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I 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar olika informationskrav som finns i marknadsföringslagen (2008:486) 

och prisinformationslagen (2004:347). Nuvarande marknadsföringslagen och dess föregångare 

har blivit föremål för en rad förändringar. Den nuvarande bestämmelsen som reglerar inform-

ationskrav vid ett köperbjudande, och till viss del även kombinerade utbud, har haft en brokig 

väg fram till sin nuvarande utformning. Vidare existerar denna paragraf i ett sammanhang som 

har fått sin nuvarande lydelse allteftersom och inte har förändrats enhetligt. Olika önskemål på 

EU-nivå att tillnärma medlemsländernas lagar på vissa områden, har legat till grund för fullhar-

moniseringsdirektiv som sedan har implementerats i marknadsföringslagen och i prisinformat-

ionslagen.  

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder införlivades genom marknadsföringslagen (2008:486), 

där ett syfte var att skydda konsumenten från otillbörliga affärsmetoder. Direktivet utgår från 

att näringsidkaren är fri att bestämma vilken information som ska lämnas och hur extensiv den 

ska vara. Denna utgångspunkt ska dock sättas i ett sammanhang där man även väger in konsu-

mentens behov av att på goda grunder fatta ett ekonomiskt beslut.1 I direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder är informationsskyldigheten av generell karaktär och därför avskaffades bestäm-

melsen om informationskrav vid kombinerade utbud i MFL, med en motivering som inte stod 

oemotsagd i lagstiftningsprocessen, och blev till viss del ersatt av bestämmelsen om ett köper-

bjudande i 12 § 2 st. MFL. Det kan ses som ett resultat av att bredda tillämpningsområdet för 

ett köperbjudande för att uppnå ett gott konsumentskydd, vilket kan få till följd att näringsid-

karens frihet att själv få välja sin marknadsföringsåtgärd begränsas i en större omfattning än 

vad direktivet tillåter. Vidare kan en tillämpning av 12 § 2 st. MFL, stå i strid med direktivets 

andra syfte, att tillnärma medlemsstaternas lagar på området.2  

 

 

 

 

                                                 
1  Prop. 2007/08:115 s. 86. 
2 Se artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 



II 

 

Det föreligger ett köperbjudande om information om en bestämd produkt tillsammans med en 

prisangivelse innebär att konsumenten kan fatta ett affärsbeslut. Om näringsidkaren utformar 

sin marknadsföringsåtgärd som ett köperbjudande, ska den väsentliga informationen som är 

angiven i 12 § MFL lämnas.3Vid en tolkning och tillämpning av bestämmelsen har bland annat 

11 § MFL fått stor betydelse vilket inte framgår av bestämmelserna i 11-12 §§ MLF. Den flex-

ibla tillämpning som informationskraven underställs i 12 § MFL, innebär till detta att gränsen 

mot den mer generella regeln om informationskrav i 10 § 3 st. MFL har suddats ut. Ett köper-

bjudanden kan även uppstå via den prisinformation som ska lämnas i de situationer en nä-

ringsidkare tillhandahåller en bestämd produkt enligt 6 § PIL. I de situationer när ett köperbju-

dande uppstår via prisinformation som ska lämnas enligt 6 § PIL, är det således via krav på 

information och inte via näringsidkarens fria vilja att utforma ett köperbjudande.4 Därför kan 

priskravet anses ha alltför stora inverkningar på näringsidkarens frihet att själv få utforma ett 

köperbjudande och stå i strid med direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  

 

I Marknadsföringslagen stundade nya förändringar när direktivet om konsumenträttigheter im-

plementerades i svensk rätt. Resultatet blev en ny bestämmelse som reglerar den information 

som ska förmedlas innan ett konsumentavtals ingås, vilket även 12 § MFL med stor sannolikhet 

gör. 22 a § MFL är kopplad till skadestånd och 12 § MFL är kopplad till marknadsstörningsav-

gift och det är oklart hur de ska förhållas till varandra eller vilken som ska tillämpas vid en 

överlappning. I denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts för att undersöka hur pris-

informationskravet i 12 § MFL förhåller sig till andra informationskrav i PIL samt i MFL. Vi-

dare analysera de syften som inverkar på en tolkning och tillämpning av 12 § MFL. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
4 SOU 2006:76 s. 354. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har nu gått en tid sedan ett gigantiskt harmoniseringsprojekt från EU landande i svensk mark-

nadsföringsrätt och en gång för alla ritade om kartan för informationskrav. Vid utformandet av 

informationskrav i MFL vägs två olika intressen mot varandra. Dels konsumentens intresse av 

att kunna genomföra väl genomtänkta affärstransaktioner. Mot detta står näringsidkarens intresse 

av att själv få avgöra om denne vill lämna ett kommersiellt budskap och hur det ska utformas. 

Synen på vilken information som ur konsumentsynpunkt är särskilt viktig och därför ska inklu-

deras av olika informationskrav har varierat över tid. I arbetet inför 1995 års lag uttrycks att de 

ska täcka ”ett inte helt obetydligt behov och inte bara sådana fall som är särskilt allvarliga”.5 

Under denna lagstiftningsprocess lades som förslag att den generella informationsskyldigheten 

skulle preciseras: 

 ”Utredningen har i stället uttryckt informationsskyldigheten så, att en näringsidkare skall vid marknadsföring vid 

en lämplig tidpunkt och i en ändamålsenlig form bereda berörda konsumenter tillgång till behövlig information och 

att informationsskyldigheten också gäller vid anbud, avtals ingående eller leverans.”6 

Regeringen motsatte sig förslaget, eftersom det i praktiken befarades innebära oklarheter om la-

gens förhållande till annan lagstiftning som också reglerar informationskrav, däribland prisin-

formationslagen.7 Regeringen ansåg även att det fanns risk att informationskraven skulle komma 

i konflikt med varandra. Med det inte sagt att uttryckliga informationskrav vid särskilda typer av 

marknadsföringsåtgärder skulle sakna betydelse. Uttryckliga informationskrav ansågs motive-

rade ur konsumentsynpunkt ifall det förelåg ett kombinerat utbud.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 Prop. 1994/95:123 s. 44. 
6 Prop. 1994/95:123 s. 45. 
7 Se 1 § MFL. 
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”Hetaste nyheterna just nu: köp en telefon för 1 kr vid tecknandet av ett 12-månaders abonne-

mang. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker!”  ”Blomma ut på en resa till våren och var med 

i vår tävling där vi lottar ut fina priser till Karibiska pärlor i vårt vinterutbud! Kom ihåg att om 

några dagar vänder det och vi går återigen mot mörkare tider…”. I ett mörkt och glesbefolkat 

land som Sverige har denna typ av marknadsföringsåtgärd snarare blivit regel än undantag och 

har en minst sagt intressant plats i den svenska marknadsföringsrättens historia. Det rör sig här 

om ett kombinerat utbud.  Några av dessa kombinerade utbud har inte bara varit förbjudna utan 

även tillhört specialstraffrätten med straffsatser upp till ett års fängelse. Detta ger en fingervis-

ning om hur lagstiftaren såg på dessa marknadsföringsåtgärder riktade till konsumenter vid infö-

randet av 1975 års lag. Andra uppfattningar om konsumentens bästa innebar att förbuden ersattes 

med informationskrav i 1995 års lag, vilka ansågs stå i balans med både näringsidkarens intresse 

av att få utforma sin marknadsföringsåtgärd och konsumentens intresse av att få tillräcklig in-

formation.  Konsumentensbehov av att få tillräcklig information ska även sättas i ett perspektiv 

som sträcker sig långt utöver en enskild persons möjlighet att genomföra ett rationellt köp. In-

formationskraven har även betydelse för en väl fungerande marknadsekonomi och inte bara på 

nationell nivå utan även på EU-nivå, eftersom ett av EU:s huvudprojekt, den inre marknaden, 

står i direkt relation till marknadsrätt. Av denna anledning sattes inom ramen för det europeiska 

samarbetet ett arbete igång mot en framtida politisk strategi för affärskommunikation på den inre 

marknaden.8 Affärskommunikation beskrevs som reklam, direktmarknadsföring, säljfrämjande 

åtgärder, sponsring samt PR i syfte att lyfta fram ett företags varor, tjänster eller ett företags 

profil.9 I en uppföljning kartlades fyra områden där negativa konsekvenser för den inre mark-

naden och konsumentskyddet kunde uppstå till följd av att medlemsländernas nationella lagar 

skilde sig åt på dessa områden.10  

 

 

 

 

 

                                                 
8  KOM (1996) 192 slutlig; se härom SOU 2006:76 175 ff.    
9  KOM (1996) 192 slutlig, s. 4.  
10 KOM (1998) 121 slutlig. 
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Detta låg till grund för det inledningsvis nämnda harmoniseringsprojekt som resulterade i en 

strandsättning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder som kräver fullständig harmonisering 

inom dess område.11 I lagstiftningsprocessen ges det uttryck för olika uppfattningar om hur 

direktivets mål och syfte på bästa sätt skulle implementeras i svensk rätt. Direktivet förde med 

sig stora förändringar inte minst för olika informationskrav i MFL och PIL. I MFL infördes ett 

nytt begrepp, vilseledande underlåtenhet, som innebär att väsentlig information inte lämnats. 

Inom ramen för vilseledande underlåtenhet anges en särskild form av säljmeddelande, ett köp-

erbjudande, vilket till sin natur uppmanar till köp och därför skulle vara kopplade till uttryckliga 

informationskrav. En stor researrangör hade 2008 marknadsfört en flygresa till New York ge-

nom annonsering i Svenska Dagbladet med rubriken ”New York – från 7 820 kr.”12 Det vi här 

ser prov på kan vara ett köperbjudande, som går under bestämmelsen 12 § MFL där även kom-

binerade utbud till viss del regleras. 2014 infördes en ny bestämmelse om informationskrav i 

MFL. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel fem i direktivet om konsumenträttigheter 

och reglerar den information som ska lämnas innan ett avtal ingås i en näringsidkares butik. 

Direktivet om konsumenträttigheter har även den en ambition att uppnå fullharmoniserande 

effekt. Direktivet ansågs förenligt med direktivet om otillbörliga affärsmetoder även om båda 

reglerar informationskrav som ska lämnas innan ett avtal ingås.    

”I direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på 

den inre marknaden föreskrivs vissa grundläggande informationskrav som näringsidkare måste uppfylla innan 

avtal ingås.” ”I enlighet med strävan efter bättre lagstiftning säkerställer förslaget samstämmighet mellan dessa 

olika direktiv samtidigt som de rättsliga konsekvenserna av underlåtenhet att uppfylla sådana krav regleras. För-

slaget kommer att leda till ett gott skydd för konsumenterna i de avtal de ingår med näringsidkare.”13    

 

 

 

 

                                                 
11 KOM (2001) 531 slutlig; KOM (2002) 289 slutlig; KOM (2003) 356 slutlig. 
12 MD 2011:30. 
13 KOM (2008) 614 slutlig, s. 3. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda varför 12 § MFL fick sin nuvarande utformning samt 

hur denna bestämmelse ska tolkas, tillämpas och förhålla sig till äldre rätt samt andra inform-

ationskrav i marknadsföringslagen och prisinformationslagen. Därför ska direktivet om otill-

börliga affärsmetoders uppbyggnad samt mål och syfte analyseras för att se hur dessa påverkade 

lagstiftningsprocessen och det slutliga resultatet. Därefter beskrivs och undersöks gällande rätt 

för informationskrav. 

Med denna utgångspunkt ska följande tre frågor besvaras: 

 Vilka målsättningar i direktivet om otillbörliga affärsmetoder ligger till grund för en 

tolkning och tillämpning av rekvisitet prisangivelse och prisinformation i 12 § MFL 

samt föreligger en vilseledande underlåtenhet om det inte finns en prisuppgift? 

 Hur förhåller sig 12 § MFL till 6 § PIL och till 10-11 §§ MFL? 

 Hur ser gällande rätt ut för de informationskrav som tidigare reglerades i 13 § i 1995-

års lag? 

 Sammanfaller den tidpunkt då informationskraven ska lämnas enligt 12 § med den tid-

punkt då informationskravet pris enligt 22 a § i MFL ska lämnas? 

 

1.3 Avgränsningar 

Utgångspunkten för uppsatsen är 12 § MFL och de krav på information som gäller för pris samt 

produktens utmärkande egenskaper, eftersom de två tillsammans har avgörande betydelse för-

för om det föreligger ett köperbjudande. Vidare har de två nämnda informationskraven störs 

betydelse för kombinerade utbud.14 Uppsatsen kommer därför inte att behandla övriga inform-

ationskrav som finns uppställda i 12 § MFL. Förmånserbjudande regleras på olika håll i MFL 

men föremål för uppsatsen är endast de informationskrav som tidigare reglerades i 13 § i 1995 

års lag. Informationskrav i samband med marknadsföring regleras även i andra lagar som är 

kopplade till MFL enligt 1 § MFL, men det är endast PIL som behandlas i detta arbete, eftersom 

lagen bland annat har direkta kopplingar till informationskravet prisuppgift enligt 12 § 1 st. 2 

p. MFL. Fokus ligger på marknadsföringsåtgärder riktade mot konsumenter.  

 

                                                 
14 Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 90. 
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1.4 Metod & material 

I denna uppsats har en rättsdogmatisk metod använts. Föremål för uppsatsen är delvis bestäm-

melser vilka har sin grund i två fullharmoniseringsdirektiv. Direktivens syfte och tillämpnings-

område går som en röd tråd genom de traditionella svenska rättskällorna. De EU-rättskällor 

som behandlats är bindande och icke bindande sekundärrätt, EU-domstolens praxis, direktiv, 

generaladvokatens förslag till avgöranden och allmänna rättsprinciper. De svenska rättskällor 

som behandlats är lagstiftning, förarbeten, MD:s praxis och doktrinen. För en vidare förståelse 

av direktivens målsättning och tillämpning finns i detta arbete hänvisning till både rekommen-

dationer, styrdokument, yttranden och förarbeten till direktiven vilka utgör icke-bindande rätts-

akter.15 De har inom detta område fått stor betydelse vid frågor som uppkommit hos både MD 

och EU-domstolen och får därmed anses ha fått högre status som rättskälla. 

 

Det finns endast en handfull vägledande avgöranden i praxis som rör köperbjudanden och där-

för har de underkastats en ingående granskning. Hänvisning görs även till generaladvokatens 

förslag till dom även om det inte uppnår samma rättskällevärde som EU-domstolens avgöran-

den. I det avgörande som behandlas innehåller generaladvokatens förslag till dom tydliga be-

skrivningar av rättsläget och utgör därför ett utförligt komplement till EU-domstolens praxis 

vilken står för den auktoritativa tolkningen av EU-rätten.16 I det fall som analyserats, har EU-

domstolen gått på generaladvokatens linje.17 Den lagstiftningsprocess som implementerat di-

rektiven i svensk rätt har fått stort utrymme, eftersom den innehåller motstridiga uppfattningar 

om dess genomförande. På ett område, som till där ny rätt skapas genom MD-praxis har det 

varit tydligt att det finns ont om beskrivningar i källorna vad gäller den nya bestämmelsen i 22 

a § MFL och därför har förarbeten fått stå för större delen av materialet tillsammans med dokt-

rinen i den delen av analysen. Hänvisning görs även till remissinstanser samt motioner för att 

förstå hur olika aktörer har ställt sig till utformningen av informationskraven under lagstift-

ningsprocessen, eftersom källmaterialet i övrigt är knapphändigt. Vid behandling av detta 

material har en ansats gjorts till en helhetssyn av gällande rätt utifrån en huvudsakligen rätts-

dogmatisk analysmetod.  

                                                 
15 Hettne, Otken-Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 46. 
16 Hettne, Otken-Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 182. 
17 Hettne, Otken-Eriksson, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 116. 
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2. Säljfrämjande åtgärder 

Säljfrämjande åtgärder är erbjudanden om speciella förmåner som erbjuds allt som oftast under 

en begränsad tid för att locka till sig köpare och är en vanlig marknadsföringsmetod.18 Hit hör 

olika typer av förmånserbjudanden vilka ger köparen möjlighet att förvärva något extra för-

månligt, såsom kombinationserbjudanden, säljfrämjande tävlingar och lotterier.19 Gränsdrag-

ningar mellan olika typer av förmåner har ofta varit svåra att göra vilket framgår av den praxis 

som växte fram på området enligt 1975 års lag.20 Till sin natur har förmånserbjudanden ansetts 

vara en typ av marknadsföringsåtgärd som kräver ett större skydd för konsumenter. På den 

rättspolitiska arenan har man diskuterat huruvida förmånserbjudande ska hanteras enligt en för-

budslinje eller en missbrukslinje. Den sistnämnda tillåter förmånserbjudanden om inte förhål-

landen i det enskilda fallet kräver ett förbud.21 Framställningen nedan koncentreras till kombi-

nationserbjudanden riktad till konsument. 

2.1 Olika typer av kombinationserbjudanden 

Paketerbjudanden består av likvärdiga produkter som erbjuds till ett gemensamt pris.22 I dessa 

fall är det inte fråga om en produkt som har en mer framträdande roll, utan det handlar här om 

två jämbördiga produkter eller tjänster. En annan typ av kombinerat erbjudande är tilläggser-

bjudanden där en produkt erbjuds gratis eller till rabatterat pris vid köp av en huvudprodukt.  

Produkterna kan ha ett funktionellt samband där den ena varan eller tjänsten utgör ett tillbehör. 

I MD 1976:27 ansåg Marknadsdomstolen att det var fråga om två produkter med ett funktionellt 

samband, eftersom en filmrulle ingick vid framkallning. I andra fall saknas ett funktionellt sam-

band såsom ”leksaker på köpet” vid köp av frukostflingor exemplifierar. Idag är det vanligt att 

den senast utvecklade telefonen erbjuds till rabatterat pris eller ”gratis” vid tecknandet av mo-

bilabonnemang.23 Rabattmärken är av den natur att de förutsätter inköp av ett visst antal eller 

                                                 
18 Bernitz, Marknadsföringslagen, s. 77. 
19 Olika uppfattningar råder om hur förmånserbjudanden ska grupperas. En variant är att undergruppera säljfräm-

jande åtgärder i kombinations, gratis och tilläggserbjudanden som en grupp. Till den andra gruppen hör skilda slag 

av samlarbonus, kuponger, märken och andra köpbevis och till den tredje hör säljfrämjande tävlingar och lotterier. 

Dock finns det en annan linje enligt förarbetena där kuponger, märken och andra köpbevis är en undergrupp till 

tilläggserbjudanden; Se Nordell, Marknadsrätten - En introduktion, s. 91; prop. 1970 nr 57 s. 79 f. 
20 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 235 ff; SOU:1993:59 s. 336 ff. 
21 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 227. 
22 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 226. 
23 Innan direktivet om otillbörliga affärsmetoder infördes i svensk rätt var suggestiva begrepp som exempelvis 

”gratis” förbjudna vid kombinerade utbud, eftersom en motprestation krävs i form av varan som ges till ett pris, se 

MD 2004:16 och MD 2008:1. Sådana begrepp går numera under den s.k. svarta listans p. 20 i direktivet om otill-

börliga affärsmetoder, och är tillåtna om vissa förutsättningar är uppfyllda, se exempelvis MD 2011:8. 
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en viss summa av en vara. Dessa kan vara utformade så att kunden vid köp av en vara får 

tillgång till en kupong, en stämpel i ett kort eller liknande och därefter mot uppvisande av visst 

givet antal får en tilläggsvara.  ”Köp nio koppar kaffe få den tionde gratis vid uppvisande av 

nio stämplar” är ett vanligt rabattsystem, även kallad ”13 på dussinetbevis”. 

2.2 1975 års marknadsföringslag   

I förarbetena till 1975 års lag uppmärksammades metoder som innebar ett utnyttjande av ”all-

mänhetens godtrogenhet”. Exempel på detta utgjorde kombinations och tilläggserbjudanden 

som ansågs grovt snedvrida synen på erbjudandets fördelaktighet, eftersom de var svåra att 

värdera.24 Än värre ansågs det vara med en variant av rabattmärken, s.k. trading stamps som 

lämnade konsumenten chanslös inför uppgiften att på goda grunder värdera erbjudandet.25 Tra-

ding stamps innebär att varor erbjuds endast mot märken och är oftast prissatta i dessa typer av 

märken. Det avgörande för köpvalet såsom huvudvarans pris, kvalitet och övriga egenskaper 

riskerades att betraktas som sekundärt när konsumenter jagade rabatterade varor som de egent-

ligen inte hade nytta av, vilket lagstiftaren ansåg vara ett problem. Till de nämnda metodernas 

försvar anfördes att de utgjorde ett effektivt och billigt tillvägagångssätt vid marknadsföring 

och bidrog till för konsumenter förmånliga priser.26 Detta till trots ansåg lagstiftaren att det 

fanns större nackdelar än fördelar med vissa typer av kombinerade utbud från konsumentsyn-

punkt. Resultatet till detta blev därför införandet av två straffbelagda förbud mot kombinerade 

utbud. 

Förbuden 

Förbuden tillhörde specialstraffrätten och kunde ge fängelse upp till ett år.27 Rabattmärkesför-

budet tog sikte på trading stamps och förbjöd en näringsidkare att erbjuda en konsument något 

annat än pengar mot att denne visade upp ett märke eller liknande vid försäljning. En fråga som 

kom på tal i samband med detta förbud var om dussinrabatter skulle ingå. I MD 1994:4 uppkom 

frågan om rabatterbjudanden i form av bonus vid köp av ett visst antal färdbiljetter skulle om-

fattas. KO förde talan om att de angivits på ett otydligt sätt varpå en konsument inte kunde 

bedöma erbjudandets värde. Domstolen gick runt bestämmelsen och anförde att dessa rabatter 

                                                 
24 Prop. 1970 nr 57 s. 79 f. 
25 Prop. 1970 nr 57 s. 79 f.   
26 De argumenten var vanliga bland förespråkarna för missbrukslinjen som innebar att bedömning huruvida det 

förelåg ett vilseledande, skulle prövas i det enskilda fallet, se exempelvis Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan 

näringsidkare, s. 227 f. 
27 Prop. 1970 nr 57 s. 83; Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 226. 
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gavs som ett led i användandet av tjänsten och därför kom från ett bestående kundförhållande 

och inte från biljettmärkena i sig. Domstolens tolkning gav stöd till ställningstagandet som 

lagrådet gjort i frågan, vilket uttryckte en mer öppen tillämpning av straffbestämmelsen, ef-

tersom rabatter som gavs direkt från en butik, inte borde omfattas av förbudet.28
 Pehrson pekar 

ut skillnaden mellan att kunna få en vara gratis efter köp av ett visst antal och att få nio stycken 

till samma pris, eftersom det ena förfarandet kunde leda till att förbudet tillämpades med fäng-

else upp till ett år och det andra exemplet var ett lagligt konkurrensmedel. Pehrson ansåg därför 

i sin slutsats att bestämmelsen borde avskaffas eller i varje fall liberaliseras.29   

 

Förbudet mot andra kombinationserbjudanden användes i missbruksfallen och förbjöd en nä-

ringsidkare att erbjuda sådana utbud i vissa situationer.30 Förbudet gällde erbjudanden om varor 

som uppenbart saknade anknytning till varandra och gjorde det svårt för konsumenten att be-

döma erbjudandets värde.31 Paketerbjudanden samt tilläggserbjudande ingick i bestämmelsen. 

Gratisprover som följde med vid köp av en produkt eller andra tilläggserbjudanden av obetyd-

ligt värde innefattades inte. Närbesläktade förfaranden som inte direkt föll under straffbestäm-

melserna kunde även angripas med generalklausulen. I fall där tilläggserbjudandet betecknades 

som en gåva, gratis eller liknande ansågs det som vilseledande och kunde tillgripas med hjälp 

av generalklausulen. Förbuden kunde ge böter och fängelse upp till ett år och tillhörde den 

tidens specialstraffrätt. Lagstiftaren har i dessa fall gjort en tydlig rättspolitisk markering vid 

användning av straffbestämmelser istället för påbud, där styrkan i sanktionen var till för att 

stävja dessa särskilt allvarliga marknadsföringsåtgärder.32 En möjlig faktor till att förbudsreg-

lerna infördes i 1975 års lag, vilket Bernitz påpekar, var avsaknaden av motstånd till dem, ef-

tersom det förelåg ett intresse från näringslivets sida att förbjuda förmånserbjudanden av kon-

kurrensmässiga skäl. Även om lagstiftaren införde förbuden för att skydda konsumenter torde 

detta ge en förklaring till att straffreglerna blev relativt långtgående med dagens mått.33  

                                                 
28 Pehrson, Rabattmärken – tillåtna eller otillåtna? JT 1989-90 s. 663. 
29 Pehrson, Rabattmärken – tillåtna eller otillåtna? JT 1989-90 s. 667. 
30 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 240. 
31 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 240. 
32 Prop. 1970 57 s. 79 f; SOU 1993:59 s. 125.   
33 Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, s. 262. I prop. 1970 nr 57 på s. 59, ger departementschefen 

uttryck för åsikten: ”Min principiella inställning är att samhället bör ha ett förstahandsansvar för en god etisk 

standard iakttas i reklam och marknadsföring”. Liknande resonemang går att finna i motion 1978/79:766-773, 

”Den konsumentpolitiska lagstiftningen är till för att hjälpa de svagaste grupperna i samhället” som uttalades ef-

tersom förslag lades för att rekvisitet ”naturligt samband” skulle tas bort i förbudet mot andra förmånserbjudanden. 
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2.3 1995 års marknadsföringslag.  

Marknadsutredningen poängterade att en grundprincip vid marknadsföring är att näringsidka-

ren är fri att själv utforma sin marknadsföringsåtgärd och är därmed också ansvarig för den.34 

Därför ansåg utredningen att det var viktigt med tydliga och precisa regler som näringslivet i 

sin tur kunde ha som grund vid utformningen av olika marknadsföringsåtgärder. Detta ansågs 

som ett bättre alternativ för efterlevnaden av lagen än generella bestämmelser som i efterhand 

kompletteras av praxis. Denna lagtekniska lösning skulle således innebära en tydlighet, vilken 

i sin tur skulle ge en effektiv lagstiftning med hög efterlevnad. De dåvarande straffbestämmel-

serna hade inte tillämpats i domstol och den praxisskapande verksamheten hade uteblivit. Större 

aktivitet förekom i Marknadsdomstolen med stöd av generalklausulen där förbuden använts 

som vägledning för att precisera de åtgärder som skulle anses som otillbörliga.35 En ekonomisk 

sanktion skulle få större genomslag, eftersom den kunde riktas mot juridiska personer och där-

för var mer lämpad än straffsanktioner som enbart drabbade fysiska personer. De två förbuden 

gällde vissa typer av förmånserbjudanden vilket gav en smal och felriktad åtgärd mot ett större 

problem som förblev olöst.  

 

Informationskrav var mer förenligt med näringsidkarens frihet att själv få utforma sina mark-

nadsföringsåtgärder.36 Straffbestämmelserna ansågs därför inte bara ineffektiva utan även 

otidsenliga och hade därför inte en naturlig plats i marknadsföringslagen. Detta ledde till en stor 

förändring i 1995 års lag i jämfört med äldre rätt, eftersom de straffsanktionerade förbudsbe-

stämmelserna slopades och ersattes med preciserade informationskrav kopplade till marknads-

störningsavgift.37 Informationskrav skulle angripa förmånserbjudandets verkliga dilemma som 

inte gick att finna i erbjudandena i sak, varför de betraktades som ett lagligt konkurrensmedel. 

En generell bestämmelse som skulle motverka vilseledande och otillräckliga uppgifter om för-

månserbjudanden infördes.38 

 

 

                                                 
34 SOU 1993:59 s. 22 f. 
35 SOU 1993:59 s. 125.   
36 SOU 1993:59 s. 336 ff; prop. 1994/95:123 s. 70. 
37 SOU 1993:59 s. 20 ff, 30 f; prop. 1994/95:123 s. 69 f. 
38 Prop. 1994/95:123 s. 70. 
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13 § i 1995 års lag - Förmånserbjudanden 

13 § En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder köparen att 

förvärva ytterligare produkter utan ersättning eller till ett 

särskilt lågt pris eller erbjuder köparen andra särskilda förmåner, 

skall lämna tydlig information om 

1. villkoren för att utnyttja erbjudandet, 

2. erbjudandets beskaffenhet och värde, samt 

3. de tidsgränser och andra begränsningar som gäller för 

erbjudandet. 

Ett förmånserbjudandes ekonomiska värde och innebörd skulle tydligt framgå och därför var 

det inte tillräckligt att endast ange att ett förmånserbjudande inte fick vilseleda, utan skulle 

uttryckligen preciseras i bestämmelsen. Marknadsföringsutredningen poängterade att de 

nämnda informationskraven var anpassade till just förmånserbjudanden och dess olika utföran-

den, eftersom de som ställdes upp var av annan natur än övrig informationsskyldighet. De var 

framtagna för de utmaningar som uppkommer vid förmånserbjudanden.39 Marknadsföringsut-

redningen ansåg att det fanns vissa problem kopplade till förmånserbjudanden där det kunde 

vara svårt att bedöma alla deras olika moment och därmed förstå vad erbjudandet egentligen 

innebar.  Kravet på tydlighet fanns för att konsumenten utifrån informationen skulle ha möjlig-

het att fatta ett ”rationellt köpval”.40  

Bestämmelsen var kopplad till produkter både med ekonomiskt värde och statusvärde. Något 

krav på ekonomisk motprestation från konsumentens sida ställdes inte. Bestämmelsen skulle 

tillämpas på tilläggserbjudanden, paketerbjudanden, rabattmärken samt fristående erbjudanden. 

Reklamlotterier och pristävlingar ingick i de fall de var utformade som ett kombinationserbju-

dande.41  I andra fall var generalklausulen tillämplig. Förmånserbjudanden fick en bestämmelse 

om informationskrav i 13 § i 1995 års lag och innebar att krav på tydlig och korrekt information 

om villkor, erbjudandets beskaffenhet och värde, samt dess begränsningar, skulle lämnas. Be-

stämmelsen var utformad som ett villkorat påbud att lämna information. Ett informationsföre-

läggande kunde därför meddelas och bestämmelsen var även kopplad till marknadsstörnings-

avgift.42 I de få fall marknadsstörningsavgift utdömts har de vanligaste grunderna hänfört sig 

till vilseledande eller bristande information vid kombinerade utbud, enligt 6, 13 §§ i 1995 års 

lag.43 

                                                 
39 SOU 1993:59 s. 338 ff. 
40 Prop. 1994/95:123 s. 70. 
41 SOU 1993:59 s. 329 f. 
42 SOU 1993:59 s. 341. 
43 Kahn, Marknadsstörningsavgift: en ovanlig sanktion, Ny Juridik 1:06 s. 47. 
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2.3.1 Praxis enligt 1995 årslag 

Erbjudandets beskaffenhet och värde 

Vid kombinerade utbud skulle information om både produkternas värde och pris lämnas.44 Var 

det fråga om en rabatt skulle information om mellanskillnaden mellan rabatten och det egentliga 

priset lämnas. I det fall att en vara ingick på ”köpet” skulle dess värde redovisas samt även 

priset på den vara som lämnats mot betalning.  

I MD 1997:18 erbjöds kunder att delta i en pristävling om de bokade en resa. MD anförde att någon prisuppgift 

hade varit svårt att ge för samtliga resor, men däremot borde ett frånpris lämnas enligt domstolen, för att på så sätt 

underlätta för kunden att bedöma erbjudandets värde. Ett frånpris är det lägsta priset som en produkt kan köpas 

för. Eftersom det inte fanns någon prisuppgift överhuvudtaget var marknadsföringen otillbörlig.  

Övriga kostnader     

I MD 2004:24 utannonserades en telefon till reducerat pris vid tecknandet av ett 12-månaders abonnemang. In-

formation om specifika kostnader såsom inträdesavgift och månadsavgift ansågs vara oläsliga i reklamen eftersom 

de var skrivna i så små bokstäver att det var omöjligt att bedöma erbjudandets faktiska värde vid en flyktig läs-

ning.45 Information om kostnaderna var till sin art sådan information som tydligt skulle visas enligt 13 MFL.  

I MD 2004:7 utannonserades en mobiltelefon till reducerat pris i samband med tecknandet av fyra olika abonne-

mang som löpte på 24 månaders bindningstid. Information om inträdesavgift och månadsavgift uteblev vilka MD 

ansåg tillhöra sådana uppgifter som en kund behövde för att kunna bedöma erbjudandets värde.   

 

 

 

 

 

 

Tidsgränser och andra begränsningar 

                                                 
44 Svensson, m.fl, Praktisk marknadsrätt, s. 479 f.  
45 Marknadsdomstolen har i några avgöranden klargjort hur denna information bör lämnas. Informationen ska vara 

möjligt för en konsument att uppfatta vid en flyktig läsning. Detta får till följd att text som är otydlig, ges med 

liten textstil eller ges under en kort tid inte uppfyller kraven på tydlig och korrekt information även om de faktiskt 

finns med i säljmeddelandet, se exempelvis MD 2004:24 och MD 1994:17. 
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I ovan redovisade rättsfall MD 2004:24 utgick ett abonnemang tillsammans med en telefon där begränsningar till 

nät och vissa tider uteblev. MD ansåg att en konsument inte kunde bedöma erbjudandets faktiska värde till följd 

av den uteblivna informationen.  

 

I MD 2007:19 var ett förmånserbjudande vilseledande, eftersom det inte fanns tydlig information om erbjudandets 

begränsningar. En optiker hade använt uttrycket ”köp de bästa progressiva – få de bästa läsglasögonen” vid för-

säljning av ett par progressiva glasögon, där ett par läsglasögon ingick. Under TV-sänd reklam uteblev tydlig 

information om vilka glasögon erbjudandet avsåg samt erbjudandets tidsbegränsning, varför förmånserbjudandet 

ansågs vara vilseledande.  

 

I MD 2008:1 erbjöds två par glasögon till priset av ett par glasögon. Det paret som lämnats för ”0 kr” fick inte 

kosta mer än det par som lämnats till ett visst pris. Vidare var erbjudandet begränsat på sådant sätt att det gällde 

samma recept, d.v.s. erbjudandet gällde en och samma person. Det fanns inga tidsbegränsningar uppställda, utan 

de löpte tillsvidare, och därmed bortföll kravet att ange dessa. Tidsbegränsningar är vanligt förekommande bland 

kombinerade utbud men inte ett krav för att ett sådant ska föreligga enligt MD.  

  

I det fall det fanns en tidsbegränsning, begränsning till visst produktsortiment, till en specifik 

kundkrets eller till en viss mängd skulle information om detta framgå (jfr MD 2008:1). Dessa 

begränsningar var således av annan art än de ovan behandlade, eftersom de ovan var begräns-

ningar knutna till produkten och därför kan påverka värdet på produkten indirekt. Tidsbegräns-

ningar och övriga begränsningar är sådana som är relaterade till erbjudandet. 
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3. EU-rätt 

3.1 Direktiv om otillbörliga affärsmetoder 

För att den inre marknaden, vilken är ett av EU:s huvudprojekt, ska få ett större genomslag i 

det vardagliga livet för medborgarna/konsumenterna, behövde konsumentskyddet ses över.46 

För att uppnå detta krävdes riktade åtgärder för en mer enad konsumentskyddslagstiftning på 

den inre marknaden. De största skillnaderna länderna emellan rörde olika informationskrav som 

gäller i skilda marknadsföringssammanhang.47 Resultatet blev det hittills största harmonise-

ringsarbetet på området och som inneburit stora konsekvenser för svensk marknadsföringsrätt.48 

Syftet med direktivet är att skapa ett högt konsumentskydd samt goda förutsättningar för den 

inre marknaden genom att med ett horisontellt tillvägagångssätt harmonisera medlemsländer-

nas nationella lagar på området.49 Nationella bestämmelser får inte avvika i någon riktning. 

Däremot förekommer att de nationella lagarna får en annan utformning än direktivets ordaly-

delse för att passa in i det nationella regelverkets kontext.50 Direktivet om otillbörliga affärs-

metoder antogs 2005 och innebar stora förändringar i den nya marknadsföringslagen 

(2008:454).51 Medlemsländernas skilda lagar och rättsprinciper på detta område ersattes av för-

budet som anges i generalklausulen, samt de därtill kompletterande bestämmelserna vilka pre-

ciserar de vanligaste otillbörliga affärsmetoderna, aggressiva samt vilseledande affärsme-

toder.52 I några avgöranden har EU-domstolen betonat att direktivet kräver en fullständig har-

monisering av dess bestämmelser.53 Förbud mot kombinerade utbud har ansetts som en mer 

restriktiv åtgärd än vad direktivet tillåter, varför utgjorde direktivet ansågs utgöra ett hinder för 

                                                 
46 KOM (2001) 531 slutlig. p 2.1, här anges att en tydlig lagstiftning skulle få en positiv spridning, eftersom rätts-

liga ramar skulle förenkla och uppmuntra handel över gränserna, vilket i sin tur skulle leda till att konsumenterna 

fick ett större utbud. Det skulle leda till priskonkurrens och mer effektiv marknad, vilken ytterst skulle leda till att 

konsumenterna fick möjlighet att optimera sina konsumtionsbeslut. 
47 KOM (2001) 531 slutlig, p. 2.3. 
48 Bakardjieva Engelbrekt, ”EG-direktiv om otillbörliga affärsmetoder: En stundande omdaning av svensk mark-

nadsrätt?”, Europarättslig Tidskrift 2005, s. 237. 
49 Ingress p. 11-13, artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Se härom Bakardjieva Engelbrekt, ”EG-direk-

tiv om otillbörliga affärsmetoder: En stundande omdaning av svensk marknadsrätt?”, Europarättslig Tidskrift 

(2/2005) s. 237. 
50 SOU 2006:76 s. 190. 
51 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 

84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.  
52 Ingress p. 11-13 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Se artikel 3.9 direktiv om otillbörliga affärsmetoder för 

de undantag som finns för finansiella tjänster och fast egendom.  
53 SOU 2006:76 s. 113; Bengtsson, Kahn, Den nya marknadsföringslagen, Ny juridik 2:08 s. 8. 
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det nationella förbudet.54 EU-domstolen bekräftade detta ytterligare i mål C-522/08 och anförde 

att ett generellt förbud för kombinationserbjudanden utan en individuell bedömning i det en-

skilda fallet är förbjudet, eftersom detta motverkar en fullständig harmonisering.55 Direktivet 

är ett ramdirektiv varför det funnits svårigheter vid implementeringen att förstå hur de generellt 

hållna reglerna ska tolkas i förhållande till nationell rätt.56 Denna generella tillämpning innebär 

att informationskrav endast motverkar marknadsföringsåtgärder som vilseleder där bestämmel-

serna om köperbjudande är ett undantag, eftersom denna är kopplad till en positiv informat-

ionsplikt. 

 

3.1.1 Tillämpningsområde  

Direktivet omfattar otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsu-

ment och påverkar en konsuments ekonomiska intressen.57 Tiden före, under och även efter en 

affärstransaktion för en produkt innefattas och i stort sett all typ av marknadsföring och age-

rande i direkt relation till marknadsföring, försäljning samt leverans inkluderas.58 Direktivet 

innefattar dock inte avtalsrätt.59  

 

 

 

 

                                                 
54 EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07 p. 52-57, 67-68.    
55 EU-domstolens dom i mål C-522/08 p. 31; se även EU-domstolens dom i mål C-540/08. 
56 Prop. 2007/08:115 s. 73. Se härom Bakardjieva Engelbrekt, ”EG-direktiv om otillbörliga affärsmetoder: En 

stundande omdaning av svensk marknadsrätt?”, Europarättslig Tidskrift (2/2005), s. 242 f. 
57 KOM (2001) 531 slutlig p. 2.1. Ingress p. 6, artikel 3.2 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Tidigt i det arbete 

som skulle utmynna i direktivet om otillbörliga affärsmetoder beskrevs bestämmelser som reglerar det ekonomiska 

skyddet. De grundas i sin tur på bestämmelser i EU-fördraget som reglerar den inre marknaden – artikel 95 i EU-

fördraget. Ingress p. 6 direktiv om otillbörliga affärsmetoder anges att en indirekt effekt av detta innebär att även 

konkurrenter skyddas mot otillbörliga affärsmetoder. Transaktioner mellan näringsidkare och sådana åtgärder som 

endast skadar konkurrenter får fortsättningsvis tillgripas med nationell lagstiftning.  
58 Artikel 2 d) direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
59 KOM (2003) 356 slutlig, p. 42; direktiv om otillbörliga affärsmetoder påverkar inte bedömningen av ett avtals 

giltighet eller avtalets verkan, se artikel 3.2 direktiv om otillbörliga affärsmetoder; SOU 2006:76 s. 359. 
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3.1.2 Förbud mot otillbörliga affärsmetoder 

Otillbörliga affärsmetoder är enligt generalklausulen sådana metoder som inte respekterar god 

affärssed eller i övrigt påverkar konsumentens affärsbeslut.60 Tre villkor ska prövas för att av-

göra om affärsmetoden är otillbörlig. Om den strider mot god yrkessed utifrån hur en genom-

snittskonsument uppfattar den och om detta leder till att dennes ekonomiska beteende snedvrids 

eller sannolikt kan komma att snedvridas.61 Affärsmetoder räknas vidare som otillbörliga om 

de vilseleder enligt (art. 6-7) eller är aggressiva enligt (art. 8-9).62 Till direktivet finns bilaga 1, 

en s.k. svart lista, vilken närmare preciserar affärsmetoder som alltid är otillbörliga. En affärs-

metod kan angripas enligt de tre ovan nämnda villkoren även om inte de mer specifika katego-

rierna är tillämpliga.63 

 

3.1.3 Vilseledande marknadsföring  

Enligt direktivet kan en affärsmetod vara vilseledande genom såväl handling som underlåten-

het. Det är affärsmetodens effekt som ska beaktas. Vilseledande underlåtenhet var inte bara en 

nyhet i MFL utan även för gemenskapsrätten i stort.64 Den information som inte får utelämnas 

anses som nödvändig för att genomsnittskonsumenten ska kunna fatta ett välgrundat affärsbe-

slut. Det är den samlade effekten som räknas. Därmed utesluts information som är uppenbar 

eller går att utläsa från sammanhanget. Om denna viktiga information inte ges kan en näringsid-

kare göra sig skyldig till vilseledande underlåtenhet. Det tas hänsyn till kommunikationsmed-

lets begränsningar samt näringsidkarens åtgärder för att nå ut med informationen på annat sätt.65 

Köperbjudanden utgör ”en uppfordran till anbud” och ska därför uppfylla kraven på informat-

ion som finns uppställd i artikeln. Den positiva informationsplikt som ställs upp är enbart till-

lämplig vid marknadskommunikation som utgör ett köperbjudande.66 Köperbjudanden ansågs 

kunna mana till impulsköp och för att motverka detta skulle dessa informationskrav finnas 

med.67 De informationskrav som är uppställda kan ses som underlag för att fastställa vad som 

                                                 
60 Artikel 5 direktiv om otillbörliga affärsmetoder; KOM (2003) 356 slutlig, p. 51.  
61 Ingress p. 18, artikel 2 e) direktiv om otillbörliga affärsmetoder. KOM (2003) 356 slutlig, p. 51; transaktions-

testet är införd i svenska marknadsföringsrätt och redogörs i kapitel 5.2. 
62  SOU 2006:76 s. 205; Bengtsson, Kahn, Den nya marknadsföringslagen, Ny juridik 2:08 s. 11 ff. 
63  KOM (2003) 356 slutlig, p. 52. 
64 Bakardjieva Engelbrekt,”EG-direktiv om otillbörliga affärsmetoder: en stundande omdaning av svensk mark-

nadsrätt?”, Europarättslig Tidskrift (2/2005) s. 251. 
65 Artikel 7.3 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
66 KOM (2003) 356 slutlig, p. 64; artikel 7.4 direktiv om otillbörliga affärsmetoder.  
67 SEC (2009) 1666, p. 2, 6 och 3. 
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hör till väsentlig information i andra sammanhang.68 I artikelns sista stycke anges att informat-

ionskrav som avser marknadsföring i annan lagstiftning ska betraktas som väsentlig. 

 

3.1.4. Förmånserbjudanden 

I de förenande målen Sanoma-Total fastslog EU-domstolen att ”kombinationserbjudanden ska 

på grund av sin egenartade sammansättning av olika varor eller tjänster i ett erbjudande och på 

grund av sin faktiska eller skenbara prisförmån, som utgår från kombinationsformen, skapa ett 

inköpsincitament för kunderna”.69 Utifrån denna funktion ansåg EU-domstolen det ligga nära 

till hands att definiera kombinationserbjudanden som en näringsidkares handlingar eller kom-

mersiella meddelanden vilka har ett förhållande med marknadsföring varför de omfattas av be-

greppet affärsmetoder och därmed faller under direktivets materiella tillämpningsområde.70 

EU-domstolen såg information om kombinationserbjudandets pris, egenskaper eller värde som 

viktiga för att inte möjligheten att fatta ett välgrundat beslut ska gå förlorad.71  

 

3.2 Direktiv om konsumenträttigheter  

Kommissionen hade tidigare gjort en översyn av konsumentregelverket vilken omfattade ett 

antal direktiv som berör konsumentskydd.72 I syfte att förenkla reglerna och komplettera be-

fintlig lagstiftning om konsumentskydd inleddes en översyn. Målet var även här att skapa en 

inre marknad mellan näringsidkare och konsumenter där man såg framför sig en avvägning 

mellan ett fullgott konsumentskydd och konkurrenskraftiga företag.73 Problemet som skulle lö-

sas var ett mindre fragmenterat konsumentregelverk. Direktivet reglerar till stor del avtal om 

konsumentköp och konsumenttjänster som ingås på distans och avtal av annat slag som ingås 

mellan en näringsidkare och konsument.74 Direktivet har satts upp med ambitionen att ha en 

fullharmoniserande effekt och enskilda medlemsstaters nationella lag får således inte skilja sig 

                                                 
68 SOU 2006:76 s. 221. 
69 EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07. 
70 EU-domstolen fastslog att kombinationserbjudanden inte går under de affärsmetoder som under alla omständig-

heter är att anse som otillbörliga i svarta listan och kan därför endast angripas om de strider mot god yrkessed eller 

innebär en snedvridning av en genomsnittskonsuments ekonomiska beteende. I annat fall om affärsmetoden är 

vilseledande eller en aggressiv affärsmetod. 
71  EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07. 
72  KOM (2004) 651 slutlig. 
73  KOM (2008) 614 slutlig.  
74  Ingress p. 8-9 direktiv om konsumenträttigheter .  
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från vad som föreskrivs enligt artikel 4, varken behålla eller anta strängare nationella bestäm-

melser än dem som föreskrivs i direktivet. Den bakomliggande orsaken till detta är att tidigare 

minimiharmoniseringsdirektiv75 gett en spretig tillämpning. I en förlängning har detta bidragit 

till att det är oklart för både konsumenter och näringsidkare i fråga om vad som gäller vid avtal 

dem emellan när de befinner sig i olika EU-länder.76 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 

vilken också bygger på fullharmonisering, stod som mall vid införandet av direktivet om kon-

sumenträttigheter och ansågs därför ha goda utsikter att på ett nytt sätt reglera konsumenters 

rättigheter i avtalsförhållanden.77 Direktiven ansågs förenliga med varandra även om de båda 

reglerar informationskrav som en näringsidkare måste lämna innan ett avtal ingås med en kon-

sument.78 Direktivet om konsumenträttigheter tar sikte på e-handel och annan distansförsälj-

ning. Avtal som ingås utanför fasta affärslokaler ska även dessa innefattas av informationsskyl-

dighet och ångerrätt. Här ingår all försäljning även sådan som ingås på offentliga platser. I andra 

kapitlet finns artikel 5, som anger vilken information näringsidkaren ska lämnas till en konsu-

ment innan ett avtal ingås i näringsidkarens butik. Tredje kapitlet är tillämplig för distansavtal 

och avtal utanför fasta affärslokaler där artiklarna 6-8 närmare beskriver vilken information 

näringsidkaren ska lämna till en konsument innan ett avtal ingås och hur detta ska gå till. Den 

informationen är mer utförlig än informationen som ska lämnas innan avtal ingås i näringsid-

karen butik. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Direktivet om konsumenträttigheter ersatte fyra direktiv som alla reglerar konsumenträttigheter i avtalsförhål-

landen; direktiv 85/577/EEG om avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, direktiv 93/13/EEG om oskäliga vill-

kor i konsumentavtal, direktiv 97/7/EG om distansavtal och direktiv 1999/44/EG om försäljning av konsumentva-

ror och härmed förknippade garantier. Genom direktivet om konsumenträttigheter slogs de fyra direktiven samman 

till ett horisontellt direktiv som reglerar gemensamma aspekter på ett systematiskt sätt, förenklar och uppdaterar 

befintliga bestämmelser, undanröjer bristande samstämmighet och fyller ut brister. 
76  Prop. 2013/14:15 s. 29; ingress p. 5-7 direktivet om konsumenträttigheter.  
77  KOM (2008) 614 slutlig, s. 7. 
78  KOM (2008) 614 slutlig, s. 3. 



19 

 

4. Implementering av direktiv om otillbörliga affärsmetoder 

Direktivet om tillbörliga affärsmetoder var enligt utredningen så omfattande att den föreslog att 

en helt ny lag skulle ersätta 1995 års lag.79 Direktivet skiljer sig från 1995 års lag, eftersom det 

endast är tillämpligt på förhållanden mellan näringsidkare och konsument (B2C).80 Regeringen 

hade som målsättning att genomföra direktivet med små avvikelser från direktivets ordalydelse 

och samtidigt tillförsäkra näringsidkare ett fullgott skydd.81 

 

4.1 Implementeringens effekter  

I SOU 2006:76 diskuterades hur och om informationskraven som tillämpades i 13 § i 1995 års 

lag skulle överföras till den nya lagen. Utredningen ansåg att informationskraven utgjorde sådan 

väsentlig information som ligger till grund för ett välgrundat affärsbeslut enligt artikel 7 i di-

rektivet om otillbörliga affärsmetoder och därför borde överföras till den nya lagen.82 I propo-

sitionen ges uttryck för en annan uppfattning. I 1995 års lag fanns det en generell informations-

plikt att lämna information som var av särskild betydelse för konsumentsynpunkt enligt 4 § 2 

st. i 1995 års lag. I direktivet om otillbörliga affärsmetoder finns en annan systematik vilket 

innebar att en generell informationsplikt fanns avseende väsentlig information vilken inte fick 

utelämnas. Generalklausulen och informationsplikten vid kombinerade utbud I 1995 års lag var 

utformade som ett uttryckliga krav att lämna information, varför de ansågs kunna leda till mer 

långgående krav på information än vad direktivet om otillbörliga affärsmetoder tillät.83 Till det 

generella förbudet att utelämna information fanns uttryckliga informationskrav i regeln om kö-

perbjudande samt i andra sektorspecifika direktiv. Regeringen ansåg därför att den nya bestäm-

melsen om köperbjudande, vilken var utformad med uttryckliga informationskrav, skulle er-

sätta den gamla generalklausulen. Förmånserbjudanden skulle gå under de generella bestäm-

melserna om vilseledande underlåtenhet i linje med näringsidkaren frihet att själv lämna till-

räcklig information. I de fall ett förmånserbjudande även utgör ett köperbjudande kan även 12 

§ 2 st. MFL tillämpas.84 Det ska tilläggas i sammanhanget att av 12 § 2 st. MFL inte har någon 

                                                 
79  SOU 2006:76 s. 192 f. 
80 Ingress p. 3, 6, artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. I MFL finns därför idag bestämmelser som 

reglerar förhållanden mellan näringsidkare och förhållanden mellan näringsidkare och konsument, jfr 12 § och 10 

§ MFL. 
81 Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 2. 
82 SOU 2006:76 s. 250. 
83 Prop. 2007/08:115 s. 74. 
84 Prop. 2007/08:115 s. 74.  
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direkt motsvarighet i direktivet.85 En möjlig förklaring till denna hybrids uppkomst går att finna 

i propositionen. Med siktet inställt på att bibehålla ett brett produktbegrepp, som ansågs vara 

vidare i marknadsföringslagen än i prisinformationslagen, ansågs flera produkter med gemen-

samt pris generera ett köperbjudande.86 Förslaget att ta bort informationskraven fick kritik av 

en motion i utskottet som ansåg att konsumentskyddet skulle försvagas.87 Utskottet ansåg i en-

lighet med regeringen att 13 § i 1995 års lag inte var förenlig med direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder varför den utgick.88 

 

5. Marknadsföringslag  
MFL ska motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. La-

gen kan ses som ett paraply som kompletteras av särskild reglering av marknadsföring av pro-

dukter. MFL innehåller en stor generalklausul och därtill särskilda regler som gör det möjligt 

att ingripa mot aggressiva marknadsföringsåtgärder, vilseledande marknadsföringsåtgärder, 

jämförande reklam, reklam som inte beställts, bristfällig information samt åtgärder som finns 

med på den s.k. svarta listan.89 Enligt 1 § MFL är marknadsföringslagen inte begränsad till att 

endast skydda konsumenter utan har ett vidare tillämpningsområde som innefattar marknads-

föringsåtgärder riktade till både näringsidkare och konsumenter. Marknadsföringsbegreppet 

fick ett vidare tillämpningsområde för att överensstämma med direktivet om otillbörliga affärs-

metoder. Det innefattar affärsmetoder vilka näringsidkaren utför vid marknadsföring, försälj-

ning och leverans till en konsument.90 Det direkta mötet mellan en näringsidkare och en kon-

sument har i nuvarande marknadsföringslagen ett större fokus vilket innebär att situationer som 

tidigare gått under frågor som reglerar köp eller avtalsrättsliga frågor numera kan falla under 

marknadsföringsrätten.91 Även situationer efter ett avtal har ingåtts inkluderas i lagen.92 Det 

finns inget krav på att mottagaren ska bestå av en större krets utan en åtgärd som riktar sig till 

en enskild individ innefattas.93  

                                                 
85 Artikel 2 i) direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
86 Prop. 2007/08:115 s. 95, här anges att ”även när flera bestämda produkter marknadsförs tillsammans med ett 

gemensamt pris medför det att ett köperbjudande ska anses föreligga”. 
87 2007/08: CU21 s. 18. 
88 2007/08: CU21 s. 18. 
89 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 46. 
90 Artikel 2 d) direktiv om otillbörliga affärsmetoder.  
91 Prop. 2007/08:115 s. 88. 
92 Prop. 2007/08:115 s. 63. 
93 Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 29. 
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5.1 Affärsbeslut  

Enligt Marknadsdomstolen ska innebörden av begreppet affärsbeslut tolkas vidare än lagens 

ordalydelse i 3 § MFL, eftersom alla beslut fram till att ett köpeavtal ingås, och även efter att 

detta skett, inräknas.94 I MD:s praxis har domstolen ansett att det föreligger ett affärsbeslut även 

i de situationer när en intresseväckande reklam får till följd att en genomsnittskonsument vidtar 

en åtgärd för att tillförskaffa sig mer information, genom att exempelvis: kontakta kundtjänst, 

söka sig vidare till ett företags hemsida eller ingå ett köp. Kedjan kan således vara olika lång 

och behöver inte innefatta ett köpbeslut för att ett affärsbeslut ska föreligga. 

 

 I MD 2010:8 ansåg Marknadsdomstolen att påståendet ”säkrast i världen” i en annons var tillräckligt för att ett 

intresse skulle kunna uppstå hos en genomsnittskonsument som till följd av reklamen därefter går in på en hemsida 

för att få mer information. Denna ytterligare åtgärd att hämta mer information, är ett affärsbeslut. MD anförde att 

kedjan kan göras kortare och inverka direkt på köpbeslutet. Även situationer efter ett köp innefattas enligt MD. 

Domstolen anförde att eftersom det i avgörandet rörde sig om ett bilmärke som var vida känt för sitt säkerhetstänk 

var det därför troligt att budskapet ”säkrast i världen” kunde väcka ett intresse hos en konsument till den grad att 

denne beslutar sig för att hämta mer information       

 

I avgörandet MD 2011:30 gjorde domstolen en bred tolkning av ett affärsbeslut. Även här kopplar domstolen ihop 

ytterligare åtgärder som en konsument vidtar för att söka mer information om den marknadsförda produkten, med 

ett affärsbeslut. 

 

I avgörandet MD 2015:2 belyses ett exempel på den händelsekedja som är kopplad till affärsbeslut, vilken kan 

göras både längre och kortare.  MD ansåg att det förelåg ett affärsbeslut, eftersom en konsument utifrån erbjudan-

det kunde hämta mer information på hemsidan eller ingå ett köp direkt genom att trycka på en köpknapp på hem-

sidan.  

 

En slutsats att dra från detta är att i de fall det är troligt att marknadsföringsåtgärden lyckas med 

att väcka ett intresse hos en konsument, ska de åtgärder denne vidtar därefter innefattas i be-

greppet affärsbeslut. 

 

                                                 
94 Angående ingress p. 18-19 och artikel 2 e) direktiv om otillbörliga affärsmetoder; 8 § MFL. 

Bestämmelsen genomför artikel 2 k) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder; se härom Levin, Marknadsförings-

lagen:en kommentar, s. 46. 
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5.2 Transaktionstestet 

För att en marknadsföringsåtgärd ska anses otillbörlig enligt 8 § MFL krävs att den har en san-

nolik ekonomisk effekt på den som fattar affärsbeslutet.95 I befintlig praxis är det klargjort i 

flera fall att ett ingripande på en marknadsföringsåtgärd enligt marknadsföringslagen kräver att 

en vilseledande framställning är ägnad att påverka efterfrågan på en produkt. Här utkristallise-

ras ett krav på kommersiell effekt där affärsmetoden avser att ”avsevärt snedvrida konsumen-

tens ekonomiska beteende”.96 För att ta reda på om en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig 

krävs en undersökning i två steg: det första steget undersöker om det föreligger en åtgärd i strid 

mot god marknadsföringssed eller tillhör kategorierna vilseledande eller aggressiv marknads-

föring.  Nästa steg undersöker om affärsmetoden har påverkat mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut.97 EU-domstolen anser att affärsmetodens inverkan ska bedömas genom 

att undersöka vilka reaktioner den väcker hos en genomsnittskonsument. Är det en särskilt 

känslig grupp konsumenter ska affärsmetoden inverkan bedömas från deras perspektiv. Detta 

har även varit uppe i Marknadsdomstolen vid flera tillfällen, exempelvis i MD 2009:8, MD 

2014:17 och MD 2015:2. Vidare är av stor vikt att informationens läsbarhet och tillgänglighet 

är anpassad till konsumentgruppen.98 Denna princip statueras även i svensk rättspraxis där in-

formation lämnats i sådan liten text att det sammantaget inte gick att bedöma erbjudandet vid 

en flyktig läsning, se MD 2004:24 jfr med MD 2009:08 och MD 2015:2. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Motsatsvis innebär detta att om affärsmetoden inte påverkar affärsbeslutet, d.v.s. är av ringa natur, är den inte 

otillbörlig; se härom Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 126; Nordell i NIR 2011 s. 547. 
96 Ingress p. 18, artikel 2 k), 5.2 b), samt för särskilt känsliga personer ingress p. 19, artikel 5.3 direktiv om otill-

börliga affärsmetoder; i ingressen p. 7 anges att i de fall direktivet är tillämpligt ska en noggrann bedömning ske i 

varje enskild situation; se härom SOU 2006:76 s. 236. 
97 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 127. 
98 EU-domstolens dom i mål C-428/11 p. 53-55. 
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5.3 Vilseledande underlåtenhet 

Artikel 7 i direktiv om otillbörliga affärsmetoder reglerar vilseledande underlåtenhet som pre-

sumeras otillbörlig enligt artikel 5.4 a) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.99 Regeln in-

nefattar en generell informationsskyldighet att lämna väsentlig information och bygger på di-

rektivets generella natur där möjligheten att tillskriva näringsidkare informationsplikt endast är 

möjligt för att motverka vilseledande effekter som sedan kompletteras av särskilda informat-

ionskrav angående vissa marknadsföringsåtgärder, produkter eller media, vilket framgår av ar-

tikel 7.5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.100 Detta ligger i linje med näringsidkarens 

frihet att själv utforma sin marknadsföringsåtgärd.101 Detta har betydelse eftersom ett inform-

ationsföreläggande endast kan aktualiseras i de fall där näringsidkaren själv väljer att använda 

ett sådant uttryckssätt av tryckfrihetsrättsliga skäl.102 En remissinstans ansåg att artikel 7 skulle 

införas i dess helhet i MFL eftersom det ger större möjlighet att ”förstå de beteenden som om-

fattas i lagen” i ljuset av direktivet och dess motiv.103 Artikeln är implementerad i svensk rätt 

via 10 § 3 st., 11-12 §§ MFL.104  

 

Förbud mot vilseledande underlåtenhet 

10 § 3 st. MFL En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information 

i marknadsföringen av sin egen eller någon annans 

näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även 

sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, 

obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt. 

Begränsningar i kommunikationsmediet m.m. 

11 § MFL Vid bedömningen av om en framställning är vilseledande 

enligt 10 § tredje stycket, får beaktas det använda 

kommunikationsmediets begränsningar i tid och utrymme samt de 

åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att på något annat 

sätt lämna informationen. 

 

                                                 
99 Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 112; se artikel 5.1, 5.4 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
100 Prop. 2007/08:115 s. 73. 
101 Prop. 2007/08:115 s. 73. 
102 Prop. 1994/95:123 s. 43. 
103 I prop. 2007/08:115 s. 73  anges att Sveriges advokatsamfund även ansåg att artikel 6 som reglerar vilseledande 

genom handling och artikel 9 som reglerar aggressiva affärsmetoder skulle införas i sin helhet.  
104 Bestämmelserna redovisas mer utförligt nedan. 
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Köperbjudanden 

12 § MFL Marknadsföringen är vilseledande om näringsidkaren i en 

framställning erbjuder konsumenter en bestämd produkt med en 

prisangivelse utan att följande väsentliga information framgår: 

1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är 

lämplig för mediet och produkten, 

2. pris och jämförpris angivet på det sätt som framgår av 7-10 §§ prisinformationslagen (2004:347), 

3. näringsidkarens identitet och geografiska adress, 

4. villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering 

av reklamationer om dessa avviker från vad som är normalt för 

branschen eller produkten i fråga, 

5. information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp som ska 

lämnas till konsumenten enligt lag. 

Marknadsföringen är också vilseledande om näringsidkaren i en 

framställning erbjuder konsumenter flera bestämda produkter med 

en uppgift om ett gemensamt pris, utan att erbjudandet 

innehåller väsentlig information enligt punkterna 1-5 i första 

stycket. 

I SOU 2006:76 beskrivs de bestämmelser som reglerar vilseledande underlåtenhet som en spe-

gelbild av skyldigheten att lämna information. Förbud att utelämna eller en skyldighet att lämna 

utmynnar således i samma resultat.105 Vilseledande underlåtenhet kan därför i praktiken ses 

som en positiv skyldighet att lämna information även om detta uttryckligen inte framgår.106 

Utöver 12 § MFL regleras vilseledande underlåtenhet i 10 § 3 st. MFL, som innefattar en gene-

rell skyldighet att ge väsentlig information kopplad till näringsidkarens egna eller andras före-

tag. Bestämmelsen är även tillämplig när en näringsidkare vänder sig till en annan näringsid-

kare. Till ett utelämnande av väsentlig information räknas även information som ges på ett 

oklart eller annars olämpligt sätt.  I artikel 7.5 direktivet om otillbörliga affärsmetoder anges 

”att informationskrav som avser kommersiellt meddelanden vilka har fastställs i gemenskaps-

lagstiftningen ska beaktas som väsentliga”.107 Informationskraven i PIL är ett exempel på sådan 

information som går under väsentlig information i 10 § 3 st. MFL.108 Enligt 8 § MFL ska vil-

                                                 
105 SOU 2006:76 s. 220. 
106 SOU 2006:76 s. 220. 
107 I artikel 7.5 direktiv om otillbörliga affärsmetoder, anges att de informationskrav som finns i annan gemen-

skapslagstiftning för kommersiella meddelande, däribland direktivet 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsu-

mentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, ska räknas som väsentlig information. 
108 Se kapitel 7.  
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seledande marknadsföring anses som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mot-

tagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. De rekvisiten anses sammanfalla med 

rekvisiten för vilseledande, eftersom endast väsentlig information kan påverka mottagarens för-

måga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.109  

 

5.4 Köperbjudande   

Köperbjudande är en särskild form av kommersiellt meddelande för vilken det har höjts ett 

varnande finger för dess alltför stora påverkan på konsumenten och dennes konsumtionsvilja i 

negativ bemärkelse, eftersom det utgör en direkt och omedelbar form av marknadsföring som 

till sin natur utgör risk för impulsköp. För att tillsäkra konsumenten ett bättre skydd vid denna 

typ av marknadsföringsåtgärd ska därför nödvändig information lämnas.110 Därför åläggs nä-

ringsidkare mer långtgående informationskrav i de fall denna information inte framgår av sam-

manhanget.111 Denna information är att anse som väsentlig och om den inte finns med kan detta 

utgöra en vilseledande underlåtenhet.112 Detta är ett avsteg från direktivets huvudprincip att det 

är upp till näringsidkaren själv att utforma sin marknadsföringsåtgärd. Väljer en näringsidkare 

att utforma sitt meddelande som ett köperbjudande riktat till en konsument aktualiseras bestäm-

melsen i 12 § MFL.113 Vad som bör nämnas i sammanhanget är att köperbjudande även ska 

uppfylla kraven på väsentlig information enligt 10 § 3 st. MFL.114 Det anges i 12 § 2 st. MFL 

at när två eller flera produkter erbjuds tillsammans till ett gemensamt pris ska även detta utgöra 

ett köperbjudande.115 Bestämmelsen är förenad med påbud, vite samt skadestånd. En uppsåtlig 

eller oaktsam överträdelse av förbudet kan medföra marknadsföringsavgift enligt 29 § MFL. 

Om denna typ av marknadsföringsåtgärd är riktad till en näringsidkare tillämpas 10 § 3 st. 

MFL.116 

                                                 
109 Prop. 2007/08:115 s. 89.  
110 SEC (2009) 1666, s. 48 f.  
111 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 24; prop. 2007/08:115 s. 91. 
112 Ingress p. 14, artikel 7.4 direktiv om otillbörliga affärsmetoder; se härom Levin, Marknadsföringslagen: en 

kommentar, s. 143. 
113 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 22. 
114 Prop. 2007/08:115 s. 97; se härom Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 322.  
115 Se kapitel 5.4.3. 
116 Prop. 2007/08:115 s. 100; direktivet inkluderar inte relationen näringsidkare emellan se ingress p. 6 direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder. 
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5.4.1 Begreppet köperbjudande 

Bestämmelsen ska förstås så att det första steget är att avgöra om det föreligger ett köperbju-

dande, om konsumenten utifrån information om produktens art och pris kan fatta ett affärsbe-

slut. Nästa steg är att ta reda på om väsentlig information finns så att en konsument kan fatta 

ett välgrundat affärsbeslut.117 Det finns inte mycket vägledande praxis avseende tolkning av 

begreppet och hur bestämmelsen ska tillämpas, men en tvist mellan KO och företaget Ving har 

varit uppe både i Marknadsdomstolen och EU-domstolen.118 Tillsammans med förslaget till 

avgörande av generaladvokaten Mengozzi ger det en god inblick i hur bestämmelsen ska tolkas 

och tillämpas.119 Bakgrunden till tvisten är följande: en stor researrangör marknadsförde år 

2008 en flygresa till New York genom annonsering i Svenska Dagbladet med rubriken ”New 

York – från 7 820 kr.” KO stämde researrangören vid Marknadsdomstolen och yrkade i första 

hand att frånprisangivelsen stred mot informationskraven i 12 § MFL, eftersom annonsen enligt 

KO var ett köperbjudande. Marknadsdomstolen vände sig till EU-domstolen för att få råd om 

hur bestämmelsen ska tolkas och riktade därför sju frågor till EU-domstolen i en begäran om 

förhandsavgörande vilken EU-domstolen tog upp till prövning.120 

Vid införandet av direktivet rådde oenighet om hur ett köperbjudande ska tolkas. En uppfattning 

är att ett köperbjudande föreligger i de fall där uppgifter om den utannonserade varans egen-

skaper och pris gör det möjligt för en konsument att fatta ett affärsbeslut.121 Den andra tolk-

ningen är mer restriktiv, eftersom ett köperbjudande endast anses föreligga om det till ovan 

nämnda rekvisit även finns en potentiell möjlighet att köpa produkten.122 

 

 

EU-domstolen klargjorde denna tolkningsfråga i Ving-avgörandet.123 Artikel 2 i) i direktiv om otillbörliga affärs-

metoder ska tolkas så att det föreligger ett köperbjudande när det ges tillräcklig information om den annonserade 

produktens egenskaper och dess pris vilken konsumenten kan lägga till grund för ett affärsbeslut. Det krävs inte 

en faktisk möjlighet, eller att sådan finns i anslutning till ett kommersiellt meddelande.124  

                                                 
117 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 62. 
118 Se MD 2011:30 och EU-domstolens dom i mål C-122/10 domarna rör samma parter och går under Ving-avgö-

randet. 
119 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10. 
120 EU-domstolens dom i mål C-122/10. 
121 Prop. 2007/08:115 s. 91 f, både Sveriges regering och Kommissionen var av denna uppfattning. 
122 England är ett av de länder som stödjer denna tolkning se, Guidance on the UK Regulations (May 2008) im-

plementing the Unfair Commercial Practices.  
123 EU-domstolens dom i mål C-122/10. 
124 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p .27; se härom Prochazka, Köperbjudande – något som förbjuder frånpri-

ser? En kommentar till avgörandet MD 2011:30, JT 2012-13 s.168.  
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För att säkerställa ett fullgott konsumentskydd som är ett av direktivet om otillbörliga affärs-

metoders syfte ansågs en icke-restriktiv tolkning av köperbjudande vara den mest fördelaktiga 

tolkningen, eftersom ett köperbjudande sticker ut och utgör en marknadsföringsåtgärd vilken är 

omgärdad av mer långtgående informationskrav enligt artikel 7.4 direktivet om otillbörliga af-

färsmetoder.125  

 

5.4.1.1 Prisangivelse 

Näringsidkarens valfrihet att själv utforma sin marknadsföringsåtgärd kommer till uttryck även 

här, eftersom något generellt krav på en prisangivelse inte föreligger.126 Väljer näringsidkaren 

att utforma ett köperbjudande ska en prisangivelse lämnas.127 Den tredje frågan som Marknads-

domstolen ställde till EU-domstolen i Ving-avgörandet var om det var tillräckligt att ange ett 

frånpris för den utannonserade produkten, även om denna fanns i andra utföranden, vars pris 

inte fanns med, för att detta ska generera ett köperbjudande.  

 

EU-domstolen anförde att artikel 2 i) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte ställer något krav på slutpris, 

utan pris ska beskrivas utifrån vad som är lämplig för den i fråga gällande marknadsföringsåtgärden. Därefter 

gjorde domstolen en bokstavstolkning av artikel 2 i) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder vilket ledde till att 

EU-domstolen ansåg att i detta låg ett hänsynstagande till bland annat mediets begränsningar och produktens art.128 

Detta resonemang förhöll sig väl till det faktum att produktens art kan medföra att ett slutpris inte på förhand kan 

beräknas som är en omständighet som det tas hänsyn till i artikel 7.4 c) direktiv om otillbörliga affärsmetoder 

vilket inte skulle kunna vara möjligt om ett slutpris ska lämnas. Dessutom skulle detta innebära en möjlighet för 

näringsidkare att kringgå informationskraven genom att endast sätta ut ett frånpris.129  

   

Det förefaller dock inte finnas utrymme för en bedömning av om det föreligger ett köperbju-

dande att beakta hänvisning och information som lämnas på annat håll.130 EU-domstolen an-

                                                 
125Artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder; EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 27-33; förslag till av-

görande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 22; Bernitz, Ving-målet – om korrigering via EU-dom-

stolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangivelser, JT 2012-13 s. 131. 
126 Prop. 2007/08:115 s. 93; Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 319.  
127 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
128 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 36-37; i artikel 2 i) i direktiv om otillbörliga affärsmetoder anges att vid 

rekvisitet priset ska hänsyn tas till vad som ”är lämpligt för den typ av kommersiellt meddelande”; se härom 

Prochazka, Köperbjudande – något som förbjuder frånpriser? En kommentar till avgörandet MD 2011:30, JT 2012-

13 s. 170-171.  
129 EU-domstolens dom i Mål C-122/10 p. 38-39. 
130 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 37; se även Svensson, Praktisk marknadsrätt, s. 319. 
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förde att det är upp till den nationella domstolen att utifrån det medium som används och pro-

duktens art och egenskaper i det enskilda fallet bedöma om det är tillräckligt att endast ange ett 

frånpris.131 I förarbeten anges att alla uppgifter som anger ett pris är en tillräcklig prisuppgift, 

dock inte framställningar som endast anger att priset är förmånligt.132   

  

Det ställs även låga krav på en prisangivelse i avgörandet MD 2015:2, där Marknadsdomstolen godkände en pris-

uppgift till en tjänst vilken var satt till 1 kr. Den egentliga kostnaden uppgick till 279 kr eftersom en bindningstid 

löpte på en till två månader vilket inte framgick. Helhetsintrycket för en genomsnittskonsument vid en flyktig 

läsning innebar att tjänsten bjöds ut till en krona som därför ansågs vara en tillräcklig prisangivelse.   

 

5.4.1.2 Bestämd produkt 

Att låta uttrycket ”produktens utmärkande egenskaper” utgöra ett kriterium för köperbjudande 

ansåg regeringen vara en opraktisk lösning.133 Marknadsföringslagen täcker ett brett spektrum 

av olika produkter och tjänster därför förelåg ett alltför stort tolkningsutrymme för lagstiftaren 

att använda uttrycket ”produktens utmärkande egenskaper”. Lösningen gavs i det vedertagna 

begreppet ”bestämda produkter” som används i 6 § prisinformationslagen (2004:347). Kriteri-

erna för en ”bestämda produkter” och ”flera bestämda produkter” som anges i förarbetena till 

MFL länkar sig därför vidare till förarbetena till PIL.134 Den uppfattning som idag råder angå-

ende bestämd produkt exemplifieras i några äldre rättsfall vilka ger en klarare bild av begrep-

pets innebörd.135 Först och främst dras en gräns mellan nya varor samt begagnade varor.136 

  

I MD 1990:23 annonserades begagnade bilar ut med information om märke, modell, årsmodell, körsträcka, färg 

samt utrustning. Nya varor är allt som oftast standardiserade och redan kända för en konsument, därför är det 

tillräckligt att varuslag, märke och modell anges i marknadsföring för att konsumenten ska kunna få en uppfattning 

om varans beskaffenhet. MD ansåg att eftersom bilen i detta fall var begagnad, fanns det inte tillräcklig information 

för att avgöra dess beskaffenhet och därmed var det inte nödvändigt att ange någon prisuppgift.  

 

 

                                                 
131 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 40-41. 
132 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
133 Prop. 2007/08:115 s. 94 f ; SOU 2006:76 s. 119. 
134 Prop. 2007/08:11 s. 95; prop. 2003/04:38 s. 28; prop. 1990/91:171 s. 25. 
135 SOU 1990:106 s. 55.  
136 Prop. 1990/91:171 s. 25; SOU 1990:106 s. 55.  
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En marknadsföringsåtgärd kan antingen rikta sig mot näringsidkarens utbud i stort eller en be-

stämd produkt.137    

        

Denna gränsdragningsproblematik belystes i ett annat rättsfall, MD 1981:9, där det klargjordes att i det fall en 

annons är allmän till sin karaktär och informerar om näringsidkarens verksamhet eller dess utbud i stort, finns inte 

någon skyldighet att ange pris, eftersom det inte är fråga om en bestämd produkt. MD anförde att budskapet var 

av mer generell karaktär, vad matkedjan generellt hade att erbjuda och inte en preciserad produkt.   

 

Tjänster är inte standardiserade i lika stor utsträckning och går inte lika ofta som varor under 

begreppet.138 Finns det möjlighet att identifiera tjänsten är det fråga om bestämda produkter.139

      

I MD 2015:2 ges exempel på en tjänst vars utmärkande egenskaper framgår. I avgörandet marknadsfördes dejting-

tjänster på en hemsida som hade liknande utformning. Information om tjänsterna fanns på förstasidan och även på 

andra sidor. Denna information ansågs vara tillräcklig för att en konsument ska kunna bilda sig en uppfattning om 

tjänstens beskaffenhet och därmed var rekvisitet bestämd produkt uppfyllt.  

 

EU-domstolen fick frågorna i Ving-avgörandet om rekvisitet produkts egenskaper i 2 i) i direktiv om otillbörliga 

affärsmetoder är uppnådd om produkten visas på en bild eller beskrivs i ord och huruvida beskrivningen även är 

tillräckligt preciserad i de fall produkten finns i olika utföranden som inte finns med i annonsen.140 EU-domstolen 

ansåg att det framgår av ordalydelsen att hänsyn tas till det medium som använts samt produktens art.141  EU-

domstolen anförde vidare att det faktum att ett frånpris angivits kunde ge vägledning i detta rekvisit, eftersom 

denna oftast ges i de situationer där det finns flera olika produkter.142  

 

Generaladvokat Mengozzi anförde att det inte finns något självändamål med att identifiera en produkts fullständiga 

utmärkande egenskaper utan bedömningen ska ske utifrån om uppgifterna sammantaget innebär att en konsument 

kan identifiera produkten.143 

 

                                                 
137 SOU 1990:106 s. 55. 
138 Prop. 1990/91:171 s. 25. 
139 I prop. 2003/04:38 s. 28 anges att produktbegreppet innefattar även tjänster.   
140 I MD 2011:30 ställer sig domstolen frågande till hur Kommissionens arbetsdokumentet ska tolkas angående 

beskrivning av ”verbal or visual reference to the product”; se Commission staff working document ”Guidance on 

the implementation/application of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices", s. 47 f. 
141 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 45; i den svenska motsvarigheten till bestämmelsen har denna beskriv-

ning fallit bort jfr 12 § MFL. 
142 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 47; förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 

p. 29. 
143 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 28. 
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5.4.2 Informationskrav 

I MD 2011:30 anges med hänvisning till MD 2010:8, att ett affärsbeslut även innefattar beslut 

som en konsument vidtar efter att ha tagit del av ett köperbjudande. Ett exempel på detta är när 

en konsument går in på ett företags hemsida för att få mer information. Även om begreppet 

affärsbeslut täcker flera beslut fram till köpet samt även efter detta, är det troligt att informat-

ionskraven ska lämnas senast vid ingående av köpet, eftersom det är denna kritiska tidpunkt 

som motiverar uttryckliga informationskrav.144 Regeringen uttrycker saken så att en affärsre-

lation mellan näringsidkare och konsument ligger närmare i tiden när en framställning är mer 

utförlig och därför av mer konkret natur.145  

 

5.4.2.1 Produktens utmärkande egenskaper 

MFL reglerar marknadsföring av vitt spridda produkter och därmed skiljer det sig från fall till 

fall vilken information som ska lämnas. Denna information kan beskriva produktens innehåll, 

beskaffenhet och egenskaper eller dess användning, förvaring och skötsel.146 Är det frågan om 

en tjänst bör det huvudsakliga syftet med tjänsten och innehållet framgå.  

 

En fråga som uppkom i Ving-avgörandet var ifall det räcker att vissa av produktens utmärkande egenskaper anges 

om hänvisning sker till en webbsida där kompletterande väsentlig information fanns tillgänglig. EU-domstolen 

pekade på att en bokstavstolkning av begreppet ”produktens utmärkande egenskaper” inte går att göra eftersom 

någon definition inte ställs upp i artikel 7.4 a) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder men däremot framgår av 

ordalydelsen att hänsyn tas till medium samt produktens art.147 Det är endast i denna punkt som det uttryckligen 

står att det ska tas hänsyn till mediet i artikel 7.4 direktiv om otillbörliga affärsmetoder.  För att närmare förstå 

tolkningen av detta begrepp hänvisade EU-domstolen till artikel 7.1 direktivet om otillbörliga affärsmetoder där 

det framgår av ordalydelse att affärsmetodens sammanhang tas med i bedömningen om det föreligger ett vilsele-

dande.148 I artikel 7.3 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder anges att i de fall kommunikationsmediet medför 

                                                 
144 SEC(2009) 1666, p.2.6.3; i (KOM 2003) 356 slutlig, p. 64, innefattas dock endas information som direkt på-

verkar köpbeslutet. Enligt artikel 7.4 direktiv om otillbörliga affärsmetoder ”är näringsidkaren skyldig att ge viss 

central information om en produkt så att konsumenten kan fatta ett välgrundat affärsbeslut om att köpa varan eller 

inte. Konsumenten behöver denna information när hon eller han överväger att köpa en vara”. Begreppet har en 

vidare tillämpning i svensk rätt, se kapitel 5.1.  
145 Prop. 2007/08:115 s. 88. 
146 Prop. 2007/08:115 s. 96; Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 320 f. 
147 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 52.  
148 I artikel 7.1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder framgår av ordalydelsen ” En affärsmetod skall anses vara 

vilseledande om den i sitt sammanhang och med beaktande av alla dess särdrag och omständigheterna kring den 

samt av kommunikationsmediets begränsningar, innebär att näringsidkaren underlåter att lämna väsentlig inform-

ation som genomsnittskonsumenten, beroende på sammanhanget, behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut 
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begränsningar av tid eller utrymme beaktas samt hänsyn tas också till näringsidkarens åtgärder som denne vidtar 

för att ge konsumenten information på annat sätt.149 Utifrån denna redogörelse ansåg EU-domstolen att den in-

formation som ska lämnas beror på det sammanhang som köperbjudandet lämnas, produktens egenskaper och art 

samt kommunikationsmediet.   

      

I generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande kommer han fram till att artikel 7.4 ska tolkas i ljuset av hela 

artikel 7.150 Vidare kan det inte ställas krav på att samtliga av de utmärkande egenskaperna ska lämnas, eftersom 

informationskraven ska anpassas till produkten och mediet.151 Det hade således inte varit möjligt att begränsa 

informationen av tids- och utrymmesskäl genom att hänvisa till en webbsida där mer information om en produkts 

egenskaper finns, om alla utmärkande egenskaper ska lämnas vid köperbjudandet.  

 

5.4.2.2 Pris 

Lagstiftaren har vid implementeringen av artikel 7.4 c) i direktiv om otillbörliga affärsmetoder 

använt sig av prisinformationslagen för tolkning av bestämmelsen.152 Därför hänvisar 12 § 1 st. 

p 2 MFL till 7-10 §§ PIL. Av 7 § PIL framgår att en heltäckande prisuppgift (det slutliga priset 

för en bestämd produkt inklusive skatter) ska lämnas och i fall det rör sig om en vara ska både 

prisuppgift och jämförpris (anger vad viss vara kostar per måttenhet) lämnas.153 Går det inte att 

på förhand få fram ett pris ska grunderna för hur detta bestäms redovisas. Vidare ska priset 

anges korrekt och tydligt för den eller de bestämda produkterna. Inkluderas övriga kostnader 

eller avgifter ska även de redovisas.154 I syfte att ge konsumenten en god prisinformation med 

egenskaper som ”korrekt, tydlig och rättvisande” ställdes långtgående priskrav i förarbetena. 

De åtgärder som regeringen ansåg vilseledande var ungefärliga prisuppgifter inklusive cirka- 

eller frånpris.155 Det är utifrån detta oklara rättsläge MD i förhandsavgörandet till EU-domsto-

len i Ving-avgörandet riktade den sjunde frågan, huruvida det är tillräckligt med ett frånpris för 

att uppnå priskravet.156      

                                                 
och därigenom medför, eller sannolikt kommer att medföra, att genomsnittskonsumenten fattar ett affärsbeslut 

som denne annars inte skulle ha fattat”; 10 § 3 st. MFL genomför artikeln. 
149 Det framgår en skillnad mellan ordalydelsen i artikel 7.4 a) samt 7.3 där det endast är i det sistnämnda fallet 

som hänsyn tas till näringsidkarens åtgärder denne vidtar för att nå fram med information på annat sätt eftersom 

domstolen utöver ordalydelsen i art 7.4 a) kompletterar denna med betydelsen av art 7.3, Se EU-domstolens dom 

i mål C-122/10 p. 52-55. 
150 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 49. 
151 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 50-55. 
152 Prop. 2007/08:115 s. 97. 
153 Prop. 2003/04:38 s. 29. 
154 Prop. 2007/08:115 s. 97; prop. 2003/04:38 s. 30. 
155 Prop. 2007/08:115 s. 97.  
156 2007/08: CU21 s.27 Civilutskottet följde propositionens förslag men anförde i ett uttalande att domstolen vid 

tillämpning av bestämmelsen fortsättningsvis skulle göras med bakgrund av äldre praxis, med beaktande av om-
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EU-domstolen intog en mer flexibel inställning till denna fråga än förarbetena uppvisat och 

anförde att frågan endast kan besvaras utifrån en större kontext.157 Ett frånpris utgör inte ett 

vilseledande i sig utan kan vara motiverat i fall priset inte kan beräknas i förväg med hänsyn 

till produktens art och egenskaper. För att utröna huruvida prisuppgiften är tillräcklig för att en 

konsument ska kunna fatta ett välgrundat affärbeslut, ska hänsyn tas till: produktens egenskaper 

och art, kommunikationsmediet och dess eventuella begränsningar och den kompletterande in-

formation som lämnats på annat håll.158 Vid en tolkning av ett informationskraven som ska 

lämnas vid ett köperbjudande ska samtliga faktorer som kvalificeras som vilseledande underlå-

tenhet beaktas, det vill säga hela artikel 7 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.159 Därför 

går det inte att dra slutsatsen att ett frånpris i sig skulle utgöra en vilseledande underlåtenhet.160 

Mediets betydelse framgår endast av artikel 7.4 c i direktivet om otillbörliga affärsmetoder och 

12 § 1 st. p. 1 MFL.161 

 

Generaladvokat Mengozzi anförde att det enligt ordalydelsen räcker att lämna information om 

det sätt som priset beräknas, om det med hänsyn till produktens art inte finns förutsättningar för 

ett angivande av slutpris.162 Inom ramen för detta resonemang ingår även att ordalydelsen i sig 

inte utesluter frånpris. 

 

I MD 2011:30 gick domstolen ifrån propositionens uttalande att ett frånpris i sig skulle vara vilseledande.163 En 

förutsättning är att det inte är ett lockpris utan att en produkt de facto kan köpas för det utsatta priset. Vidare ansåg 

domstolen att övriga förutsättningar för detta var uppfyllda, eftersom det är ett vedertaget sätt att ange pris i bran-

schen som konsumenten är van vid och att denne därför kan värdera erbjudandet. Till detta fanns kompletterande 

information på webbsida eller per telefon om prisets olika variationer.   

   

                                                 
ständigheterna i det enskilda fallet.156 Det är utifrån detta oklara rättsläge MD bad om vägledning hur bestämmel-

sen ska tolkas i förhandsavgörandet till EU-domstolen; Se härom Bernitz, Ulf, Ving-målet – om korrigering via 

EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangivelser, JT 2012-13 s. 130 ff. 
157 Prop. 2007/08:115 s. 98, där anges att ”ungefärliga prisuppgifter” inte uppfyller de krav som ställs i regeln. 

Innehåller ett köperbjudande endast en uppgift om från- eller cirkapris, bör framställningen anses vara vilsele-

dande. 
158 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 64-69. 
159 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 67. 
160 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 69. 
161 MD 2011:30 P. 67; se härom Prochazka, Köperbjudande – något som förbjuder frånpriser? En kommentar till 

avgörandet MD 2011:30, JT 2012-13 s. 170 ff. 
162 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 58-63. 
163 MD 2011:30 P. 67; se härom Prochazka, Köperbjudande – något som förbjuder frånpriser? En kommentar till 

avgörandet MD 2011:30, JT 2012-13 s. 170 ff. 
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Bernitz anför i sin analys av rättsläget att samma bedömning rimligtvis kan göras när det kom-

mer till andra branscher eller kommunikationsmedier, eftersom inga begränsningar härom 

nämns i domen.164 Vidare borde det enligt Bernitz vara rimligt att anta att cirkapriser kan be-

dömas likvärdigt, eftersom även detta är ett gammalt och välbekant sätt att ange ett pris för en 

konsument. Därmed är det tveksamt om dessa två prisangivelser skulle gälla branscher där ett 

cirka/frånpris inte är lika svårt att sätta som i resebranschen och därför inte lika inarbetat för en 

konsument. 

 

 I MD 2015:2 marknadsfördes olika dejtingpaket på en nätdejtingsite där priset för medlemskap sattes till 1 kr. På 

tre olika ställen fanns information om betalningsvillkor inklusive uppsägningstid på hemsidan. På två ställen 

angavs information om de olika erbjudandenas bindningstider på en respektive två månader. På det tredje stället 

fanns endast den kortare bindningstiden med. Sammantaget ansåg MD att eftersom konsumenten inte fått inform-

ation om den extra kostnad som den längre bindningstiden förde med sig varför prisinformationen ansågs oklar 

enligt 10 § 1 st. PIL och vilseledande enligt 12 § MFL. 

 

5.4.3 Köperbjudande/kombinerat utbud 

I 12 § 2 st. MFL anges att ett förfarande där två eller flera varor bjuds ut till ett gemensamt pris 

är vilseledande om inte väsentlig information finns med enligt 12 § 1 st. MFL. En helhetsbe-

dömning görs även här för att ta reda på om rekvisiten bestämd produkt och prisangivelse till-

sammans utgör ett köperbjudande. Några skillnader föreligger dock. Samtliga produkter som 

bjuds ut till ett gemensamt pris ska vara möjliga att identifiera.165 Vidare ska en gemensam 

prisangivelse lämnas för samtliga produkter. Det räcker därför inte att en produkt ensam har en 

prisangivelse. Detsamma gäller om en vara bjuds ut tillsammans med en tjänst. Det räcker inte 

att endast ena varans pris lämnas, utan det gemensamma priset ska anges för att det ska föreligga 

ett köperbjudande.166   

 

                                                 
164 Bernitz, Ulf, Ving-målet – om korrigering via EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangi-

velser, JT 2012-13 s. 132. 
165 Se kapitel 5.4.1. 
166 Prop. 2007/08:115 s. 150; Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 150. 
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I doktrinen råder olika uppfattningar om vilka kombinerade utbud som går under bestämmel-

sen.167 Levin anser det som troligt att den praxis som utvecklats kring 13 § i 1995 års lag fort-

sättningsvis går under 12 § MFL.168 Det förefaller som denna typ av marknadsföringsåtgärd 

ofta utgör ett köperbjudande, eftersom ett pris i dessa situationer är vanligt.169 I förarbetena 

omnämns framställningar som till sin karaktär är blandad där näringsidkarens produkter visas 

upp i kombination med ett eller flera köperbjudanden i vissa delar av sortimentet, där endast 

den produkt som inkluderas i ett köperbjudande omfattas av bestämmelsen informationskrav.170 

Detta innebär att vissa varor går under ett köperbjudande samt att övriga går under den generella 

bedömningen om det föreligger ett vilseledande.  

 

5.4.3.1 Informationskraven 

Informationskraven ska lämnas i det fall flera produkter erbjuds till ett gemensamt pris, där-

ibland kravet på prisuppgift, vilket anges i 12 § 1 st. 2 p. MFL med hänvisning till 7-10 § § PIL. 

I 10 § 3 st. PIL anges att prisinformationen ska lämnas så att en konsument förstår vilken pro-

dukt informationen avser. Hur detta krav förhåller sig till det gemensamma pris som ska lämnas 

vid flera produkter är svårt att tyda. Det har ansetts som viktigt att en konsument inte vilseleds 

i fråga om vad som ingår i köpet vid marknadsföring av flera produkter, och därför har det 

tidigare ställts upp som krav att de produkter som inkluderas i priset ska anges.171  Det uppstår 

ett direkt motsatsförhållande vid en jämförelse av första och andra stycket i 12 § MFL. Utöver 

en komplett prisuppgift för det enskilda priset, ska även de produkter som erbjuds till ett ge-

mensamt pris var för sig vara kopplade till den information som är uppställd i 7-10 §§ PIL. 

Vilken prisinformation som ska lämnas kan därför tolkas på två olika sätt. En möjlig tolkning 

är att flera produkter till ett gemensamt pris ska ses som en produkt enligt den definition som 

ställs upp i 6 § PIL, och därför ska denna prisuppgift uppnå de priskrav som anges i 1 2 § 1 st. 

2 p. MFL. Krav att specificera produkterna som ska ingå i priset ska därför göras. Stöd för 

denna tolkning är lagstiftarens vilja att fortsättningsvis ha ett brett produktbegrepp, vilket i en 

jämförelse med PIL spänner över ett vidare område.172 Det är något oklart om det är en korrekt 

                                                 
167 Prop. 2007/08:115 s. 150; Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 473, här är det specifikt paketerbjudanden 

som anses; jfr Levin och Nordell som inkluderar tilläggserbjudanden, Levin, Marknadsföringslagen: en kommen-

tar, s.146; Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 74.  
168 Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 146.  
169 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 470. 
170 Prop. 2007/08:115 s. 100.  
171 Uebel, Prisinformation till konsumenter, s. 23. 
172 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
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tolkning, men det är utifrån det som lagstiftaren tar avstamp till motiveringen att flera bestämda 

produkter med ett gemensamt pris även ska generera ett köperbjudande och därför kan detta 

innebära att kravet på prisuppgift ska gälla det gemensamma priset. Således innebär detta att de 

priskrav som ställs upp i 7-10 §§ PIL även är tillämplig på flera produkter, som därför ska tolkas 

på samma sätt som en produkt, i linje med marknadsföringslagens vida produktbegrepp.  En 

alternativ tolkning innebär att i de fall två produkter erbjuds till ett gemensamt pris, ska även 

en prisuppgift om varje enskild produkt lämnas, i enlighet med 7-10 §§ PIL. 

 

5.5 Förbud mot vilseledande underlåtenhet 

10 § 3 st. MFL är en generell regel som inkluderar olika typer av vilseledande underlåtenhet 

där information som är ”viktig” för att en konsument ska kunna fatta ett affärsbeslut ska läm-

nas.173 Bestämmelsen är till skillnad från ett köperbjudande riktad till alla marknadsföringsåt-

gärder. Hit räknas även information som ges på ett obegripligt, tvetydigt eller annars olämpligt 

sätt. Bestämmelserna genomför artikel 7.1 och 7.4 i direktivet vilket innebär att de har ett nära 

samband. EU-domstolen har påpekat detta i Ving-avgörandet eftersom en tolkning av inform-

ationskraven i 12 § MFL ska göras i ljuset av hela artikel 7.174 

Ett köperbjudande ska utöver de uttryckliga informationskraven även innehålla väsentlig in-

formation enligt 10 § 3 st. MFL.175 Det ställs högre krav på en marknadsföringsåtgärds innehåll 

som befinner sig nära i tiden för ett avtalsslut.176 Vidare är 10 § 3 st. MFL tillämplig i de fall 

rekvisiten inte är uppfyllda enligt 12 § MFL eller marknadsföringsåtgärden riktar sig till nä-

ringsidkare. 10 § MFL kan förenas med påbud, vite och skadestånd. En uppsåtlig eller oaktsam 

överträdelse av förbudet kan medföra marknadsföringsavgift enligt 29 § MFL.177  

 

                                                 
173 KOM (2003) 359 slutlig, p. 60-63. 
174 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 53. 
175 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 322.  
176 Prop. 2007/08:115 s. 88; se härom Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 308. 
177 Det gäller inte om det rör sig om informationskrav som kopplas vidare till 10 § 3 st. MFL via annan annexlag, 

se exempelvis 12 § PIL. 
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5.6. Begränsningar i mediet 

En basal utgångspunkt i MFL är att varje säljmeddelande ska vara vederhäftigt.178 Därför ute-

sluts möjligheten att ”rena” ett vilseledande säljmeddelande genom länkning till annan kom-

pletterande informationskälla, eller att i efterhand skicka ut en rättelse.179  Enligt bestämmelsens 

ordalydelse framgår att bestämmelsen är kopplad till 10 § 3 st. MFL, men enligt fastställd praxis 

har denna bestämmelse avgörande betydelse även för 12 § MFL.180 Dessa begränsningar kan 

utgöras av tidsaspekter men även av utrymmesskäl. Bestämmelsen ska tillämpas med varsam 

hand och bör riktas mot detaljinformation.181 Exempel på en enhet är annons, broschyr, sms, 

mail, TV-reklam, direktreklam m.fl.182 Marknadsdomstolen har i några avgöranden sett delar i 

en kampanj som enskilda enheter som var för sig ska vara vederhäftiga.   

 

I MD 2009:29 anförde svaranden att den information som fanns tillgänglig på en affisch som kompletterades av 

utförligare information i broschyrer och hos personal i butik, skulle ses som en enhet. MD anförde att delarna 

tillsammans inte utgjorde en enhet, eftersom kunden var tvungen att vidta ytterligare en handling utöver att titta 

på affischen genom att uppsöka en butik eller läsa broschyren och därför inte utgjorde en enhet.   

 

I MD 2004:12 ansågs reklam som fanns på affischer och tidningsannonser under en månads tid som enskilda 

enheter. Svaranden anförde att de förvisso var enskilda enheter men att de hade ett nära samband och på så sätt 

kompletterade varandra. Även här anförde MD att huvudregeln är att varje enhet ska vara tillbörlig var för sig och 

därmed förelåg ett vilseledande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt s. 202. 
179 Prop. 2007/08:115 s. 90. 
180 EU-domstolens dom i mål C-122/10 och MD 2011:30.  
181 Prop. 2007/08:115 s. 90. 
182 Med detta menas reklam som riktar sig direkt till mottagaren exempelvis, fysiskt i brevlådan, via e-post, SMS, 

MMS eller fax. 
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Giltiga begränsningar 

I avgörandet MD 2011:30 tog domstolen hänsyn till mediets begränsningar. I en tidningsannons fanns telefon-

nummer och adress till en webbsida där kompletterande information fanns att tillgå. MD anförde att utifrån an-

nonsens begränsningar fanns det tillräcklig information i annonsen, vilken kompletterades ytterligare på annat 

håll.183 I avgörandet MD 2013:2 kom domstolen fram till slutsatsen att det under en tv-reklam inte saknades möj-

lighet att informera om erbjudandets begränsade villkor. MD ansåg att eftersom villkoren och hänvisning till hem-

sida visats i liten text under en kort tid kunde inte en genomsnittskonsument uppfatta dem. Till detta ansågs in-

formationen på hemsidan vara svårförståelig varför tv-reklamen var vilseledande.   

 

Även om MD i detta fall hade samma utgångspunkt att mediets begränsningar kan ursäkta bris-

tande information förelåg det enligt MD inte sådana begränsningar i detta fall. Tv-reklam har 

utgjort det typfall av medium som anse ha dessa begränsningar i tiden men domstolen ansåg i 

fallet att texten utgått i liten text och därmed uteblivit.  

 

MD har i domstolsavgörande MD 2009:29 anfört att det ställs högre krav på information vilken ligger nära i tiden 

för ett avtalsslut.184 Därför ansåg MD att det sammanhang informationen lämnas ska utöver utformningen tas med 

i den helhetsbedömning som görs för att ta reda på om en marknadsföringsåtgärd är vilseledande. Utöver detta 

anförde domstolen att varje enhet enligt huvudregeln ska bedömas enskilt samt att de begränsningar som ett me-

dium för med sig ska bedömas restriktivt. I detta fall rörde det en affisch där information fanns om avtalsvillkoren 

inklusive priset, men information om ränta som MD ansåg tillhöra väsentlig information fanns inte med.  

 

Det förefaller som domstolen har gjort en mer restriktiv bedömning i detta fall i linje med för-

arbetena än vad som skedde i Ving-avgörandet.185 Naturligtvis ligger en viktig skillnad däri att 

det ena fallet behandlar en annons och det andra en affisch. De har likväl beröringspunkter 

värda att nämna. Den information som lämnats på annat håll har i Ving-avgörandet fått en helt 

annan tyngd. Informationen fanns i butik och i en broschyr i ena fallet och på en webbsida i det 

andra. En webbsida kan till sin natur anses vara mer lättillgänglig än en butik eller broschyr.  

                                                 
183 Se kapitel 5.4. 
184 Se prop. 2007/2008:115 s. 88. 
185 Prop. 2007/08:115 s. 149;  Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 316; Bernitz, Ving-målet – om korrigering 

via EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangivelser, JT 2012-2013, s. 128-134. 
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5.7 Information innan ett avtal ska ingås 

22 a § MFL reglerar den information som en näringsidkare ska lämna till en konsument innan 

ett avtal ingås i näringsidkarens affärslokaler, om inte informationen går att utläsa från sam-

manhanget.186 Liknande informationskrav finns i 2 kap. 2 § i lagen (2005:59) om distansavtal 

och avtal utanför affärslokaler.187 Det är endast den geografiska skillnaden som skiljer bestäm-

melserna åt vilka i övrigt är utformade på samma sätt, bortsett ifrån att informationskraven i 

DHL är mer omfattande.188 22 a § MFL har inget formkrav utan informationen ska vara ”be-

griplig” för mottagaren vilket innebär att en näringsidkare ska ta hänsyn till konsumentens 

eventuella svårigheter att förstå innebörden av avtalet till följd av nedsatt funktionsförmåga 

eller om konsumenten på annat sätt är naivt lagd.189 En fråga som uppstår här vilket några re-

missinstanser påpekade är hur en näringsidkare ska kunna avgöra huruvida sådana egenskaper 

föreligger hos en konsument.190 Vidare ansåg remissinstanserna det som oklart hur bestämmel-

sen ska tillämpas utan att kräva att information ska lämnas till varje konsument som kommer 

in i en butik.191 I propositionen anges inget direkt svar på detta men de anförs att information 

som framgår av sammanhanget eller som berör dagligvaror inte behöver lämnas. Motsatsvis 

ska informationskraven endast ges när det är fråga om ”större köp”. Därmed fanns förutsätt-

ningar för att bestämmelsen inte i onödan belastar näringsidkare.192  

 

Bestämmelsen är tillämplig på avtal som sluts i näringsidkarens affärslokal. Avgörande för vad 

som räknas till en affärslokal är hur regelbundet lokalen används i näringsidkarens verksamhet.  

Med affärslokaler menas den plats som näringsidkaren använder för sin affärsverksamhet, per-

manent eller säsongsvis.193 Enligt punkt ett i andra stycket innefattas inte andra avtal om fast 

egendom är sådan som avser uthyrning av fast egendom. I punkt två andra stycket görs en 

hänvisning till avtal som anges i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som ska 

undantas från informationskraven.  

                                                 
186 Genomför artikel 5 i direktiv om konsumenträttigheter. 
187 Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 209. 
188 Prop. 2013/14:15 s. 55. 
189 Prop. 2004/05:13 s. 44; ingress p. 34 direktiv om konsumenträttigheter. 
190 Däribland NDM, se Internetsida 1. 
191 Remissyttrande från svensk handel, JU2013/2027/L2, s. 8; NDM – Internetsida 1. 
192 Prop. 2013/14:15 s. 55, även här ansågs det exempel på när avtalet fullgörs direkt är den vanligt förekommande 

situationen att produkten betalas fullt och tas med av konsumenten ut från butiken. Hit räknades kläder i författ-

ningskommentaren men däremot inte TV, eller andra elektronikprylar samt möbler där den gemensamma nämna-

ren är att dessa går under ”större köp”. 
193 Prop. 2004/05:13 s. 73, även enklare affärställen räknas hit såsom varubussar, kiosker eller marknadsstånd. Om 

försäljningen från lokalen inte endast sker undantagsvis är det allt som oftast fråga om en affärslokal. Till detta 

undantag räknas en näringsidkares tillfälliga försäljning av produkter i en galleria som sker under några dagar.  
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5.7.1 Informationskraven 

Informationskraven omfattar varans eller tjänstens egenskaper och funktion, näringsidkarens 

identitet, det totala priset, sättet för betalning, gällande garantier, avtalets löptid samt maskin-

varukrav m.m. i fråga om digitalt innehåll enligt 22 a § MFL. Punkt 2 som reglerar information 

om produktens huvudsakliga egenskaper, har stora likheter med motsvarande informationskrav 

i 12 § MFL. Det framgår av förarbetena att det inte är samtliga egenskaper utan endast de hu-

vudsakliga som behöver lämnas här, eftersom hänsyn tas till produktens art och hur informat-

ionen lämnas. Vidare ska en prisuppgift samt övriga kostnader lämnas enligt punkt 3-4. En 

prisuppgift ska innefatta information om skatter och avgifter men om informationen inte kan 

ges på förhand räcker det att lämna information om prisets beräkningsgrund. Krav på redovisad 

prisuppgift och övriga kostnader bör sammanfalla med de som står uppställda i 7-10 §§ PIL.194 

Tillkommer övriga kostnader, utöver de för leverans och porto, ska även de redovisas.  

 

5.5.1 Kombinerade utbud 

I doktrinen har det ansetts som troligt att informationskraven i 13 § i 1995 års lag ska tillämpas 

med stöd av 10 § 3 MFL.195 

Resonemanget fick stöd av MD som klargjorde det nya rättsläget i avgörandet MD 2011:18. En optiker yrkade på 

upphävning av ett äldre åläggande att ge information enligt 13 § 1995 års lag, eftersom bestämmelsen utgick i och 

med införandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder.196 MD höll inledningsvis med svaranden om att 13 § i 

1995 års lag inte hade överförts till MFL, eftersom direktivets utgångspunkt är att näringsidkare själva ska lämna 

tillräcklig information. Däremot ansåg domstolen att deras materiella betydelse fortfarande finns kvar eftersom 

kravet på korrekt och tydlig information som anges i 13 § 1995 års lag fortfarande har relevans även om inform-

ationskravens kategoriska uppräkning inte uttryckligen finns kvar. Informationen är således väsentlig enligt 10 § 

3 st. MFL och har därmed betydelse för bedömningen i det enskilda fallet.197 ”Det är mot denna bakgrund inte en 

korrekt slutsats att endast informationskraven enligt den särskilda bestämmelsen om köperbjudanden i 12 § MFL 

skulle kvarstå. Om ett kombinerat utbud har formen av ett köperbjudande och innehåller de uppgifter som fordras 

enligt 12 § MFL, medför detta uppenbarligen inte att det får ha informationsbrister som vilseleder i andra avseen-

den, t.ex. om förmånens värde eller om villkoren för att erhålla den.”198    

                                                 
194 Prop. 2013/14:15 s. 102. 
195 Prop. 2007/08:115 s. 74; Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 474. 
196 Svaranden hänvisade till 53 § MFL som innebär att förnyad prövning kan ges vid förändrade förhållanden. 

Bakgrund till detta var en mjukare bedömning av informationskraven till följd av införandet av direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder, jfr med MD 2010:19 och MD 2010:20.  
197 Det kan också noteras att Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och marknadskommuni-

kation, vilka är ett uttryck för god marknadsföringssed, uppställer likartade regler för säljfrämjande åtgärder, se 

artikel A2 och A6; prop. 2007/08:115 s. 144. 
198 MD 2011:18 på s. 11; Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 322. 
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I MD 2010:20 utreder domstolen vad som kan räknas till väsentlig information vid ett kombinerat erbjudande. 

Marknadsdomstolen anförde att produktbegränsningar avseende samtliga produkter i erbjudandet räknas som vä-

sentlig information. I avgörandet var det begränsningar som innebar att produkterna endast erbjuds till ett gemen-

samt recept. Vidare hade den produkt som ingick på köpet, ”ett par identiska i reserv”, ett lägre värde än det par 

som gavs till ett pris vilket inte heller framgick. Till väsentlig information räknas enligt MD värdet på den produkt 

som följer med på köpet och pris på den produkt som konsumenten behöver köpa för att ta del av erbjudandet. 

Därtill räknas produktbegränsningar som väsentlig information.  

  

I MD 2010:19 väcktes talan på den grund att en optiker hade marknadsfört glasögon under rubriken ”glasögon till 

fast pris inklusive allt”, där antireflexbehandling, valfritt tunnare glas och bågar ingick i annonsen. Svaranden 

anförde att förfarandet var i strid med 10 § MFL, eftersom konsumenten kunde tro att även solglasögon och för-

säkring ingick. I första hand ansågs detta påstående vara vilseledande, eftersom produktens pris, grunderna för 

prisberäkningen och särskilda prisfördelar, där det tillkom kostnader vilka inte framgick i marknadsföringsåtgär-

den. I andra hand skulle förfarandet vara i strid med 10 § 3 st. MFL där denna information skulle utgöra väsentlig 

information. Marknadsdomstolen i sin tur såg det inte som troligt att en konsument skulle tolka påståendet på 

sådant sätt att hela sortimentet ingick. En konsuments uppfattning om vad som ingår stämde i detta fall överens 

med det som ingick, ett komplett glasögonköp. MD ansåg därför att information om köp av glasögon och försäk-

ring inte räknades som väsentlig information.   

 

5.7.2 Påföljder 

Bestämmelsen reglerar väsentlig information som innebär att åtgärden är otillbörlig om den 

uteblir. Näringsidkaren kan åläggas att lämna väsentlig information enligt 24 § MFL.199 Be-

stämmelsen är således ett informationsåläggande, i likhet med bestämmelsen om garantier i 22 

§ MFL, vilket innebär att marknadsföringslagens sanktioner aktualiseras utan transaktions-

test.200 Skadestånd kan komma att bli aktuellt enligt 37 § MFL om näringsidkaren uppsåtligt 

eller oaktsamt bryter mot ett föreläggande.201  Däremot är inte bestämmelsen kopplad till mark-

nadsstörningsavgift, 29 § MFL e contrario. Vid införandet av bestämmelsen om garantier i 13 

a § i 1995 års lag ansågs marknadsstörningsavgift vara en alltför kraftig sanktion eftersom den 

endast ska användas för att skydda mer påtagliga behov.202 Bestämmelsen blev därför kopplad 

till den mindre ingripande sanktionen skadestånd som ansågs vara en mer balanserad sanktion 

                                                 
199 Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 209. 
200 Detta förefaller vara så med hänsyn till att bestämmelsen lagtekniskt följer 22 § MFL:s systematik; Se härom 

Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 415. 
201 Prop. 2013/14:15 s. 64; DS 2013:15 s. 84, 102. 
202 Nuvarande 22 § MFL, vilken har en liknande uppbyggnad som 22 a § MFL. 
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i detta sammanhang.203 Vid införandet av direktivet av otillbörliga affärsmetoder anförde ut-

redningen att det dåvarande sanktionssystemet var förenligt med direktivet och därför skulle 

behållas. Utredningen ansåg även att bestämmelsen om garantier skulle kopplas till denna eko-

nomiska sanktion eftersom den har ett syfte som uppfyller kravet på ”påtagligt behov” och 

därtill var tillräckligt precis.204 I propositionen slogs ton till en försiktigare tillämpning, och 

med hänvisning till tidigare förarbeten motiverades beslutet att skadestånd var mest lämpad 

som sanktion till bestämmelsen.  

 

5.7.3 Tidsaspekt 

Enligt artikel 5 i direktivet om konsumenträttigheter ska information lämnas innan en konsu-

ment blir bunden av ett avtal. Tidpunkten är här en annan än den information som ska ges till 

följd av ett köperbjudande enligt 12 § MFL.205 Informationen som ska lämnas enligt 22 a § 

MFL riktas till en specifik konsument vid ingången av avtalet, medan köperbjudande ansågs ha 

en mer generell räckvidd.206 I tidigare förarbeten har det förts resonemang kring tidpunkten då 

information ska ges i ”rimlig tid” efter DHL ändrades ordalydelsen från att gälla ” informat-

ionen ska ges i rimlig tid innan ett distansavtal ingås” till ”informationen och avtalsvillkoren 

ska lämnas i rimlig tid innan konsumenten blir bunden av ett distansavtal eller ett anbud”.207 

De två ansågs sammanfalla tidsmässigt, eftersom parterna blir bundna av ett avtal vid samma 

tidpunkt som avtalet ingås. Slutsatsen av detta blev att informationskraven ska ges när nä-

ringsidkaren lämnar ett erbjudande till en konsument som denne kan ingå direkt utan vidare 

förhandlingar. Detta ansågs även vara den tidpunkt informationskraven vid ett köperbjudande 

ska ges, eftersom denna typ av kommersiellt meddelande anses utgöra sådan art att en konsu-

ment kan ingå eller tacka nej utan vidare förhandlingar till erbjudandet.208 Vid implemente-

ringen av direktivet om konsumenträttigheter ifrågasatte några remissinstanser varför inform-

ation ska ges ”i rimlig tid innan avtal ingås” eftersom detta inte följer av direktivet varför ly-

delsen ändrades till ”innan ett avtal ska ingås”, vilket regeringen uppmärksammade och därför 

                                                 
203 Prop. 2001/02:134 s. 65. 
204 Prop. 2001/02:134 s. 65. 
205 Prop. 2013/14:15 s. 55; se härom Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 211. 
206 Prop. 2013/14:15 s. 55.  
207 Prop. 2004/05:13 s. 52 f. Det ska poängteras bestämmelsen behandlar andra typer av avtal än avtal som ingås i 

näringsidkarens affärslokaler men eftersom tidpunkten för dessa sammanfaller samt att de i övrigt påminner om 

varandra görs här en jämförelse mellan bestämmelsernas tidsperspektiv. Se ingress p. 34 direktivet om konsument-

rättigheter. 
208 Prop. 2004/05:13 s. 52; prop. 2007/08:115 s. 99. 
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ändrades lagtexten.209 Kravet på att näringsidkaren ger informationen så att konsumenten för-

står avtalets innebörd kvarstår men har till synes ändrats från ”i rimlig tid” till att denne ska 

göra en bedömning i varje enskilt fall och ta sig tid att se ifall särskilda behov föreligger vid 

utgivandet samt i så fall beakta dessa. 

 

5.8. Sanktionssystemet 

Förbud/påbud förenat med vite             

En näringsidkare som företagit en otillbörlig marknadsföringsåtgärd kan förbjudas att fortsätta 

med åtgärden enligt 23 § MFL, eller åläggas att lämna väsentlig information enligt 24 § MFL.210  

Förbud och föreläggande är gällande för såväl fysiska och juridiska personer eller någon som 

handlar för denne.211 Om en näringsidkare bryter mot ett förbud eller åläggande att lämna in-

formation kan denne bli skadeståndsansvarig gentemot den skadelidande personen. Ett förbud 

eller ett åläggande kan förenas med vite om inte näringsidkaren uppmärksammar dessa. Vite är 

pengar som betalas till staten och går upp till det belopp som är kännbart för den som omfattas 

av beslutet. Om det befaras att överträdelser kan komma att ske fler gånger finns möjlighet att 

utfärda löpande viten. Om skäl finns kan även ett interimistiskt förbud meddelas.   

Marknadsstörningsavgift           

Det ansågs av stor vikt att reglerna var tydliga och endast användas vid överträdelser av mer 

preciserade regler. Marknadsstörningsavgift reglerar förfaranden som ses som särskilt allvar-

liga.212 Det rör sig om förfaranden som stör marknadens funktion på ett eller annat sätt. Vidare 

finns ett krav på uppsåt eller oaktsamhet för att en avgift ska kunna utkrävas.213 Överträdelser 

på detta område är direkt skadeståndsgrundande.214 Det stadgas att vite inte kan kombineras 

tillsammans med marknadsstörningsavgift men detta hindrar inte att en talan förs mot båda 

sanktionerna.215 Beroende på hur länge överträdelsen har pågått samt hur allvarlig den är fast-

ställs avgiften till ett belopp mellan femtusen kr och fem miljoner kr.  

 

                                                 
209 Ingress p. 34 direktivet om konsumenträttigheter; prop. 2013/14:15 s. 42; angående remissyttrande se inter-

netsida 1. 
210 Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 141. 
211  Prop. 1994/95:123 s. 91. 
212 Kahn, Marknadsstörningsavgift: en ovanlig sanktion, Ny Juridik 1:06 s. 37 f. 
213  Prop. 2007/08:115 s. 119. 
214  Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 17. 
215  Kahn, Marknadsstörningsavgift: en ovanlig sanktion, Ny Juridik 1:06 s. 38. 
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6. Prisinformationslagen  

Marknadsföringslagen kompletteras av annan lagstiftning som på sina håll reglerar informat-

ionskrav vid marknadsföring. I artikel 7.5 direktivet om otillbörliga affärsmetoder anges ”att 

informationskrav som avser kommersiellt meddelanden vilka har fastställs i gemenskapslag-

stiftningen ska beaktas som väsentliga”.216 Dessa lagar har bestämmelser som hänvisar till vil-

seledande underlåtenhet och innefattar sådan väsentlig information som ska framgå enligt 10 § 

3 st. MFL.217 Enligt 3 § PIL gäller lagen för näringsidkare som tillhandahåller produkter till 

konsumenter i sin yrkesmässiga verksamhet.218 PIL är subsidiär i förhållande till annan lagstift-

ning med priskrav i konsumentförhållanden. Dock kan en näringsidkare vara tvungen att lämna 

kompletterande uppgifter om priset enligt PIL, om denna skyldighet inte föreligger i annan 

lagstiftning 5 § PIL.219 Enligt 12 § PIL är den prisinformation som ska ges sådan information 

som är väsentlig enligt 10 § 3 st. MFL. Utelämnar en näringsidkare prisinformation enligt la-

gens bestämmelser ska marknadsföringslagen tillämpas med undantag av bestämmelserna om 

marknadsstörningsavgift 29-36 §§ MFL enligt 12 § PIL220 

 

 

 

 

 

                                                 
216 I bilaga II anges den gemenskapslagstiftning vilken innehåller bestämmelser för kommersiella meddelande 

däribland direktivet 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor 

som erbjuds konsumenter 
217 Se ovan anförda. 
218 2004 års prisinformationslag är en kodifiering av MD-praxis som berör prisuppgifter samt genomför direktivet 

98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsu-

menter (prismärkningsdirektivet), vilket är ett minimidirektiv där länderna kan tillämpa mer långtgående krav. 
219 Prop. 2003/04:38 s. 14. 
220 12 § PIL 
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6.1 PIL och dess förhållande till 12 § MFL 

Enligt 6 § PIL ska prisinformation lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda pro-

dukter.221 ”Bestämd produkt” är vidare ena rekvisitet för ett köperbjudande. Den tidigare be-

stämmelsen i 6 § PIL angav ett generellt informationskrav vid marknadsföring av bestämda 

produkter, vilken inte ansågs förenligt med näringsidkarens valfrihet att utforma sitt kommer-

siella budskap enligt 12 § MFL. Bestämmelsens räckvidd i 6 § MFL ändrades till att täcka de 

situationer näringsidkaren ”tillhandahåller” vissa produkter, kort och gott i de situationer då en 

produkt erbjuds eller överlåts mot betalning.222 Det innebär att kravet på prisuppgift vid be-

stämd produkt skapar ett köperbjudande, eftersom de två tillsammans utgör rekvisiten för ett 

köperbjudande. Lagstiftaren beaktade detta men ansåg att relevant information redan framgår i 

ovan nämnda situationer på produkten eller i butiken och därför krävdes det sällan vidare åt-

gärder utöver att ange en korrekt prisuppgift.223 Dock är det tveksamt om det även beaktades 

att marknadsstörningsavgift är kopplad till 12 § MFL. I SOU 2006:76 finns det ett yttrande från 

särskilt sakkunniga på området vilka uttalar sig om införandet av direktiv om otillbörliga af-

färsmetoder i svensk rätt.224 De uttrycker tveksamhet kring direktivets förenlighet med speci-

fika informationskrav vid sidan av reglerna om köperbjudande. Ett antal remissinstanser anslöt 

sig till detta resonemang.225 De informationskrav i PIL vilka skapar köperbjudanden med eller 

utan näringsidkarens vilja kan därför gå längre än vad direktivet tillåter.226  

 

 

 

                                                 
221  Prop. 2003/04:38 s. 28 Med bestämd produkt avses varor som är tillräckligt specificerade. Med detta menas 

att konsumenten kan bilda sig en uppfattning om varans eller tjänstens beskaffenhet – den går att identifiera och 

även med detta särskiljas från andra varor.  
222 Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 96 tillhandahåller eller erbjuder, innefattar de situat-

ioner där produkterna exponeras i skyltfönster, skyltskåp, vid säljstället, vid muntlig försäljning och vid tele-

fon/hem/distansförsäljning. 
223 Prop. 2007/08:115 s. 100; Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 322. 
224 SOU 2006:76 s. 354, diskussion om detta anförs av de sakkunniga experterna Jan Fager och Anders Stenlund. 
225 Prop. 2007/08:115 s. 128. 
226 SOU 2006:76 s. 354. 



45 

 

7. Analys 

7.1 Fråga 1  

I detta avsnitt ska en tolkning och tillämpning av 12 § 1 st. 2 p. MFL analyseras utifrån direk-

tivet om otillbörliga affärsmetoders konsumentskyddande syfte. Vidare ska rekvisitet prisangi-

velse samt prisinformationen analyseras för att förstå när prisinformationen ska lämnas samt 

vilka krav som ställs på prisinformation i bestämmelsen om ett köperbjudande för att det inte 

ska föreligga en vilseledande underlåtenhet. 

Enligt EU-domstolen föreligger ett köperbjudande om information om en bestämd produkt till-

sammans med en prisangivelse innebär att konsumenten kan fatta ett affärsbeslut. Det krävs 

inte en faktisk möjlighet att i anslutning till reklamen kunna köpa produkten.227 Det får anses 

ligga i linje med den vida tolkning som EU-domstolen gett ett köperbjudande för att tillgodose 

ett brett konsumentskydd vid denna marknadsföringsåtgärd.228  

Av de bestämmelser i MFL som har sin grund i direktivet om otillbörliga affärsmetoder är det 

endast 12 § MFL som har en positiv informationsplikt.229 Denna positiva informationsplikt är 

en avvikelse från direktivets och marknadsföringslagens generella informationsskyldighet som 

endast aktualiseras i de fall det är påkallat för att stävja vilseledande effekter.230 Det är i linje 

med näringsidkarens rättighet att själv få utforma sin marknadsföringsåtgärd där 12 § MFL är 

ett avsteg från denna rättighet. Avsteget är motiverat för att skydda konsumenters rätt till in-

formation vid denna typ av marknadsföringsåtgärd.231 Näringsidkarens intresse har här fått stå 

tillbaka för konsumentens behov av att få ett bra informationsunderlag vid denna marknadsfö-

ringsåtgärd. Även om kravet på information vid ett köperbjudande innebär en inskränkning i 

näringsidkarens frihet att själv bestämma vilken information som ska förmedlas, är det trots allt 

upp till näringsidkaren själv att avgöra om denne alls vill avge ett köperbjudande. Men om 

näringsidkaren väljer att göra det ska den väsentliga informationen som är angiven i 12 § MFL 

lämnas.232 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder ger således en näringsidkare möjlighet att 

                                                 
227 EU-domstolens dom i mål C-122/10. 
228 Artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder; EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 27‒30; förslag till 

avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 22; jfr prop. 2007/08:115 s. 95, där det anges att ”samt-

liga former av prisuppgifter som antyder att en produkt kan förvärvas för ett visst pris är tillräckligt för att grunda 

ett köperbjudande.” 
229 KOM (2003) 356 slutlig, p. 64. 
230 Prop. 2007/08:115 s. 73. 
231 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 22. 
232 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
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välja om det ska finnas en prisangivelse i marknadsföringsåtgärden.233 En prisangivelse är en 

förutsättning för att ett köperbjudande ska föreligga enligt 12 § MFL.  

 

7.1.1 Rekvisitet prisangivelse 

Rekvisitet prisangivelse har blivit ett viktigt verktyg för att säkerställa att bestämmelsen i 12 § 

MFL ger ett starkt konsumentskydd.234 Om en alltför restriktiv tolkning görs av en prisangivelse 

kan skyddet bli sämre för konsumenter. Med andra ord, om tröskeln för bestämmelsens tillämp-

ning blir för hög blir även tillämpningsområdet smalare.235 Det är för att motverka denna effekt 

som EU-domstolen anförde att även ett frånpris kan vara en tillräcklig prisangivelse i de fall 

det är motiverat med hänsyn till produktens art och mediets begränsningar enligt 2 i) i direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder och 12 § 1 st. MFL,236 vilket framgår av ordalydelsen i artikel 2 

i ) i direktivet men den beskrivningen har fallit bort i den svenska motsvarigheten, jfr med 12 § 

MFL. En flexibel tillämning av prisrekvisitet vid ett köperbjudande har för en näringsidkares 

del inneburit att denne i större utsträckning ska beakta de informationskrav som finns uppställda 

enligt 12 § MFL. Det innebär att en näringsidkares möjlighet att själv utforma sin reklam be-

gränsas, eftersom de uttryckliga informationskraven i 12 § MFL ska finnas med i marknadsfö-

ringsåtgärden.  

För att ta reda på om rekvisitet prisangivelse är uppfyllt har EU-domstolen även anfört att det 

har betydelse vilken produkt det är som marknadsförs. I det fall det är en mer komplex produkt 

finns det inte alltid möjlighet att lämna en komplett prisuppgift, varför det kan räcka med ett 

frånpris eller cirkapris.237 Ett exempel är reseannonser där resans pris är beroende av flera olika 

faktorer, som gör det svårt att ge ett exakt pris på förhand. Beroende på vilken typ av produkt 

som avses i det kommersiella meddelandet ställs det därför olika krav på en prisangivelse.  

 

 

                                                 
233 SEC (2009) 1666, p. 2.6.2. 
234 Prop. 2007/08:115 s. 95; förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 38. 
235 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10. 
236 Art. 2 i) direktiv om otillbörliga affärsmetoder, där det anges att vid ett köperbjudande tas hänsyn till vad som 

”är lämpligt för den typ av kommersiellt meddelande”. 
237 Bernitz, Ulf, Ving-målet – om korrigering via EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsuttalande om prisangi-

velser, JT 2012-13 s. 132. 
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Hur en prisangivelse är utformad kan även ha betydelse för att avgöra om kravet på en bestämd 

produkt är uppfyllt. I Ving-avgörandet var ett frånpris angivet i annonsen. EU-domstolen an-

förde att ett frånpris ger signaler att det är fråga om en produkt som finns i flera olika utföran-

den, eftersom ett sådant ofta lämnas i dessa situationer.238 För att avgöra om det finns tillräcklig 

information om produktens egenskaper kan alltså sättet som ett pris är utformat på ha betydelse. 

Prisrekvisitet är inte ett isolerat rekvisit, utan ingår tillsammans med produktens art och mediet 

begränsningar i en helhetsbedömning. Hänsyn till mediet och produktens art har inneburit att 

EU-domstolen hittat en lösning på den risk som befarades kunna uppstå att konsumentskyddet 

skulle försämras, eftersom det kan ge en möjligheter för en näringsidkare att kringgå bestäm-

melsen genom att endast ange ett frånpris.239 Därmed har EU-domstolen i linje med en ända-

målstolkning av direktivet konsumentskyddande syfte fastställt att en prisangivelse ska tolkas 

mer extensivt.240 

 

7.1.2 Priskravet 

EU-domstolen och Marknadsdomstolen använder i Ving-avgörandet en mer flexibel tolkning 

av priskravet än vad som angavs i förarbetena, där ett frånpris inte betraktades som en tillräcklig 

uppgift.241 För näringsidkarens del har hänsyn till mediet och produktens art vid kravet att 

lämna prisinformation inneburit en lättnad i prisinformationskravet. En näringsidkare har därför 

större möjlighet att utforma sin reklam efter de förutsättningar som reklamens medium och den 

marknadsförda produkten för med sig. MD anförde att hänsyn till produktens komplexitet kan 

innebära att det inte går att få fram ett komplett pris vid ett köperbjudande.242 Vid marknadsfö-

ring av sådana produkter kan det vara tillräckligt att ange ett frånpris- eller cirkapris, om kon-

sumenten är van vid denna beräkningsgrund.243 Vidare anger Marknadsdomstolen i Ving-av-

görandet att ett frånpris inte får användas i det fall det rör sig om ett lockpris.244 I MD 2015:30 

ansåg domstolen att en prisangivelse, vilken var satt till en krona, tillsammans med en bestämd 

produkt utgjorde ett köperbjudande. Men prisangivelsen var sålunda inte klar och tydlig enligt 

10 § 1 st. PIL, eftersom tillkommande bindningstider innebar att priset landade på en betydlig 

                                                 
238 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 47; förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 

p. 29. 
239 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 39 jfr p. 28-29. 
240 EU-domstolens dom i mål C-122/10. 
241 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
242 MD 2011:30. 
243 MD 2011:30 p. 67; se härom Prochazka, Köperbjudande – något som förbjuder frånpriser? En kommentar till 

avgörandet MD 2011:30, JT 2012-13 s. 170 ff. 
244 MD 2011:30 p. 68. 
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högre summa än en krona. Därför förelåg det en vilseledande underlåtenhet. En tydlig skillnad 

mellan de två rättsfallen är att priset i MD 2011:30 förvisso inte var komplett men att en kon-

sument borde vara införstådd med det. Denne hade därför anledning att anta att den prisbild 

som sattes ut i annonsen skulle kunna komma att förändras. I MD 2015:30 fanns det inget i 

marknadsföringen som tydde på att en konsument borde anta att prisangivelsen satt till 1 kr 

skulle förändras. En konsument hade i det avgörandet ingen anledning att tro att denne skulle 

söka sig vidare för att få en mer komplett prisbild.  

 

Mediets betydelse 

I Ving-avgörandet har EU-domstolen fäst vikt vid den kompletterande information som fanns 

att tillgå på en hemsida eller via kundtjänst. Det förefaller vara avgörande att konsumenten 

förstår att det finns brister i prisangivelsen, att denna information finns att tillgå i nära anslut-

ning härtill och att en konsument vet hur den ska söka sig till informationen. I MD 2009:29 tog 

Marknadsdomstolen inte hänsyn till mediets begränsningar med förklaring att utformningen i 

annonsen inte motiverade detta. I annonsen fanns det uppgifter om villkor och pris men inform-

ation om ränta uteblev. Finns det i säljmeddelandet preciserad och utförlig information som ger 

ett helhetsintryck av att informationen är komplett, är sannolikheten större att det utgör en vil-

seledande underlåtenhet enligt 12 § MFL. I MD 2013:2 ansågs reklamen vilseledande, eftersom 

villkor och hänvisning till annan information visats i litet format och under kort tid, vilket in-

nebar att den inte gick att uppfatta. Vidare var informationen som fanns på annat håll svårför-

ståelig. Därför får det antas att det ställs höga krav på den informationen som lämnas samman-

taget, där den första prisuppgift som lämnas inte behöver vara komplett med hänsyn till pro-

duktens art och mediet. Ett krav förefaller dock vara att kompletterande information finns i 

anslutning därtill, eftersom huvudregeln är att det inte i efterhand går att korrigera ett vilsele-

dande.245  

 

 

 

 

                                                 
245 Prop. 2007/08:115 s. 95. 
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7.1.3 Vilseledande underlåtenhet? 

I MD 2015:2 innebar det lågt ställda kravet på en prisangivelse att det enligt MD förelåg ett 

köperbjudande i kombination med högre priskrav att marknadsföringsåtgärden att det förelåg 

ett vilseledande enligt 12 § MFL. I Ving-avgörandet anpassar EU-domstolen rekvisitet prisan-

givelse med informationskravet pris för att tillgodose behoven hos både konsumenten och nä-

ringsidkaren.246 Alla prisuppgifter som innebär att en produkt kan köpas för ett visst pris räknas 

som en prisangivelse. Det får till följd att i de fall det finns en prisangivelse ska denna kombi-

neras med de priskrav som är uppställda enligt 7‒10 PIL för att väsentlig information ska anses 

som lämnad. Hänsyn tas till produktens art och mediet och det är därför förutsättningarna i det 

enskilda fallet som avgör om väsentlig information har lämnats enligt 12 § 1 st. MFL.  

 

7.2 Fråga 2 

I detta avsnitt analyseras 12 § MFL:s förhållande till 6‒10 § PIL och 10 § 3 st. MFL och 11 § 

MFL. 

7.2.1 Förhållandet till 6 § PIL 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder bygger på en generell informationsplikt att lämna vä-

sentlig information endast när det är påkallat för att förhindra en vilseledande underlåtenhet. 

Utöver detta är en näringsidkare fri att själv välja hur denne vill utforma sin marknadsföringsåt-

gärd så länge den inte är vilseledande. Vid en bedömning av om det föreligger ett vilseledande 

ställs det högre krav på en marknadsföringsåtgärd som ligger närmare i tiden för ett köp. Mark-

nadsföringsåtgärder vilka har ett konkret innehåll anses i större utsträckning kunna leda till ett 

köp. Ett köperbjudande är en marknadsföringsåtgärd som ligger nära i tiden för ett köp, ef-

tersom den har ett konkret innehåll. För att skydda konsumenter är det därför motiverat med 

uttryckliga informationskrav vid ett köperbjudande. Det är således ett avsteg från näringsidka-

rens möjlighet att själv välja innehållet i marknadsföringen. Avsteget är motiverat dels för att 

uppnå ett starkt konsumentskydd, dels av näringsidkarens egna val avge ett köperbjudande.  

 

                                                 
246 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 38. 
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Ett köperbjudanden kan även uppstå via den prisinformation som ska lämnas i de situationer en 

näringsidkare tillhandahåller en bestämd produkt enligt 6 § PIL.247 Det får till följd att ett köp-

erbjudande härigenom skapas, eftersom en bestämd produkt tillsammans med en prisangivelse 

utgör ett köperbjudande. Avsteget från den generella informationsplikten vid ett köperbjudande 

är motiverat med att det är upp till näringsidkaren att själv utforma sitt säljmeddelande. I de 

situationer när ett köperbjudande uppstår via prisinformation som ska lämnas enligt 6 § PIL, är 

det således via krav på information och inte via näringsidkarens fria vilja att utforma ett köper-

bjudande.248 Därför kan priskravet anses ha alltför stora inverkningar på näringsidkarens frihet 

att själv få utforma ett köperbjudande och stå i strid med direktivet om otillbörliga affärsme-

toder.  

 

Ett grundläggande syfte med direktivet om otillbörliga affärsmetoder är att genom fullharmo-

nisering få en ”rättslig ram” som samtliga inblandade parter kan luta sig tillbaka mot. Införandet 

av direktivet skulle motverka en alltför splittrad lagstiftning på området. Det får därför antas 

som troligt att i de situationer då köperbjudande uppstår genom den prisinformation som ska 

lämnas enligt 6 § PIL utan att näringsidkaren själv har valt det, inte är förenligt med direktivet 

om otillbörliga affärsmetoder.249  Därför är det sannolikt att den tveksamhet som remissinstan-

ser samt sakkunniga uttryckte kring direktivet om otillbörliga affärsmetoders förenlighet med 

prisinformationskravet i 6 § PIL kan vara befogad.250 

 

Informationskraven i 6‒10 §§ PIL och 12 § MFL överlappar varandra i de situationer då en 

näringsidkare tillhandahåller en produkt, oavsett om det tillkommit genom näringsidkarens fria 

vilja eller av den information som ska lämnas enligt 6 § PIL. En utebliven prisuppgift enligt 

bestämmelserna i PIL tillhör väsentlig information som ska lämnas enligt 10 §  MFL. Därtill 

föreligger en skillnad mellan sanktionerna, eftersom ett brott mot 6 § PIL  ‒ till skillnad mot 12 

§ MFL ‒ inte kan medföra marknadsstörningsavgift (jfr 12 § PIL och 29 § MFL).  

 

                                                 
247 Se ovan nämnda angående 6 § PIL.  
248 SOU 2006:76 s. 354. 
249 Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi i mål C-122/10 p. 21‒23. 
250 Prop. 2007/08:115 s. 128. 
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7.2.2 Koppling till 10 § 3 st. MFL och 11 § MFL 

Informationskravet angående ”produktens egenskaper” preciseras i 12 § 1 st. 1 p. MFL och i 

artikel 7.4 a) i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Det framgår av ordalydelsen i bestäm-

melserna att krav på information ska lämnas om ”produktens utmärkande egenskaper i den om-

fattning som är lämplig med hänsyn till mediet”. Det framgår inte att hänsyn tas till mediet vid 

de andra informationskraven som finns i 12 § MFL eller artikel 7.4) i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder. Därför kan det tolkas som mediet beaktas vid den information som ska lämnas 

om produktens egenskaper.251 EU-domstolen har fastslagit att samtliga informationskrav som 

finns preciserade i artikel 7.4 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder ska tolkas i ljuset av 

hela artikel 7, inklusive artikel 7.3, vilken är införlivad i svensk rätt genom 11 § MFL.252 Enligt 

11 § MFL har mediets begränsningar inverkan på en bedömning om det föreligger en vilsele-

dande underlåtenhet endast vid en vilseledandebedömning enligt 10 § 3 st. MFL. Så är dock 

inte fallet, eftersom det finns en stark anknytning till 11 § MFL vid en tolkning och tillämpning 

av samtliga informationskrav.253 Därför är kopplingen mellan 12 § och 11 § MFL oklar.  

 

Sammanfattningsvis innebär det ovan beskrivna i detta kapitel att ett avgörande av om rekvisitet 

prisangivelse är uppfyllt ska det ske mot bakgrund av artikel 2 i) i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder där hänsyn tas till mediet, men inte mot bakgrund av information som lämnas på 

annat håll. För att avgöra om en prisuppgift har lämnats tas hänsyn till hela artikel 7 i inklusive 

artikel 7.3 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, vilken är införlivad genom 11 § MFL. 

Detta får till följd, att även om det endast framgår att mediet beaktas enligt 12 § 1 st. 1 p. MFL, 

är det inte så bestämmelsen ska tolkas, utan det bör ses som ett resultat av en oklar formulering 

i artikel 7.4 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, vilken ligger till grund för 12 § 1 st. p.1 

MFL. Samtliga informationskrav tar hänsyn till mediets begränsningar och den information 

som en näringsidkare lämnar på annat håll. Den flexibla tillämpning som informationskraven 

underställs i 12 § MFL, innebär att gränsen mot den mer generella regeln om informationskrav 

i 10 § 3 st. MFL har suddats ut. I 10 § 3 st. MFL är det, på grund av dess medvetet generella 

karaktär, inte möjligt att tillgripa marknadsföringsåtgärder om de inte för med sig en vilsele-

dande effekt. Bestämmelsen om ett köperbjudande enligt 12 § MFL, med sina uttryckliga in-

formationskrav, utgör således i praktiken närmast ett komplement till 10 § 3 st. MFL. Nu före-

faller det dock även som om 12 § MFL underkastas en mer flexibel tillämpning, och därför 

                                                 
251 Jfr prop. 2007/08:115 s. 95 ff.  
252 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 66‒68; se kapitel 5.3 
253 EU-domstolens dom i mål C-122/10 p. 66‒68. 
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närmat sig det generella förbudet att inte utelämna väsentlig information enligt 10 § 3 st. MFL, 

eftersom rekvisitet pris och prisinformationen i 12 § MFL är beroende av så många faktorer, 

däribland mediet, att det är svårt att på förhand förutse när det föreligger ett köperbjudande och 

när informationskraven ska uppfyllas. Det förefaller av det skälet som om det, i enlighet med 

Advokatsamfundets påpekande, hade varit bättre om bestämmelserna om vilseledande under-

låtenhet, däribland bestämmelsen om ett köperbjudande, hade införts i dess helhet i MFL.254 

 

7.3 Fråga 3 

I detta avsnitt ska gällande rätt för de informationskrav som tidigare reglerades i 13 § i 1995-

års lag analyseras. 

 

Regeringen har inte uttalat att de uttryckliga informationskraven i 13 § i 1995 års lag togs bort 

på grund av att de inte längre saknade betydelse. Den enda förklaring som lämnats i samband 

med att bestämmelsen avskaffades var att den uttryckliga informationsplikten i 13 i 1995 års 

lag inte var förenlig med utgångspunkten i direktivet om otillbörliga affärsmetoder att det är 

upp till näringsidkaren själv att lämna tillräcklig information vid sin marknadsföringsåtgärd, 

vilken endast kan tillgripas i det fall den har vilseledande effekter.255 Uttrycklig informations-

plikt ansågs endast motiverad vid bestämmelsen om ett köperbjudande enligt 12 § MFL. Ett 

förmånserbjudande ska därför bedömas enligt 12 § MFL om det är format som ett köperbju-

dande, i övriga fall ska det prövas enligt bestämmelser om vilseledande i 10 § MFL.256 I 12 § 2 

st. MFL regleras kombinerade utbud. Där anges att ”flera bestämda produkter” som lämnas till 

ett gemensamt pris också ska utgöra ett köperbjudande. 12 § 2 st. MFL har inte någon direkt 

motsvarighet i direktivet om otillbörliga affärsmetoder, utan kan ses som ett resultat av lagstif-

tarens försök att uppnå ett brett produktbegrepp och därmed få ett brett tillämpningsområde för 

ett köperbjudande.257 Denna önskan att tolka bestämmelsen mot bakgrund av dess konsument-

skyddande syfte kommer även till uttryck i det stränga krav på en prisuppgift som uppställs i 

förarbetena, där regeringen inte ansåg att ett frånpris uppnådde kravet på prisinformation enligt 

12 § MFL.258 I praxis har Marknadsdomstolen och EU-domstolen visat att lagstiftaren ställt 

alltför långtgående priskrav i samband med köperbjudanden, vilket ‒ som konstateras ovan ‒ 

                                                 
254 Prop. 2007/08:115 s. 73. 
255 Prop. 2007/08:115 s. 74. 
256 Prop. 2007/08:115 s. 74. 
257 Prop. 2007/08:115 s. 95; jfr med ingress p. 14 och artikel 1 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
258 Prop. 2007/08:115 s. 97. 
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har justerats i praxis efter vad som ansetts stämma bättre överens med direktivets ordalydelse 

och syfte.259 Det visade sig således att lagstiftaren i detta fall gått längre än vad direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder kräver.260 Därför kan resultatet av den svenska lagstiftarens bestäm-

melse i 12 § 2 st. MFL även stå i strid med dess syfte enligt artikel 1 i direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder. Begreppet köperbjudande får i och med bestämmelsen i andra stycket en bredare 

tillämpning, eftersom även ”flera bestämda produkter” inkluderas. Det får till följd att vissa 

typer av kombinerade utbud ställs under mer långtgående informationskrav i de fall de även 

utgör ett köperbjudande. Kombinerade utbud regleras därför av uttryckliga informationskrav i 

större utsträckning i svensk rätt i 12 § 2 st. MLF, vilket inte följer av artikel 2 i och artikel 7.4 

i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Lagstiftaren har således av allt att döma tagit bort 

bestämmelsen om förmånserbjudanden enligt 13 § i 1995 års lag med motivering att det står i 

strid med direktivets syn på näringsidkarens frihet att själv utforma sin marknadsföringsåtgärd 

för att sedan bättra på bestämmelsen om köperbjudanden enligt 12 § 2 st. MFL, vilket kan 

innebära att alltför långtgående krav ställs för både ett köperbjudande och ett förmånserbju-

dande.261 

 

Slutsatsen är därför att ambitionen att uppnå ett gott konsumentskydd genom att utvidga till-

lämpningsområdet för ett köperbjudande kan innebära att näringsidkarens frihet att själv få 

välja sin marknadsföringsåtgärd begränsas i en större omfattning än vad direktivet tillåter. Vi-

dare kan en tillämpning av 12 § 2 st. MFL, stå i strid med direktivets andra syfte, att tillnärma 

medlemsstaternas lagar på området.262  

 

 

 

 

 

                                                 
259 Prop. 2007/08:115 s. 97; paradoxalt innebar ett alltför strikt krav på prisuppgift att det blev ett alltför smalt 

tillämpningsområde vilket i sin tur gav ett smalt konsumentskydd; jfr MD 2011:30 och EU-domstolens dom i mål 

C-122. 
260 MD 2011:30 p. 67; jfr Bernitz, Ving-målet – om korrigering via EU-domstolen av ett olyckligt förarbetsutta-

lande om prisangivelser, JT 2012-13, s. 133. 
261 EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07 och mål C-522/08. 
262 Se artikel 1 i direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
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7.3.1 Rekvisiten bestämd produkt och prisangivelse 

Vid tillämpning av rekvisiten prisangivelse ‒ i detta fall det gemensamma priset och samtliga 

bestämda produkter i erbjudandet enligt 12 § 2 st. MFL ‒ tas hänsyn även här till mediet samt 

produktens art och sammanhanget i övrigt. Samtliga produkter som erbjuds, d.v.s. ” flera be-

stämda produkter”, ska vara möjliga att identifiera. I fråga om en prisangivelse ska det gemen-

samma priset inkludera samtliga produkter för att rekvisitet ska vara uppfyllt.263 Utifrån motivet 

att bibehålla ett brett produktbegrepp och med en tolkning av ordalydelsen ”flera bestämda 

produkter” förefaller det som om bestämmelsen ska tillämpas endast om det finns ett uttryckligt 

gemensamt pris, d.v.s. paketerbjudanden. En fråga som då uppstår är hur ett gemensamt pris 

ska förhålla sig till den prisinformation som ska lämnas enligt 12 § 1 st. p. 2 MFL med hänvis-

ning till 7‒10 PIL. Enligt ordalydelsen i 10 § 3 st. PIL, ska prisinformationen lämnas på ett 

sådant sätt, att en konsument förstår vilken produkt informationen avser. Eftersom syftet med 

bestämmelsen i 12 § 2 st. MFL endast är att bredda dess tillämpning i förhållande till 13 § i 

1995 års lag, förefaller det därför som om de produkter, ”flera bestämda produkter”, som in-

kluderas i erbjudandet ska preciseras i detta sammanhang på sådant sätt som sker för ”bestämda 

produkter”. De behandlas således på likande sätt. Samtliga produkter som erbjuds tillsammans 

ska preciseras för att en konsument ska förstå vilka produkter som omfattas av priset.264 De 

informationskrav som finns uppställda i 12 § 1 st. MLF kan därför enligt en tolkning tillämpas 

på samma sätt som enligt 13 § i 1995 års lag, även om det är flera produkter. En prisangivelse 

för varje enskild produkt behöver inte lämnas enligt denna tolkning, utan det gemensamma 

priset ska uppnå de krav som uppställs i 12 § 1 st. MFL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 Prop. 2007/08:115 s. 150; Levin, Marknadsföringslagen: en kommentar, s. 150. 
264 Uebel, Prisinformation till konsumenter, s. 23. 
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En alternativ tolkning innebär, att utöver det gemensamma priset, ska även samtliga produkter 

vara utrustade med var sitt pris för att uppnå priskravet enligt 12 § 1 st. MFL. Det får till följd 

att det således är dels ett gemensamt pris för de bestämda produkterna, och till detta dels en-

skilda priser för varje enskild produkt i erbjudandet, som ska lämnas för att priskraven ska vara 

uppfyllda. Det förefaller vara den förstnämnda tolkningen som bäst stämmer överens med or-

dalydelsen i 12 § 2 st. MFL, samt även ligger i linje med den restriktiva tolkning av en prisupp-

gift, som lagstiftaren försökt att ge bestämmelsen för att uppnå en bred tillämpning av ett köp-

erbjudande.265 Det har i doktrinen ansetts som troligt att kombinerade utbud fortsatt ska prövas 

främst enligt 12 § 1 st. MFL, eftersom de oftast erbjuds till ett angivet pris. Om två produkter 

erbjuds till två olika priser kan de naturligtvis bedömas enligt såväl enligt 12 § 1 st. MFL som 

10 § 3 st. MFL. Samma tolkningsproblematik uppstår även vid ”13 på dussinetbevis”. Ska varje 

köptillfälle var för sig räknas som en produkt till ett pris eller är det ett sammantaget pris som 

ska bedömas? Det finns således två tolkningsmöjligheter även här. Utöver detta föreligger en 

annan skillnad mellan bestämmelserna, eftersom 13 § i 1995 i års lag var tillämplig även på 

förmånserbjudanden som inte hade ett ekonomiskt värde, samt även om de förvärvats utan mot-

prestation där gratiskuponger etc inräknades. Till skillnad från 13 § i 1975 och 1995 års lagar, 

har utformningen av 12 § MFL sin huvudsakliga grund i direktivet om otillbörliga affärsme-

toder, vilken är kopplad till en otillbörlighetsbedömning där konsumentens ekonomiska bete-

ende snedvrids.266  

 

7.3.2 Informationskraven i 12 § MFL 

Informationskraven i 12 § MFL, vilka har stört betydelse för kombinerade utbud är sannolikt 

en prisuppgift samt produktens utmärkande egenskaper.267 Om det tillkommer en kostnad har 

det inneburit att en konsument inte kan bedöma erbjudandets värde.268 Utöver komplett pris, 

inkluderat eventuella kostnader, ställdes även krav på att samtliga produkters värde ska redovi-

sas enligt den äldre bestämmelsen.269 Eventuella produktbegränsningar och begränsningar i er-

bjudandet i stort skulle även anges. I MD:s praxis angående 13 § i 1995 års lag, har domstolen 

anfört att begränsningar i erbjudandet kunde påverka konsumentens möjlighet att bedöma vär-

det. Begränsningar till vissa nät och tider vid nyttjandet av mobilabonnemang enligt MD 

                                                 
265 Prop. 2007/08:115 s. 97. 
266 Se ingress p. 13 och artikel 1 direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
267 Nordell, Marknadsrätten: en introduktion, s. 90. 
268 Se MD 2004:24 och MD 2004:7. 
269 Se MD 1997:18. 
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2004:24, eller begränsningar i utbudet av bågar enligt MD 2007:19 har haft en påverkan på 

förmånens värde och villkor. Prisinformationen vid ett köperbjudande kräver en fullständig 

prisuppgift inklusive eventuella kostnader.270 Utöver uppgifter om priset är det svårt att uttala 

vilket område i den äldre bestämmelsen som täcks av 12 § MFL, men det är troligt att det 

tidigare informationskravet angående produktbegränsningar kan täckas av en produkts utmär-

kande egenskaper enligt den vida tolkning som EU-domstolen gav begreppet i Ving-avgörandet 

(jfr ovan). I det avgörandet tog domstolen hänsyn även till hur priset var utformat för att avgöra 

om information om produktens utmärkande egenskaper fanns med.271 I MD 2010:20 klargjorde 

domstolen att information om att en produkt som erbjuds till ett pris ska uppgå till ett pris samt 

att den produkt som medföljer utan kostnad har ett begränsat värde tillhör väsentlig information 

som ska lämnas enligt 10 § 3 st. MFL. I MD 2011:8 anförde Marknadsdomstolen att till väsent-

lig information räknas information om förmånens värde samt villkor för att erhålla dem. Där-

utöver är det fastställt i MD 2011:8 att ett problem med kombinerade utbud är om de presenteras 

på ett oklart sätt eller om det finns brister i informationen. Det krav på korrekt och tydlig in-

formation som tidigare angavs i 13 § 1995 års lag utgör sådan väsentlig information som ska 

anges i 10 § 3 st. MFL.272 ”Om ett kombinerat utbud har formen av ett köperbjudande och 

innehåller de uppgifter som fordras enligt 12 § MFL, medför detta uppenbarligen inte att det 

får ha informationsbrister som vilseleder i andra avseenden, t.ex. om förmånens värde eller om 

villkoren för att erhålla den.”273När 12 § MFL inte anses tillämplig, är den information som 

reglerats under 13 § i 1995 års lag således sådan väsentlig information som ska lämnas enligt 

10 § 3 st. MFL. Exempel på sådan information är förmånens värde samt villkor för att erhålla 

varorna, inklusive tidsaspekter.274 

 

 

 

                                                 
270 Jfr MD 2004:24, MD 2004:7 och MD 1997:18. 
271 EU-domstolens dom i mål C-122/10. 
272 Prop. 2007/08:115 s. 74. Det ska noteras att Internationella Handelskammarens (ICC) Regler för reklam och 

marknadskommunikation, vilka är ett uttryck för god marknadsföringssed, uppställer likartade regler för säljfräm-

jande åtgärder, se artikel A2 och A6 samt prop. 2007/08:115 s. 144. 
273 MD 2011:18 på s. 11; Jfr Svensson, m.fl., Praktisk Marknadsrätt, s. 322. 
274 Jfr MD 2007:19 samt MD 2008:1. 
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7.3.3 Motiverat beslut 

Kombinerade utbud har i vissa former inte bara varit förbjudna, utan även kunnat ge upp till ett 

års fängelse. Det var motiverat ur ett historiskt och rättspolitiskt perspektiv. Lagstiftaren mar-

kerade under 1970-talet att denna typ av marknadsföringsåtgärd skulle omgärdas av tydliga och 

effektiva motmedel för att skydda konsumenter och deras intressen, främst mot bakgrund av en 

tillämpning på marknaden av detta slags erbjudanden, vilken närmade sig Sverige. Bestämmel-

sen blev i praktiken inte straffrättsligt tillämplig, eftersom den skulle komma att ses som inef-

fektiv, oklar och föråldrad. Ofta är det också svårt att finna en fysiks person bakom en mark-

nadsföringsåtgärd. Av dessa skäl ersattes den av informationskraven i 1995 års lag. Utrednings 

motivering var att näringsidkarens frihet att själv få forma sin marknadsföring skulle stå i cent-

rum, men att en viktig förutsättning för denna var att samtliga aktörer på marknaden var väl 

införstådda med den lagliga grund som de sedan kunde ha som utgångspunkt vid sina mark-

nadsföringsåtgärder. En central förutsättning var därför tydliga och precisa regler. Vidare ana-

lyserade utredning informationskravens natur och anförde att frågan inte var erbjudandena i sig 

själva utan hur de var utformade. Kärnan låg i om det var påkallat med uttryckliga krav på att 

förmånens värde samt villkoren tydligt skulle framgå. Regeringens ställningstagande i samband 

med gällande MFL har inte stått oemotsagt: Utredningen ansåg att kraven var väl förenliga med 

direktivet, eftersom de utgjorde sådan information som ”typiskt sett och utan undantag är sådan 

som en konsument behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut”.275 Det har även bekräftats 

i praxis, eftersom EU-domstolen ansåg att information om kombinationserbjudandets pris, 

egenskaper eller värde som viktiga för att möjligheten att fatta ett välgrundat beslut inte ska gå 

förlorad.276  

 

 

 

 

 

 

                                                 
275 SOU 2006:76 s. 250. 
276 EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07 och mål C-522/08. 
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Det oklara rättsläget kan därför ses som en olycklig utveckling. Resultatet av det kan vara ett 

alltför långtgående försök från regeringens sida att uppfylla kravet på fullharmonisering av ett 

direktiv som är uppbyggt kring en generell informationsplikt. Det har givetvis inte varit en enkel 

balansgång och därtill har EU-domstolen bekräftat att principen om fullständig harmonisering 

ska råda.277 Klart är emellertid att de tidigare bestämmelserna om förbud under inga omstän-

digheter passar in i gällande rätt men att de informationskrav som gavs enligt 1995 års lag spelar 

en fortsatt viktig roll för tolkning av vad som är vilseledande marknadsföring enligt MFL, oav-

sett om bedömningen sker enligt generalklausulen i 5 § eller 10 eller 12 § MFL. Med utgångs-

punkt i skilda förutsättningar, kan utbud därför komma att regleras olika, där vissa informat-

ionskrav ska uppnå kraven enligt 12 § MFL och därtill de enligt 10 § 3 st. MFL, medan andra 

kombinerade utbud endast behöver uppnå de informationskrav som är anpassade efter just 

denna marknadsföringsåtgärd i enlighet med bestämmelsen om vilseledande i 10 § MFL. Sam-

mantaget har detta lett till ett oklart rättsläge för kombinerade erbjudanden och därmed ett sämre 

läge för både näringsidkare och konsumenter. 

 

7.4 Fråga 4 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om konsumenträttigheter har fört med 

sig att MFL numera inkluderar frågor som tidigare tillhört köprättsliga och avtalsrättsliga frå-

gor.278 Direktivet omfattar otillbörliga affärsmetoder som tillämpas i tiden före, under och även 

efter en affärstransaktion. Alla typer av marknadsföring och agerande i direkt relation till mark-

nadsföring, försäljning samt leverans inkluderas.279 Även om direktivet inte innefattar avtalsrätt 

har det fört med sig ett större fokus på mötet mellan näringsidkare och konsument, vilket inne-

burit att marknadsrätt rört sig betydligt närmare tiden då ett avtal ingås. Ett köperbjudande är 

ett exempel på en sådan marknadsföringsåtgärd som befinner sig nära i tiden för ett avtals in-

gående. Det har motiverat uttryckliga informationskrav. Ett avsteg från den generella inform-

ationsplikten, som endast tillämpas när det finns risk för ett vilseledande, har därför ansetts 

motiverat i detta sammanhang. Bestämmelsen i 22 a § MFL är ett informationsåläggande vilket 

får till följd att marknadsföringslagens sanktioner aktualiseras utan transaktionstest vid de två 

                                                 
277 EU-domstolens dom i de förenade målen C-261/07 och C-299/07 och mål C-522/08. 
278 Prop. 2007/08:115 s. 88. 
279 Artikel 2 d) direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 
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bestämmelserna.28012 § MFL är kopplad till en otillbörlighetsbedömning enligt 8 § MFL. Me-

dan överträdelse av 12 § MFL, såsom konstaterats ovan, kan medföra marknadsföringsavgift, 

kan en överträdelse av 22 a § MFL inte göra det.  Denna situation är vidare svårförenligt med 

den vedertagna syn att marknadsföringsåtgärder som ligger nära i tiden för ett avslut ska bedö-

mas striktare eftersom § 22 a MFL tidsmässigt ligger närmare ett avtalsslut enligt förarbetena 

än ett köperbjudande och är knuten till en mildare sanktion.281  Även här uppstår oklara över-

lappningar, såväl vad avser den materiella tillämpningen som i fråga om tillämpliga sanktioner. 

Vid en tillbakablick får det anses som regeringen inför implementering av 1995 års lag fick rätt. 

En precisering av informationskrav till ett avtals ingående kan leda till överlappning och med 

detta oklarheter.282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
280 Detta förefaller vara så med hänsyn till att bestämmelsen i 22 a MFL lagtekniskt följer 22 § MFL:s systematik, 

se härom Svensson, m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 415. 
281 Prop. 2013/14:15 s. 55. 
282 Prop. 1994/95:123 s. 45. 
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