nu kan du stryka var du vill" samtidigt
som täcket angavs vara värmedämpande och skyddande av bordet.
Konsumenten hade därmed strukit sina textilier på ett glasbord med
stryktäcket emellan. Emellertid sprack glasskivan och företaget bestred
ansvar då konsumenten handlat omdömeslöst och att man över huvud taget
inte kunnat föreställa sig att någon skulle välja ett sådant underlag.
Nämnden fann dock att, oavsett om det är mindre omdömesgillt att använda
glasbord som underlag, täcket saknade de utlovade egenskaperna och
därmed var felaktigt.

Avseende 19§2st. KKL, angående näringsidkarens ansvar för uppgifter
lämnade i tidigare säljled, kan nämnas fallet där tillverkaren av ett
parkettgolv marknadsförde detta som "ett trägolv från T är gjort för att hålla
länge".383 Vidare uppgavs i marknadsföringen att lacken skulle tåla att slitas
på i många år och särskilda hårdhetsvärden angavs. Redan efter några
veckor upptäckte konsumenten flera repor i golvet, trots att han inför köpet
förklarat hur han bodde och hur stor familjen var eftersom golvet skulle
motsvara hans krav. Säljaren bestred ansvar med hänsyn till att skadorna
orsakats av familjens hund. Nämnden anförde att såväl säljaren som
tillverkaren uppgett att det inom branschen är välkänt att lackade trägolv
inte tål hundklor, varför tillverkaren borde ha angett detta i
marknadsföringen, särskilt med tanke på det stora antal familjer som har
hund och att sådant slitage inte kan vara ovanligt. Tillverkarens
marknadsföring var således ägnad att ge konsumenten intrycket av att
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golven skulle tåla det de kunde komma att utsättas för. Därmed ansåg
nämnden att den ofullständiga marknadsföringen var vilseledande och att
det kunde antas att uppgifterna inverkat på köpet, varför golvet var felaktigt
och näringsidkaren ansågs vara solidariskt ansvarig med tillverkaren.

MD dömde ett företag ansvarigt för otillbörlig marknadsföring, eftersom
deras anställda telefonförsäljare givit sanningslösa och därmed vilseledande
uppgifter om att de uppringda konsumenterna var särskilt utvalda och blivit
speciellt rekommenderade av olika personer, såsom arbetskamrater, till att få
ett förmånligt erbjudande.384 MD har även betonat att marknadsföringen, till
skillnad från den civilrättsliga bedömningen, skall bedömas utan hänsyn till
den information som lämnas på säljstället. Därför ansåg MD, i ett fall
angående marknadsföring av rödfärg, att det är utan betydelse att färgen bara
säljs i fackhandel eftersom inget hindrar att konsumenten köper färg utan att
kontakta personalen, av vilka det dessutom får antas finnas de som saknar
kunskap om de olika färgtyperna.385 För att inte vilseleda konsumenterna
ålades därmed näringsidkaren att informera kunderna om färgens
användbarhet i marknadsföringen.

I en annons med bild på en soffgrupp fanns bl a prisuppgiften i fetstil,
medan det i finstil angavs att en av de avbildade sofforna inte ingick.386 MD
menade att konsumenten inför möbelköp visserligen är mera noggrann och
således studerar dessa annonser mer ingående, men eftersom det finstilta var
undanskymt i förhållande till bilden och priset ansågs även en noggrann
läsare kunna förbise undantaget och annonsen bedömdes vilseledande. MD
fällde dock aldrig Mc Donald´s annons med rubriken "En fullvärdig måltid"
och bild på en mjölkdrink, en hamburgare och en pommes stripes, trots att
prisuppgift utelämnats helt.387 KO hade yrkat prisinformationsåläggande,
men MD menade att annonsen avsåg att informera om bolagets verksamhet i
allmänhet och uttalade principen om att annonser bör avse en bestämd
nyttighet för att en prisuppgift skall vara meningsfull. Ifall den är så allmän
att den endast gör reklam för näringsidkarens utbud kräver MD aldrig
prisuppgift, men anser ändå att det inte finns någon klar gräns för när
specifika varor kan anses vara mera framträdande.

Vid tvist om priset enligt 35§ KKL, kan näringsidkaren anses skyldig att stå
fast vid ett uppgivet pris, trots att detta av misstag är felaktigt. Denna
bedömning gjordes i ett ärende avseende försäljning av elspisar, vilka i
annonsen uppgetts kosta 4.490 kr.388 Med anledning av detta kontaktade
konsumenten näringsidkaren för att försäkra sig om att priset var riktigt,
varefter han köpte spisen. Veckan därpå, då spisen skulle levereras,
förklarade näringsidkaren att det utannonserade priset av misstag blivit för
lågt och att spisen egentligen kostade 5.900 kr. Nämnden ansåg att
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konsumenten hade rätt till det utannonserade priset trots att varan ännu inte
levererats, eftersom rättelsen gjorts först efter avtalsingåendet.

I ett fall rörande en resebyrås uppgift om "Sveriges lägsta priser till alla
resmål" framhöll MD det positiva med prisjämförelser, eftersom det ökar
konkurrensen och därmed gynnar prisbildningen, vilket därför får vägas mot
kraven på vederhäftighet och tillfredsställande bevisning.389 Påståendet
ansågs dock alltför överdrivet och MD betonade det uppenbara med att
vederhäftighetskravet inte får ställas så lågt att konkurrensintresset tillåts
rättfärdiga en klart ovederhäftig marknadsföringsmetod.390
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