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Sammanfattning  

 
Alla butiker marknadsför sig själva på ett eller annat sätt, genom att driva en försäljning av 

produkter sysslar man även med marknadsföring. Många använder sig även av annonsering i 

tidningar och tv samt genom Internet för att nå ut till potentiella kunder. Är butikschefers 

kunskaper inom juridik kring marknadsföring tillräckliga och vilka konsekvenser kan bristande 

kunskaper inom detta ämne orsaka? I enskilda butiker är det ofta en butikschef/ägare som har det 

ensamma ansvaret över hur man marknadsför sin butik, utan någon kedja i ryggen som kan lägga 

upp marknadsföringsplaner och dylikt. Därför har vi valt att ägna denna undersökning åt enskilda 

butiker, då de är de som bör ha en grundlig kunskap inom detta ämne, för att inte begå misstag 

och onödiga fel som kunde ha undvikits. Vi intervjuade åtta butikschefer/ägare för enskilda 

butiker i Varberg. Vi kompletterade intervjuerna med observationer av dessa butiker och deras 

marknadsförning så som annonser och hemsidor på Internet, dessutom genomförde vi 

observationer av andra enskilda butiker och dess marknadsföring. Uppsatsens huvudsakliga syfte 

är att visa hur kunskapen inom juridik kring marknadsföring se ut hos enskilda butiker och hur 

dessa butiker efterlever de lagar som finns. Vi undersökte vad som är de största problemen hos 

dessa butiker och vad de är väldigt noga med. Hur kan deras kunskaper förbättras och vilken 

attityd de har till de olika lagtexterna? Det var viktigt för oss att som utgångsläge titta på hur de 

marknadsför sig och hur deras process ser ut. Tar de själva ansvaret för sin marknadsförning eller 

tar de hjälp från ett utomstående håll? Undersökningen visade på att i vissa fall att kunskapen 

inom juridik inte prioriteras av butikschefer i enskilda butiker i dagens läge. När det kommer till 

prisinformation är den ofta bristande trots viss vetskap om vad lagen säger. Butiker använder sig 

av bortförklaringar till att inte följa lagarna, till exempel genom att säga att ”då andra butiker inte 

följer dessa lagar behöver jag inte heller göra det”. Vår undersökning och det resultat vi fick fram 

skall kunna vara intressant ur ett vetenskapligt perspektiv då man får en inblick i hur stort 

juridiska kunskaper prioriteras av butikschefer/ägare i enskilda butiker. Uppsatsen är även 

intressant för butikschefer/ägare då de får en inblick i vilka konsekvenser det finns för till 

exempel bristande prisinformation. Till sist menar vi att denna uppsats även är intressant ur en 

konsuments perspektiv då de får en större uppfattning om vad de har för rättigheter när de gäller 

hur företag marknadsför sig, samt se hur kunskaperna inom juridiken kring marknadsföringen ser 

ut hos en normal enskild butik.   
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1. INLEDNING 
I denna uppsats skall vi ge läsaren möjlighet att få större insikt i hur butikschefer arbetar 

med marknadsföring i butik och hur de mer övergripande lagarna som finns inom 

marknadsföring påverkar deras utförande. De lagar som är i fokus i denna uppsats är 

marknadsföringslagen, prisinformationslagen och varumärkeslagen. Uppsatsen skall 

kunna användas av butikschefer i enskilda butiker för att göra dem uppmärksamma på de 

risker och konsekvenser de utsätter sig själva för då de marknadsför sitt företag. 

Undersökningen är baserad utifrån fristående butikschefers synvinkel. Är deras 

kunskaper tillräckliga och vilka konsekvenser kan bristande kunskap inom detta ämne 

orsaka?  

1.1 Bakgrund och problemställning 
Uppsatsen utgår från en ovisshet om hur kunskaperna inom lagar kring marknadsföring 

ser ut hos butikschefer i enskilda butiker. Då butikschefer i enskilda butiker ofta har hela 

ansvaret för butiken och inte har möjlighet till att delegera uppgifter till andra med större 

kunskaper inom ett visst ämne, så krävs det att dessa butikschefer har översiktliga 

kunskaper inom många olika ämnen. Butikschefer får då prioritera vissa kunskaper mer 

än andra och enligt Elsie Mann på Handels i Halmstad så tror hon att de juridiska 

kunskaperna inte prioriteras så mycket hos enskilda butiksägare.  

 

Ibland är det inte bara den praktiska kunskapen som väger tyngst, utan hur ser då de 

teoretiska kunskaperna ut ute i verkligheten? I en undersökning av Konsument Göteborg 

konstaterades det att 66 % av handlarna bryter mot marknadsföringslagen om 

informationsrätt vid reklamation.1 Maria Schill, som är butikschef på Tippy i Halmstad, 

säger till Lokaltidningen Halmstad/Laholm att prisinformationslagen är ingenting hon 

känner till men hon skyltar med priser ändå och ser det som en självklarhet ur ett 

kundperspektiv.2  

 

                                                           
1 Göteborgs stads hemsida, http://www.goteborg.se 
2 Halmstad lokaltidnings hemsida,  

http://halmstad.lokaltidningen.se/article/20081208/ARTIKLER/993865728/1990/i 
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Maria Schill är inte ensam om att sakna sådan kunskap, utan majoriteten av butikschefer 

är idag inte formellt utbildade i juridik och andra butiksrelaterade ämnen, utan har fått sin 

befattning genom att klättra på den så kallade karriärstegen, säger Elsie Mann, 

ombudsman på Handels i Halmstad. Det behöver i sig inte betyda att de har sämre 

kvalifikationer i en chefsbefattning, men det kan dock innebära en del bristande 

teoretiska kunskaper. Mann menar även att de butikschefer som genomgår utbildningar 

eller kurser inte prioriterar de juridiska ämnena, utan satsar mer på de säljfrämjande 

ämnena. Om en butikschef står inför en dom räcker det inte med att han/hon säger att ”så 

har jag alltid gjort”, han/hon måste också ha en juridisk uppbackning till det han/hon har 

gjort. Även om ett företag inte har skyltat med priset i alla tider, betyder inte detta att det 

är ett frikort från den relativt nya lagen om prisinformation. Det samma gäller övriga 

lagar kring marknadsföring.  

 

Grunden i marknadsföringslagen är att följa god marknadsföringssed, även så kallad god 

affärssed, som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring 

av produkter.3 Mycket av det som sägs i marknadsföring är subjektivt, då olika begrepp 

används så som till exempel bra, bäst, högsta mode, nyhet, pangpris och liknande. I hur 

stor utsträckning kan dessa begrepp användas? De grövsta övertrampen ska lagar och 

förordningar förhindra, men det som ligger i gränslandet förbises ofta.4 Det är olika 

instanser inom det svenska rättväsendet som avgör vad som kan klassas som god 

marknadsföringssed.  Det finns även organisationer som hanterar detta ämne på 

internationell basis så som Internationella Handelskammaren (ICC). Vad de står för är att 

sätta upp en standard med riktlinjer för reklam och marknadsförning.5 För att kunna följa 

de riktlinjer som ICC har ställt upp bör man ha en grundläggande kunskap om dessa 

riktlinjer för reklam och marknadsföring. Den som bryter mot god marknadsföringssed 

kan drabbas av förbud eller åläggande och dessutom bli tvungen att betala en 

marknadsstörningsavgift som kan uppgå till tio procent av ett företags årsomsättning.6 En 

                                                           
3 Svenska rikets lag, MFL §§3-4. 
4 Lundén, B (2006) sid. 36 
5 Internationella handelskammarens hemsida, http://www.icc.se 
6 Svensson, C-A (2008) sid. 118-124 
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person som driver en enskild firma är fullt ansvarig för rörelsens alla avtal och även 

skulder.7 Det betyder att om de skulle få en marknadsstörningsavgift så skulle han/hon 

vara ansvarig för den avgiften.  

 

Vi gör ett antagande om att enskilda företag inte har samma ekonomiska förutsättningar 

som stora kedjor, vilket kan leda till att utbildning och dylikt inte prioriteras 

överhuvudtaget och kunskaperna förblir bristande. Speciellt inom juridik kan detta leda 

till stora konsekvenser om de enskilda företagen blir anmälda för misstag som görs i 

marknadsföring på grund av bristande kunskaper. Butikschefer i enskilda butiker är oftast 

ägare och är ensamma ansvariga för alla de beslut som fattas inom företaget.8 Att förlora 

tio procent av sin omsättning kan för ett mindre företag innebära stora förluster om de 

inte har så stora ekonomiska marginaler.  

 

Vi vill undersöka detta ämne därför att det även är intressant ur ett vetenskapligt syfte att 

se hur väl juridik prioriteras av butikschefer i enskilda butiker. Men också för 

butikschefer som kan få en större inblick i de konsekvenser som det medför att inte vara 

insatt i lagar kring marknadsföring.  Även för konsumenterna är denna uppsats något som 

skulle kunna anses som intressant då även de kan få en större insyn i vad de har för 

rättigheter när det gäller hur ett företag marknadsför sig, både inne och utanför butik.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur efterlever fristående butiker lagar kring marknadsföring?  

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva fristående butikers kunskaper inom 

juridiken kring marknadsföring. Vi ska även undersöka och beskriva hur väl de följer 

lagarna och vilka konsekvenser det kan innebära för butikschefen om kunskaperna 

brister. Vi kommer även att ge rekommendationer om hur deras arbete rörande 

marknadsföring kan bli mer lagenligt.  

                                                           
7 Trostek, W (2000) sid. 68 
8 Trostek,W (2000) Sid. 68 
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Vi kommer att inrikta oss på lagar kring marknadsföring så som Marknadsföringslagen 

(MFL), Prisinformationslagen (PIL) och Varumärkeslagen (VML). Vi syftar också till att 

undersöka om butikscheferna, vid eventuella marknadsföringsfel, gör detta medvetet eller 

om det beror på bristande kunskap. 

1.4 Undersökningen 
För att få en djupare inblick i ämnet använde vi oss av kvalitativa undersökningsmetoder 

som öppna individuella intervjuer med åtta butikschefer för enskilda företag som 

marknadsför sin butik själva. Genom intervjuerna tog vi reda på butikschefernas juridiska 

kunskaper inom marknadsföring och hur de efterföljer dessa lagar. Vi tog även reda på 

hur de marknadsför sig och vilka möjligheter de har till extern hjälp. Vi meddelade 

butikscheferna att undersökningen är anonym för både personen samt deras företag. 

Anledningen till detta var att få ut så ärliga svar som möjligt och förminska 

intervjuareffekten som annars kan uppstå. Vi genomförde även observationer i de utvalda 

butikerna över hur väl de följer lagarna kring marknadsföring. Dessa observationer 

genomförde vi på plats i butik samt genom undersökningar av deras 

marknadsföringsåtgärder så som annonser. Detta gjorde vi innan varje intervju då vi på så 

sätt fick en större inblick i företaget och kunde då få ut mer av intervjun. Vi observerade 

även andra butiker och deras marknadsföring och dessutom andra hemsidor så som 

marknadsdomstolen, marknadsetiska rådet med flera.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM OCH LAGTEXTER 
Eftersom vi endast undersöker enskilda butiker är det intressant att se vad litteraturen 

säger om småföretagarnas situation idag och även hur småföretagarna kan planera inför 

en marknadsföringsaktivitet. Ett vanligt sätt att marknadsföra sig på är via annonser, vi 

kommer att presentera ett stycke om detta marknadsföringssätt. Då Internet har vuxit 

mycket under de senaste åren och har blivit ett effektivt sätt för ett företag att 

marknadsföra sig på så kommer vi även att skriva om det i detta kapitel. Du kan även läsa 

ett stycke om exponering i butik via skyltar och skyltfönster. Eftersom vi kommer att 

undersöka butikschefernas kunskaper om de juridiska lagarna kring marknadsföring så 

kommer det en sammanfattning av marknadsföringslagen, prisinformationslagen och 

varumärkeslagen. I uppsatsen kommer vi även att undersöka konsekvenserna för en 

butikschef vid en felaktig marknadsföring och har därför även tagit med text om 

marknadsdomstolen. För att ge exempel på vad som kan vara felaktig marknadsföring så 

har vi även skrivit om fyra olika rättsfall från detaljhandeln. 

2.1 Småföretagarens situation 
En enskild firma innebär att en person driver en näringsverksamhet. Denna person är fullt 

ansvarig för rörelsens alla avtal, vilket även innebär att han eller hon också bär ansvaret 

för firmans skulder. Den enskilde näringsidkaren är precis som i andra bolagsformer 

skyldiga att bokföra, men detta görs på näringsidkarens personliga deklaration. Då en 

enskild firma inte räknas som en juridisk person så får den inte ett eget 

organisationsnummer, det är istället näringsidkarens personnummer som räknas som 

företagets organisationsnummer. Man registrerar en enskild firma på Patent- och 

registreringsverket.9 

2.2 Marknadsplanering och marknadsföring 
För att småföretagande ska klara av den idag hårda konkurrensen på marknaden behöver 

de en bra marknadsföring och för att nå framgång med sin marknadsföring behöver man 

ha klara mål, planer på vilka åtgärder som ska genomföras och gärna en övergripande 

vision om den framgång man vill nå. En marknadsplanering börjar med att man söker 

                                                           
9 Trostek,W (2000) sid. 68 
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information om nuläget på marknaden, bland annat konkurrens- och efterfrågesituation. 

Efter det definierar man det egna företagets starka och svaga sidor i förhållande till 

konkurrenterna och utefter det formulera mål och affärsidé. Man ska ha bestämda 

målgrupper och strategier och man ska även fastställa olika delmål som till exempel 

försäljningsmål. Sedan väljer man och planerar marknadsföringsaktiviteter och 

budgeterar kostnaderna för dessa. Till sist ska man följa upp och kontrollera 

marknadsföringsaktiviteterna.10 

 

Innan man utformar sin marknadsföring är det bra att göra en marknadsundersökning. 

Vid en marknadsundersökning söker man, bearbetar och sammanställer information som 

redan finns, så kallad sekundärdata. Detta gör man för att kartlägga hur marknaden ser ut 

och viktiga informationskällor till det är kunder och leverantörer. Om man behöver mer 

information än vad marknadskartläggningen ger så kan man utföra någon form av 

”fältstudier” och får då så kallad primärdata. Dessa undersökningar kan man göra genom 

till exempel intervjuer, observationer, enkäter, testlanseringar, gruppdiskussioner med 

mera. Man kan söka information om lagstiftningar eller andra bestämmelser som berör 

verksamheten, kunderna, konkurrenterna och forskning och utveckling som berör 

branschen. Med lagstiftning och andra bestämmelser kan det finnas krav på 

innehållsdeklaration, en viss märkning, säkerhetsföreskrifter etcetera, som är viktiga att 

känna till vid utförandet av en marknadsföring. Beträffande kunderna bör man skaffa sig 

så mycket kunskap som möjligt om deras inköpsvanor, värderingar med mera. Genom att 

definiera egenskaper hos det konkurrenterna erbjuder, till exempel kvalitet, service, pris, 

kunskap med mera, så kan man göra en sammanställning på den informationen och 

därmed få en överblick över konkurrenssituationen. Information om forskning och 

utveckling kan man få via utredningar som gjort av universitet, högskolor eller 

branschförbund.11 När ett företag planerar för sina marknadsföringsåtgärder så är det 

annonsering i tidningar som är det främsta valet. Även annonsering via Internet har vuxit 

fram under de senaste tio åren. Ett företag får dessutom inte glömma att de igenom 

butiken kan marknadsföra sina produkter genom skyltar och i skyltfönstret.  

                                                           
10 Stensson, S (2001) sid. 28 
11 Stensson, S (2001). sid 31 
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2.2.1 Annonser 

I annonsering vill företag föra ut ett budskap, det kan vara ett profiluppbyggande budskap 

som skall forma konsumenternas bild av butiken eller företaget, eller så kan annonsen ha 

till avsikt att förmedla en kampanj som de har på olika produkter för tillfället och 

därigenom locka kunderna till att besöka butiken. Annonsering är ett långsiktigt projekt 

för ett företag då det i regel krävs att en annons behöver ses minst tre gånger innan något 

händer. Folk blir ständigt överösta med olika annonser och erbjudande från alla håll och 

därför krävs det mycket för ett företag att synas bland de andra. För att få företaget att 

synas bland de andra är en bra regel att ha samma annons i samma tidning så ofta som 

möjligt. Det är viktigt att företagen håller sina mål tydliga framför sig och att inte ge upp. 

Rubriken är det första läsaren ser och därmed det viktigaste i annonsen, det är även bra 

att ha med referenser och små citat från nöjda kunder. För företag som inte vill eller har 

råd att anlita en reklambyrå så kan de flesta tidningarna hjälpa till med att utforma 

annonser men det är ändå viktigt att man vet ungefär hur man vill att annonsen ska se ut 

så att den stämmer överens med ens företags image.12 Inom ICC:s regler för reklam finns 

det nio konkreta regler vid marknadsföring och den första regeln är att det ska synas att 

det är en annons. Om man har en annons som ser ut som en artikel så måste det tydligt 

framgå att det är en annons genom att ha en text högst upp på sidan som visar att det är en 

annons. Den andra regeln är att man inte får ljuga, dessutom måste man ha en ärlig 

förpackning som visar hur mycket förpackningen rymmer. Man får inte plagiera och inte 

heller leverera till någon som inte har beställt. Företaget ska ge tydliga villkor om de 

förmåner de har och de får inte använda ordet konkurs som marknadsföringsverktyg. De 

måste vara försiktiga att använda ordet utförsäljning och till sist även med ordet rea vilket 

bara får användas om produkterna ingår i det normala sortimentet och om försäljningen 

sker under en begränsad tid, till ett väsentligt lägre pris än det normala.13   

 

                                                           
12 Ekberg, S (2001) sid. 107-120 
13 Ekberg, S (2001) sid. 312 
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2.2.2 Exponering i butik och skyltfönster 

Med hjälp av skyltar i butiken kan de ge inspiration och styra kundernas väg genom 

butiken för att öka aktiviteten på vissa avdelningar eller produktgrupper i butiken. Skyltar 

skall följa butikens koncept och varje skylt skall vara motiverad, ha ett mål som är i 

enlighet med butikens egna uppsatta mål som till exempel försäljningsmål. 14 Skyltar och 

annan exponering kan även hjälpa butiken med att skapa en merförsäljning, genom att 

inspirera till köp av kompletterande produkter. Vad en butik bör vara uppmärksam på är 

risken att för många skyltar bidrar till för många budskap som skapar förvirring hos 

kunden. Idag är tydlig prisinformation lag för butiker. Prisinformationen är viktig för att 

kunder skall kunna ta köpbeslut på egen hand. I Sverige har vi en lag som heter 

Konsumentköplagen som ger tydliga riktlinjer för att det skall finnas prisinformation på 

alla varor som exponeras i ett skyltfönster.15 Dessutom finns det ett antal andra lagar och 

regler för vad företag får och inte får göra i sin marknadsföring.  

2.2.3 Internet 

Utvecklingen av Internet har under de senaste åren varit enorm för både individer och 

företag. Idag har minst åttio procent av all svensk detaljhandelsföretag tillgång till 

Internet. En del av företagen använder Internet som en försäljningskanal medan andra 

som en kommunikationskanal och en informations- och marknadsföringskanal. 16 Internet 

har öppnat nya marknader och nya kanaler för marknadsföring. För ett litet företag som 

tidigare endast verkat lokalt innebär nätet en möjlighet till större marknader utan kostsam 

annonsering. Många företag har en egen hemsida där deras kunder kan få information om 

företaget och i vissa fall även om deras produkter. En del butiker har dessutom näthandel 

där kunderna kan handla från deras sortiment direkt på Internet.17  

 

Internetreklam räknas inte som direktmarknadsföring eftersom den inte riktar sig mot en 

viss speciell person eller ett visst utvalt företag. Det mesta som gäller för traditionell 

marknadsföring gäller även för internetmarknadsföring men det finns också skillnader. 

                                                           
14 Thurow Schmidt. H (2004) sid. 129-131.  
15 Thurow Schmidt. H (2004) sid. 129-131.  
16 Fölster, S (2005) kap. 7 
17 Lundén, B (2006) sid. 79 
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Den centrala lagstiftningen på detta område är distansavtalslagen, marknadsföringslagen 

och de regler som Internationella handelskammaren (ICC) fastställt. Avtal som ingås via 

Internet betraktas som distansavtal. Vid marknadsföring eller kommunikation på 

elektronisk väg ska det klart framgå vem det är som står bakom en annons eller reklam, 

enligt ICC:s regler, det kallas för sändarangivelser. Använder en näringsidkare länkar på 

sin hemsida som inte är till hans egen hemsida så ansvarar han även för innehållet på de 

hemsidor som länken leder till.18  

2.3 Lagar kring marknadsföring 
För att skydda konsumenternas rättigheter men även näringsidkarna så finns det ett antal 

lagar, vi kommer att gå närmare in på Marknadsföringslagen, Prisinformationslagen och 

Varumärkeslagen. Marknadsföringslagen baserar sig på att förhålla sig till en god 

affärssed. 

2.3.1 Innebörd av god affärssed 

Med termen god affärssed menas de frivilliga regler som växer fram inom näringslivet 

och som utgör god sed inom marknadsföringen. De normerna som utgör den goda 

affärsseden och ligger utanför rättlig mening har till stor del upphöjts till lag utan laglig 

grund.19 Dessa normer finns bland annat nedskrivna i Internationella handelskammarens 

(ICC) regler för reklam och marknadskommunikation. ICC-reglerna syftar till: 20 

 

• Att åstadkomma ett förhållningssätt och ageranden inom reklam och 

marknadskommunikation som överallt är ansvarsfulla och tillbörliga. 

• Att stärka allmänhetens förtroende för marknadskommunikationen som sådan. 

• Att skapa respekt för konsumenters integritet och preferenser. 

• Att säkerställa särskild aktsamhet beträffande marknadskommunikation riktad till 

barn och ungdom.  

• Att slå vakt om yttrandefriheten för de som är verksamma inom 

marknadskommunikation. 

                                                           
18 Lundén, B (2006) sid. 87-90 
19 Svensson, C-A (2008) sid. 22 
20 Internationella handelskammarens hemsida, www.icc.se 
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• Att tillhandahålla praktiska och flexibla lösningar 

• Att minimera behovet av detaljreglering genom nationell och internationell 

lagstiftning.   

 

Övervakning av att reglerna följs var Marknadsetiska rådets (MER) uppgift som är 

inrättat av Internationella Handelskammaren – ICC. Rådets uppgift var främst att ge 

berättigade besked om vad som utgör ”god affärssed” på marknadsföringsområdet. MER 

kunde däremot inte förbjuda en marknadsföringsåtgärd eller döma ut viten eller dylikt.21 

Sedan 1 januari 2009 tas Marknadsetiska rådets verksamhet över av 

Reklamombudsmannen som kommer att utföra de uppgifter som Marknadsetiska rådet 

tidigare gjort. Med ett fast kansli ska det bli lättare för konsumenter att anmäla reklam 

som man av olika anledningar är kritisk till.22 Som nämnt ovan är god affärssed 

grundstenen i marknadsföringslagen.  

2.3.2 Marknadsföringslagen (MFL) 

I Sverige har det sedan 1971 funnits rättsliga bestämmelser om otillbörlig och 

oacceptabel marknadsföring. 1976 uppdaterades lagen och bytte namn till 

marknadsföringslagen och under 90-talet, 2002 och 2004 har lagen sedan EU-anpassats 

ett flertal gånger. Marknadsföringslagen är till för att skydda konsumenter och 

näringsidkares ekonomiska intressen. Lagen innebär även ett skydd mot illojal 

konkurrens emellan näringsidkare. Lagen reglerar vissa produkters marknadsföring samt 

användning av vissa försäljningssätt och media. 2008-07-01 trädde den nu gällande 

marknadsföringslagen i kraft, vilken bygger på ett fullharmoniseringsdirektiv från EU. En 

nyhet är att lagen nu även omfattar marknadsföringsåtgärder som näringsidkare vidtar 

efter det att avtal har ingåtts, vilket betyder att det skydd konsumenter och näringsidkare 

har mot otillbörliga åtgärder i samband med till exempel leverans eller reklamationer 

stärks.23  

 

                                                           
21 Svensson, C-A (2008) sid. 23 
22 Marknadsetiskarådets hemsida, www.marknadsetiskaradet.org 
23 Svensson, C-A (2008) sid. 37 
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Marknadsföringslagen bygger i huvudsak på att all marknadsföring ska stämma överens 

med god marknadsföringssed. Definitionen på god marknadsföringssed är enligt lagens 3 

§ en god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter 

och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Lagen förbjuder även aggressiv och 

vilseledande marknadsföring, jämförande och obeställd reklam, bristfällig information 

samt åtgärder som strider mot svarta listan, som är lagens bilaga.24 I 

marknadsföringslagens 7 § går det att läsa att marknadsföring anses som aggressiv då den 

innefattar trakasserier, tvång, fysisk våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. 

Aggressiv marknadsföring anses som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Uttrycket 

”annat aggressivt påtryckningsmedel” avser näringsidkarens utnyttjande av en 

maktställning i förhållande till konsumenten eller näringsidkaren. Marknadsföring som är 

vilseledande är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. En grundläggande 

marknadsrättslig princip är att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det 

tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring enligt 9 § MFL. Det ska också tydligt 

framgå vem som svarar för marknadsföringen. Ett undantag finns dock och det är då 

marknadsföringen syftar till att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställningar. I 

lagens 10 § står det att även om en framställning innehåller fullt riktiga upplysningar kan 

den ändå anses som vilseledande om den till exempel undanhåller viktiga upplysningar. 

Med framställningar avses annonser, broschyrer, förpackningar, hemsida på Internet med 

mera, även muntliga framställningar avses. En ofta återkommande fråga är 

gränsdragningen mellan tillåtliga påståenden som innehåller överdrifter om en produkts 

egenskaper. En näringsidkare bör få använda sig av normalt förekommande och lagligen 

godtagbara överdrifter, dock inte om överdriften eller framställningen är vilseledande i 

sådan omfattning att den sannolikt medför en påverkan på konsumentens förmåga att 

fatta ett affärsbeslut. Ett exempel på ett sådant påstående är ”Varbergs bästa 

bilhandlare”.25 Företagen vill gärna tala om hur bra varorna eller tjänsterna är, men 

gränsen till överdrifter och smålögner är svår att urskilja. Om du tycker att du säljer en 

                                                           
24 Svensson, C-A (2008) sid. 42 
25 Svensson, C-A (2008) sid. 42 
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vara till ett otroligt lågt pris så kan en annan person tycka att det är normalt. Begrepp som 

bra, bäst, störst, pangpris, succé och mycket av det som sägs i marknadsföringen är 

subjektivt. De grövsta övertrampen ska lagarna och förordningarna förhindra men det 

som ligger i gränslandet blir ofta oantastat.26 När ord, uttryck eller beteckningar används i 

en annan betydelse än den vanliga så är det ett terminologimissbruk, vilket tas upp i 10 §. 

Exempel på felaktig användning av ord är;, barnsäker, helsvensk, miljövänligt, 

realisation, utförsäljning och konkurs. Det mest kända exemplet på vilseledande 

terminologi är dock ordet ”gratis” och även ”på köpet”. Om det krävs någon 

motprestation från konsumentens sida för att denna ska kunna ta ett erbjudande så 

bedöms det som vilseledande. Marknadsföringslagens 10 § tar även upp att vid reklam 

för kreditköp måste man ge sådana uppgifter att missförstånd inte kan uppstå vare sig om 

kontantpris, handpenning, ränta eller totalkostnad. Dessutom får ord som nupris, 

fabrikspris, reklampris med flera endast användas då det är fråga om särskilt förmånliga 

anbud och att orden har täckning i verkligheten. Vid överträdande av förbuden i 10 § så 

kan en marknadsstörningsavgift dömas ut för den ansvariga näringsidkaren och eventuellt 

även för medverkande reklambyrå och medieföretag.27  

 

Vidare i lagen kan man läsa om förbudet att använda sig av ordet konkurs ensamt eller i 

förening med något annat då det inte handlar om försäljning av konkursboet eller för dess 

räkning. Andra uttryck som ”utförsäljning” och ”upphör” får endast användas under en 

tidsbegränsad slutförsäljning av hela varulagret eller en klart avgränsad del av det. 

Begreppet ”realisation” innebär enligt Marknadsdomstolens praxis att det ska vara frågan 

om en försäljning under en kort tid av hela sortimentet eller delar av det, till avsevärt 

nedsatta priser. Konsumentombudsmannen konstaterar att ett utryck som ”REA” endast 

får användas då produkten ingår i det ordinarie sortimentet.  Enligt marknadsdomstolen 

bör en realisation endast pågå i högst några få veckor och i regel anses missvisande om 

den pågår i mer än två månader om året. I lagens 18 § regleras jämförande reklam, vilken 

                                                           
26 Lundén, B (2006) sid. 36 
27 Svensson, C-A (2008) sid. 46-71 
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anger att en näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan 

näringsidkare eller dennes produkter endast om jämförelsen; 28 

 

• Inte är vilseledande. 

• Avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål. 

• På ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande 

egenskaper hos produkterna. 

• Inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller 

mellan deras produkter. 

• Inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, 

förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken.  

• I fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning. 

• Inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärke, firma eller andra 

känneteckens renommé eller vars ursprungsbeteckning och 

• Inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett 

skyddat varumärke eller firma.  

 

Vid framställning av ett köperbjudande så finns det ett antal uppgifter som ska vara med i 

marknadsföringen för att inte bryta mot 12 § Marknadsföringslagen. En uppgift med 

produktens utmärkande egenskaper utgör tillsammans med en prisuppgift ett 

köperbjudande. Marknadsföringen ska då innehålla information om produkten, 

näringsidkaren, priset, villkor för betalning och leverans och slutligen information om 

ångerrätt. Detta gäller även då det handlar om ett förmånserbjudande som till exempel 

”köp ett par skor och du får skokräm utan extra kostnad”. Obeställd reklam via 

elektronisk post, så som e-post och SMS, är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Det 

behövs ett tillstånd från mottagaren innan ett företag får skicka ett reklammeddelande. 

Det finns dock ett undantag från kravet på tillstånd när det gäller e-postreklam. Om 

näringsidkaren fått den fysiska personens uppgifter om elektronisk adress för e-post i 

samband med försäljning av en produkt, gäller inte kravet på samtycke om den fysiska 

                                                           
28 Svensson, C-A (2008) sid. 71-76 
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personen inte har motsatt sig att uppgiften om elektronisk adress används i 

marknadsföringssyfte och marknadsföringen avser näringsidkarens egna likartade 

produkter och även om den fysiska personen klart och tydligt ges möjlighet att 

kostnadsfritt och effektivt motsätta sig att uppgiften används.29  

2.3.3 Prisinformationslagen (PiL) 

Prisinformationslagen är en relativt nu lag då den trädde i kraft år 2004, den skall främja 

konsumenternas situation och den beröra alla butiker oavsett om det handlar om 

kedjebutiker eller enskilda butiker. Här presenteras en sammanfattning om vad 

Prisinformationslagen innehåller och vad det betyder. 

 

Felaktiga och vilseledande prisangivelser strider mot god marknadsföringssed enligt 

MFL 5 § och kan när det gäller uppsåtlig eller oaktsam användning strida mot 10 §. Det 

finns även en Prisinformationslag som ställer krav på att vi som konsumenter ska få 

korrekt och tydligt prisinformation om produkter.30 Prisinformation ska lämnas när en 

näringsidkare tillhandahåller bestämda produkter enligt 6 § PiL. Produkterna kan 

exponeras på olika sätt som till exempel i butiken, skyltfönstret, skyltskåp, direktreklam i 

direkt anslutning till butiken med mera, varav priserna då ska anges antingen på 

förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. Prisinformation behöver inte 

lämnas då priset inte kan bestämmas i förväg, som till exempel på en auktion, för 

begagnade varor samt om en detaljist endast informerar allmänt om en vara.31  

 

Priset ska anges skriftligen och mervärdesskatt och andra skatter ska vara inräknade. Det 

ska tydligt framgå vilken vara eller tjänst priset avser och om avgifter eller andra 

kostnader tillkommer ska detta anges särskilt. Jämförpris ska alltid lämnas vid försäljning 

av varor. Priset för en vara ska anges dels per förpackning dels per kilo, liter, meter eller 

det mått som används för varan. För varor som säljs i lösvikt räcker det med jämförpris. 

Om en näringsidkare inte uppfyller kraven på prisinformation enligt PiL kan 

marknadsföringslagen tillämpas. Sådan prisinformation anses vara väsentlig information 
                                                           
29 Svensson, C-A (2008) sid. 97 - 111 
30 Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se 
31 Svensson, C-A (2008) sid. 69 
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som ska lämnas enligt 10 § 3 stycket MFL. Detta innebär att näringsidkaren kan få ett 

åläggande vid vite att lämna informationen eller ett förbud vid vite att tillhandahålla sina 

produkter utan att ge väsentlig information i enlighet till PiL. Det kan däremot inte bli 

fråga om marknadsstörningsavgift, vilket framgår av PiL 12 §.32  

2.3.4 Varumärkeslagen (VmL) 

En annan lag som är intressant att titta på är Varumärkeslagen då den till skillnad från de 

tidigare lagar som tagits upp främst är till för att skydda näringsidkare, alltså företagarna. 

Den berör alla butikschefer eftersom som de själva driver ett varumärke samt ofta säljer 

andras varumärken i sin butik. Här presenteras en sammanfattning av vad 

Varumärkeslagen är och vad den innefattar och vad det betyder. 

 

Det är genom registrering av ett varumärke som man får ensamrätt till detta varumärke. 

Det kan också vara en annan form av kännetecken ett namn, tecken, formgivning eller 

dylikt som kan bli registrerade varumärken enligt 1 § VmL. Även om man inte har ett 

registrerat varumärke kan man fortfarande täckas av Varumärkeslagen då genom att 

varumärket är inarbetad på marknaden. Att vara inarbetad på marknaden ger samma 

ensamrätt till sitt varumärke som ett registrerat varumärke, det kan även vara olika former 

av kännetecken som det står om i 2 § VmL. Med ensamrätt menas att ingen annan har rätt 

att använda varumärket eller ett varumärke som skulle kunna anses förväxlingsbart med 

ett registrerat eller inarbetat varumärke eller kännetecken i en näringsverksamhet. Det 

kan även gälla varans förpackning eller form av reklam. Om varumärket inte är inarbetat 

på internationell eller nationell nivå så gäller ensamrätten inom det område det är 

inarbetat, om detta står det i 4 § VmL. Om ett kännetecken är ansenligt att använda med 

hänsyn till produktens art gäller inte ensamrätt på ett sådant kännetecken enligt 5 § 

VmL.33  

 

För att ett varumärke eller kännetecken skall anses som förväxlingsbart så skall det 

handla om samma eller liknande slag varor. Man kan också åberopa förväxlingsbarhet 

om varumärket eller kännetecknet anses som väl ansett i landet och det skulle innebära att 

                                                           
32 Svensson, C-A (2008) sid. 70 
33 www.lagen.nu 
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det skulle missgynna deras väl ansedda kännetecken om de blev förväxlande eller 

sammankopplade med ett liknande kännetecken som det står om i 6 § VmL. I den 12 § 

VmL står där hur man registrerar ett varumärke och detta gör man på patent- och 

registreringsverket. För att varumärket skall registreras så skall de ha en 

särskiljningsförmåga, man skall lätt kunna knyta an vem som står bakom varumärket, det 

skall inte heller gå att förväxla med annat varumärke eller kännetecken. Som varumärke 

får man inte registrera en förpackning eller liknande som ett kännetecken som till följd av 

varans art eller form krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande 

värde, detta står det om i 13 § VmL.34  

 

Vidare radas det upp i 14 § det som gör att ett varumärke inte får registreras. Det kan vara 

sådant som om varumärket utan tillstånd använder sig av ett statligt, internationellt eller 

kommunalt kännetecken till exempel ett vapen som enligt lag inte får brukas som 

varumärke. Det kan också vara om det på något sätt strider mot annan lag eller 

bestämmelse. Det får inte häller innehålla ett familjenamn, liknande namn eller bild på 

annan person om denna person inte kan anses uppenbarligen ha varit avliden sedan länge. 

Det får inte heller kränka någon annans upphovs rätt eller anses förväxlingsbart med ett 

existerande varumärke på marknaden. Vad blir då konsekvenserna av att inte följa 

Varumärkeslagen enligt den 37 § VmL så står där att den som uppsåtligt gör intrång i ett 

varumärke eller kännetecken enligt 4-10 § VmL och det sker uppsåtligt eller av grov 

oaktsamhet, skall han eller hon dömas till böter eller fängelse i högst två år.35   

 

Om en butik bryter mot de tre lagar vi nu har presenterat så kan det leda till en utredning 

inom marknadsdomstolen.  

2.3.5 Marknadsdomstolen  

Stockholms tingsrätt är första instans i sådana mål som gäller utdömande av 

marknadsstörningsavgift och skadestånd. Dess beslut kan överklagas till 

Marknadsföringsdomstolen som är andra och sista instans i sådana mål. Dock är 

marknadsdomstolen både första och sista instans när det gäller förbuds- och 
                                                           
34 www.lagen.nu 
35 www.lagen.nu 
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åläggandemål enligt marknadsföringslagen. Detta innebär att konsumentombudsmannen 

och andra med talerätt vänder sig direkt till Marknadsdomstolen i sådana mål som 

handlar om att förbjuda en näringsidkare att använda en viss marknadsföringsåtgärd eller 

att ålägga honom att i sin marknadsföring lämna viss information. Den som bryter mot 

god marknadsföringssed kan drabbas av förbud eller åläggande. Detta innebär att den 

näringsidkare som gjort något otillbörligt i sin marknadsföring inte tillåts fortsätta med 

åtgärden och inte heller tillåts företa någon annan liknande handlig. Förbud kan man rikta 

mot såväl företag som enskilda personer likaväl som anställda på företag och andra som 

arbetar på uppdrag av företag, som till exempel en reklambyrå eller till och med en 

tidning som tagit emot en annons som de haft grundad anledning att tro att den är olaglig. 

Dessa kan drabbas av en marknadsstöringsavgift som enligt 31 § kan fastställas till lägst 

fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent 

av näringsidkarens årsomsättning vilket avser omsättningen närmast föregående 

räkenskapsår. En näringsidkare kan även få ett förbud mot sin marknadsföring och då 

även ett vite, som kommer att sättas så högt att den som drabbas av förbudet avhåller sig 

från att bryta mot detta. 36 

2.3.6 Rättsfall 

Vid utförande av marknadsföring är det risk att reklamen bryter mot någon lag kring 

marknadsföring konsekvenserna kan bli förbud mot sådan marknadsföring eller i värsta 

fall en marknadsstörningsavgift som ligger på mellan fem tusen kronor och fem miljoner 

kronor. Här nedan presenterar vi två fall där just detta har hänt.  

2.3.6.1 MD 2007:24 Media-Saturn Sweden AB mot El-giganten AB  
Den 23 januari 2007 förbjöds El-giganten vid vite av femhundratusen kr att vid 

marknadsföring av till exempel hemelektronik, kameror och datautrustning använda 

påståendena ”Det bredaste sortimentet av märkesvaror”, ”Nordens bredaste sortiment” 

och ”Norra Europas största elektronik- och vitvarusortiment” eller andra påståenden av 

samma innebörd.  

 

                                                           
36 Svensson, C-A (2008) sid. 118-124 
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Det är hemelektronikkedjan Media-Saturn Holding Sweden AB, ägare till Media Markt, 

som har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda El-gigantens marknadsföring. Idag 

finns det över sexhundra Media Markt-varuhus i tretton länder varav fjorton varuhus 

ligger i Sverige. I Sverige öppnades det första varuhuset hösten 2006. Kedjans 

affärskoncept bygger på stora butiker med ordentlig golvyta, unikt stort utbud av 

produkter, låga priser och snäva vinstmarginaler, vilket har inneburit att kedjan idag 

omsätter mer än någon annan hemelektronikkedja i Europa.  

 

Genom bland annat direktreklam till hushåll och på fasadskyltar har El-giganten nått ut 

med deras påståenden, till exempel att de har Nordens bredaste sortiment, vilket de inte 

har fog för. Påståendena är vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen 

anser Media-Saturn. El-giganten påstod hösten 2006 att de tillhandahåller drygt fem tusen 

produkter, Media Markt-varuhuset erbjuder i snitt fyrtiotretusen artiklar vilket är 

mångdubbelt större än El-gigantens utbud.  

 

Bland annat försvarade sig El-giganten när de menar att då Media Markt är en ny aktör på 

den svenska hemelektronikmarknaden finns det ingen statistik eller annan officiell 

information rörande Media-Saturns sortiment, det finns inte heller tillgängligt underlag 

som utvisar på vilket sätt denna uppgift skulle kunna beräknas, därför är deras 

marknadsföring korrekt och inte vilseledande.  

 

Båda kedjornas undersökningar av till exempel sortimentets bredd har varit gjorda av 

dem själva, utan att dess riktighet intygats av någon utomstående part och saknar därmed 

bevisvärde. Enligt Marknadsdomstolens mening är El-gigantens material alltför begränsat 

och ofullständigt för att använda sig av de påståendena de har gjort i sin marknadsföring. 

De tre påståendena är därmed felaktiga och obefogade enligt Marknadsföringslagen.37  

2.3.6.2 MD 2009:2 Glasögonfyndet i Göteborg AB mot Optik Smart Eyes AB 
Under april och maj 2008 marknadsförde sig Otiks Smart Eyes genom annonser i ett 

flertal lokaltidningar med en text som löd ”Göteborgs billigaste optikbutik”. Efter att 

                                                           
37 Marknadsdomstolens hemsida, www.marknadsdomstolen.se 



 

19 

Glasögonfyndet sett annonsen skickade de genast ett meddelande om att Optik Smart 

Eyes skulle upphöra med sin marknadsföring då den var felaktig och vilseledande. Optik 

Smart Eyed Svara de med att de skulle avbryta annonseringen men att det inte kunde ta 

bort alla annonser. De meddelande även att de inte kunde lova att de inte skulle använda 

sig av liknande citat i framtida annonseringar. Den sjunde maj lämnade Glasögonfyndet 

in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen. I Marknadsdomstolen tittade man på 

båda parternas berättelser och med anledning av att Optik Smart Eyes ej kunnat bevisa att 

påståendet är undersökt och sant och att citatet inte kan ha någon annan innebörd än vad 

antagits av Glasögonfyndet, så den 11 februari 2009 dömdes Optik Smart Eyes vid vite 

till sjuhundrafemtiotusen kronor i marknadsstörningsavgift. De dömdes även att betala 

Glasögonfyndets rättegångskostnader på tjugofemtusentrehundrafyrtionio och förbud mot 

sådan annonsering utan undersökning. Marknadsdomstolen har utgått från den gamla 

marknadsföringslagen då annonseringen och stämningsansökan kom innan den nya 

marknadsföringslagen som träde i kraft den 1 juli 2008.38 

 

2.3.6.3 MER Uttalande 39/2008 – Dnr 41/2008, Skånska byggvaror 
Bakgrunden till anmälan är att Skånska Byggvaror har i sin marknadsföring av fönster 

bland annat använt sig av en annons i Vi i Villa. Annonsen innehåller olika 

mängdrabatter, passa på-priser och tömma lagret-erbjudande. Det förekommer även 

bland annat en bild på ett spröjsat fönster där det över ena fönsterhalvan finns en röd 

etikett med uppgiften ”Fönster från 995 kronor” samt därunder det överstrukna priset 

1 957 kronor. Under detta fönster följer sedan med röda siffror prisexempel på fönster i 

olika storlekar från 995 kronor upp till 1 895 kronor. Vid sidan av dessa pris anges även 

ett högre och överstruket pris. En privatperson har uppmärksammat detta och har reagerat 

på att det fönster som visas i annonsen tillsammans med priset från 995 kronor inte 

motsvarar det fönster som faktiskt säljs till det priset. Det fönster som är med i annonsen 

kostar i själva verket totalt 3 690 kronor. Företaget har vid påpekandet av detta sagt att de 

ska rätta till det hela, vilket de inte har gjort. Samma slag av prisangivelse har skett i mer 

än fem år, även för andra varor i deras sortiment.  

                                                           
38 Marknadsdomstolens hemsida, www.marknadsdomstolen.se 
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Skånska Byggvarors svar på detta är att de medger att det avbildade fönstret inte 

motsvaras av det på etiketten angivna priset men att detta kommer att rättas till i framtida 

marknadsföring. De ber även om ursäkt för sitt misstag och tackar anmälaren för att han 

uppmärksammat det. 

Annonsen bedöms enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation. 

Enligt artikel 5 i dessa gäller att marknadskommunikation skall vara vederhäftig och inte 

får vara vilseledande. Marknadsföringskommunikation får därför inte innehålla 

framställning i ord eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnade, 

oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Detta gäller särskilt i fråga 

om bland annat produktens väsentliga egenskaper som är ägnade att påverka 

konsumentens val. 

Den här annonsen kan inte uppfattas på annat sätt än som att prisuppgifterna avser det 

fönster som visas på bild, vilket är mer avancerat och betydligt dyrare än det som 

prisuppgifterna avser. Annonsen är därför vilseledande och strider mot artikel 5 i Regler 

för reklam och marknadskommunikation. Skånska Byggvaror har handlat i strid med god 

affärssed.39 

2.3.6.4 MER uttalande 15/2008 – Dnr 42/2007 Dagslivs 

Den 13 maj 2008 anmäldes Daglivs, som är en dagligvarubutik i Stockholm angående 

felaktig och vilseledande prismärkning. Anmälaren som är en privatperson har ända 

sedan år 2006 reagerat på prismärkningen av vissa specificerade varor i Daglivs butik. 

Under större delen av år 2006 placerade butiken senapsmarinerade päron på en kraftigt 

exponerad hylla till specialpriset 44:90 kronor. Till julen flyttade de varan till en annan 

hylla där de fick prismärkningen för fikon och priset 59:90 kronor. Anmälaren tänkte 

inhandla fyra burkar fikon till det totala priset av cirka 240 kronor men i kassan uppgick 

summan till 360 kronor. Enligt butiksansvarige hade varorna bytt leverantör och hade 

därför ett högre pris, 89 kronor istället för 59:90, och de lovade att rätta till den felaktiga 

märkningen. Anmälaren fick dock betala det högre priset. Produkten har flyttats runt 

                                                           
39 Marknadsetiskarådets hemsida, http://www.marknadsetiskaradet.org/skanska-byggvaror 
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under olika prisarrangemang, men har alltid fått en lägre prismärkning än den korrekta, i 

december 2007 höjdes även priset till 99 kronor. Butiken har alltså trots påpekanden ökat 

skillnaden mellan uppgivet och verkligt pris. Detta tyder på en pågående, upprepad och 

medveten vilja att missleda kunderna. 

Daglivs beklagar de uppenbara bristerna i butiken men menar att med ett sortiment på 

över 30 000 artiklar så är det naturligt att misstag kan inträffa, men att de ska kvarstå 

under ett helt år är oacceptabelt. Däremot anser butiken att det inte är ett medvetet försök 

att fuska. Butiken har nu satt upp korrekt prisinformation, och kunder som drabbats av 

felaktig prismärkning ersätts. Som anmälaren konstaterar är det priset på 

prisinformationen som gäller, inte det pris som finns i butikens datasystem. 

För att undvika den här typen av problem har Daglivs sedan tidigare en daglig 

uppföljning av den så kallade inläggningsgraden. Nu har en ny rutin införts, där kassören 

så snart en avvikelse upptäcks i kassan ska skriva en rapport om detta, så att avvikelserna 

redan samma dag kan rättas till. Därigenom bör den typ av problem som anmälaren tagit 

upp förhindras. 

Anmälan bedöms enligt ICCs Grundregler för reklam och marknadskommunikation, 

artikel 5. Enligt denna gäller att marknadskommunikation skall vara vederhäftig och inte 

får vara vilseledande. Kravet på vederhäftighet gäller bland annat uppgifter om 

produktens värde och det totala pris som skall betalas.40 

2.4 Summering av den teoretiska referensramen och lagtexter 
En person som har ett eget företag är fullt ansvarig för rörelsens alla avtal och även dess 

skulder. För att småföretagare ska klara av den idag hårda konkurrensen på marknaden 

behöver de en bra marknadsföring och det gäller även att ha klara mål med den 

marknadsföringen. Den traditionella marknadsföringen idag är via annonser som kan 

presenteras på olika sätt via till exempel, tidningar, direktreklam och även den relativt 

nya kanalen Internet. Internet har öppnat nya marknader och för ett litet företag innebär 

detta en möjlighet att utveckla sitt företag till större marknader. En butik kan även ge 

                                                           
40 Marknadsetiskarådets hemsida, http://www.marknadsetiskaradet.org/daglivs 
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inspiration till kunderna och styra dess vägar genom butiken med hjälp av skyltar och 

genom deras skyltfönster kan de locka in kunder i butiken. Vid samtliga av dessa 

marknadsföringsåtgärder finns det olika lagar och regler som butikerna måste följa.  

 

Marknadsföringslagen är den främsta och den bygger i huvudsak på att all 

marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Den syftar till att 

skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Dessutom finns 

det normer och regler som har upphöjts till lag utan laglig grund och dessa finns bland 

annat nedskrivna i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. Utöver 

marknadsföringslagen finns det även två andra lagar som butikschefer bör vara 

uppmärksamma på då de marknadsför sin butik och dessa är Prisinformationslagen och 

Varumärkeslagen. Bryter man mot någon av dessa lagar så kan detta gå vidare till 

Marknadsdomstolen där de utreder målet. Detta kan i värsta fall leda till en 

marknadsstörningsavgift. 

 

Med de teorier vi nu presenterat vill vi nu undersöka vad som händer i verkligheten och 

hur verkligheten förhåller sig till de texter som finns skrivet. Hur skiljer sig den skrivna 

texten från verkligheten eller stämmer det överens, hur påverkar likheterna och 

skillnaderna de enskilda butikerna och kommer vårt resultat att bli ett trovärdigt svar på 

vår problemställning och vårt syfte? Det kommer vi att göra genom ett val av metod för 

vår undersökning som vi presenterar nedan.  
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3. METOD 
 
I detta kapitel så presenterar vi den metod vi valt att använda i uppsatsen. Vi diskuterar 

vår problemställning, vilken teori som finns inom ämnet och det val vi gjort för vår 

undersökning och datainsamling. Vi presenterar de för- och nackdelar våra val medför 

samt hur pålitlig och trovärdig vår uppsats är med tanke på vår metod och de enheter vi 

intervjuat under våra besök i butikerna. Vi presenterar även hur vi förhåller oss till de 

alternativ vi har och hur vi håller en kritisk ställning till vad vi kommer fram till, för att 

öka trovärdigheten i uppsatsen.  

3.1 Utveckling av problemställning 
En problemställning enligt D-I Jacobsen är något som är värt att undersöka, ett ämne, en 

fråga eller en hypotes. 41 En problemställning kan vara klar eller oklar beroende på hur 

mycket teorier det finns att tillgå inom ämnet och hur mycket grundkunskaper det finns 

om det vi vill undersöka.42 Vår problemställning är klar då det finns teorier som förklarar 

hur enskilda företag arbetar och vad de har för ansvar, det finns även text om de lagar vi 

använder oss av. Litteraturen styr över vilka frågor som relevanta att ställa till de enheter 

vi väljer att intervjua. Problemställning syftar till att uppsatsen blir beskrivande över hur 

väl utbildade butikschefer är, om lagarna kring marknadsföring, i enskilda butiker i 

skrivandets stund. Jacobsen menar att en beskrivande problemställning syftar till att få en 

översikt av hur situationen är vid en given tidpunkt.43 En uppsats kan vara 

generaliserande eller icke-generaliserande beroende på hur mycket man vill kunna 

applicera resultatet över fler än de som deltog i undersökningen. Resultatet måste då vara 

representativt för dem man vill generalisera för.44 Vi kommer inte att generalisera i vår 

uppsats över lag, dock kan man möjligen se mönster och diskutera likheter och olikheter 

butiker i mellan. Vi vill med vår problemställning få upp ögonen för en eventuell 

bristande kunskap hos butikschefer i enskilda butiker speciellt inriktat på juridik.  

                                                           
41 Jacobsen D-I, 2000 sid. 65 
42 Jacobsen D-I, 2000 sid. 70-72 
43 Jacobsen D-I, 2000 sid. 73-75 
44 Jacobsen D-I, 2000 sid. 80-81 
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3.2 Val av undersökningsutformning och metod 
 Det finns två olika undersökningsutformningar, intensiv och extensiv. Det som skiljer de 

två utformningarna åt är att den intensiva utformningen går på djupet med ett problem 

och visar många förhållanden i ett eller få fall. Den extensiva är en mer bred form av 

undersökning då man undersöker ett stort antal människor med mindre variabler, 

personliga nyanser kommer i skymundan och den är mer generaliserande.45 Vår 

undersökningsmetod är intensiv för att få en djupare insikt över de nyanser och detaljer 

som butikerna har gemensamt och det som skiljer dem åt. Genom denna metod kunde vi 

ställa följdfrågor till butikscheferna och få en djupare förståelse för deras svar. Vi har 

ingen avsikt att kunna generalisera i uppsatsen utan i större utsträckning få en överblick 

över hur situationen är för de butikschefer vi valt till vår undersökning. Vi har gjort en 

tvärsnittsstudie då vi endast avser att beskriva situationen vid en viss tidpunkt. Det är den 

vanligaste typen av uppläggning när problemställningen är beskrivande.46 Det finns två 

olika former av metodutformning, kvalitativ och kvantitativ. Om man väljer en kvalitativ 

metod så samlar man in information i form av ord som förmedlar mening. Den 

kvantitativa metoden ger empiri i form av tal eller symboler för ord, till exempel en 

femma för ordet nöjd. Man väljer en kvalitativ ansats när man vill ha en mer nyanserad 

beskrivning och en kvalitativ ansatts när man vill ge en beskrivning av frekvens eller 

omfattning.47 Vi har en kvalitativ metodutformning med öppna individuella intervjuer 

eftersom vi vill kunna ställa följdfrågor och gå mer på djupet och skapa en större klarhet i 

ämnet. De data vi samlar in i undersökningen är skräddarsydd efter vår 

problemformulering då vi utgick ifrån denna när vi formade våra intervjufrågor. För att 

komplettera svaren vi fått från intervjuerna gjorde vi även observationer i de butiker vi 

har intervjuat samt andra enskilda butiker. Genom att använda oss av intervjuer och 

observationer så samlar vi in en så kallad primärdata, den teori vi kommer att använda 

oss av kan ses som sekundärdata i uppsatsen. 

                                                           
45 Jacobsen D-I, 2000 sid. 92-93 
46 Jacobsen D-I, 2000 sid. 107 
47 Jacobsen D-I, 2000 sid. 137-145  
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3.3 Val av enheter, datainsamling och databearbetning 
Vi har valt ut butikschefer från enskilda butiker i olika branscher och frågat dem om de 

vill delta i undersökningen. Vi tittar endast på butiker i Varberg för att få en inblick i hur 

butikschefernas kunskaper kan se ut i en typisk svensk småstad. Vi uppmärksammade en 

del speciella fall där butiker har gjort fel i sin marknadsföring så som att inte använda sig 

av prisinformation eller vilseledande förklaringar i annonser. Däribland en möbelbutik 

som har gjort fel i flera bemärkelser under en längre period. Bland dessa butiker var det 

en butik i Falkenberg och en i Halmstad vilka dock inte hade tid att ställa upp på en 

intervju men observationerna vi gjorde på dessa butikers annonser och hemsidor tas upp i 

uppsatsen. Det var även en del av de andra butikerna i Varberg där vi uppmärksammade 

fel som inte ville eller kunde ställa upp på en intervju. Under en period om cirka tre 

veckor, vecka elva, tolv och tretton, gick vi runt till olika enskilda butiker i Varberg och 

frågade om de ville delta i en undersökning med en intervju. Vårat mål var att intervjua 

tio butikschefer/ägare och efter att ha frågat cirka tjugo butikschefer/ägare fick vi bokat 

tio intervjuer. Dock ringde två av dessa butikschefer/ägare en kort tid innan intervjuerna 

skulle vara och meddelade att de hade fått förhinder och inte kunde genomföra intervjun, 

de ville inte heller att vi skulle boka in en ny tid då de menade att de hade mycket att göra 

i butikerna och var upptagna. Det resulterade i att det blev åtta butiker som var positiva 

till ett deltagande. Vi ville inte tvinga butikscheferna/ägarna till intervju, då vi ansåg att 

en negativ inställning från deras sida kunde påverka svaren i den mån att de skulle bli 

osanna. Vi kommer dock att presentera vad vi har observerat även hos dessa butiker vi 

inte intervjuade i kapitlet resultat och analys. Observationerna i butikerna genomförde vi 

även de under veckorna elva, tolv och tretton och det var efter dessa observationer som vi 

frågade om deltagande i intervjuer. Det var dock flera butikschefer som nekade en 

intervju på grund av det ämne vi valt då de ansåg sig vara okunniga i detta ämnesområde. 

Vi genomförde observationer i alla de butiker vi besökte under dessa tre veckor. 

 

Vi genomförde observationer på varje butik innan varje intervju, för att få en mer 

objektiv syn på hur de faktiskt arbetar med marknadsföring med mera. Vi meddelade inte 

butikscheferna/ägarna att vi genomförde observationerna, då det lätt kan påverka deras 

beteende och förhållningssätt. Observationerna genomfördes delvis på plats i butikerna 
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men även genom att se över deras marknadskommunikation så som annonser och 

eventuella hemsidor på Internet samt andra marknadsföringskanaler de använder sig av. 

Vi observerade även andra butiker utöver de vi intervjuat, främst de som inte kunnat 

ställa upp på intervju men även andra exempel som vi stött på under det senaste fem, sex 

månaderna. Det blev till sist cirka ett tjugotal butiker vi observerat samt deras hemsidor 

och marknadsföring. .   

 

Vi genomförde öppna individuella intervjuer, ansikte mot ansikte med åtta butikschefer 

för enskilda butiker i Varberg. Vi var två som intervjuade och förde anteckningar, vi 

spelade även in intervjuerna på ljudband då samtliga uppgiftslämnare tillät det. Vi valde 

att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte för att även få en uppfattning om deras 

kroppsspråk och hur de betonade sina svar. Intervjuerna löpte under cirka en halv timma 

till fyrtio minuter. Vi hade väl förberedda frågor till intervjuerna men var även öppna för 

följdfrågor. 48 Till en butikschef/ägare skickade vi frågorna i förväg då han ville vara mer 

förberedd på intervjun. De frågor vi formade till intervjuerna grundade sig i vår 

problemställning och även den teoretiska referensramen och lagtexterna vi tittat på. 

Intervjuerna genomfördes i själva butikerna, oftast i deras fikarum, där 

butikscheferna/ägarna kände sig mer hemma och avslappnade och vi på så sätt kunde få 

mer ärliga svar. Ännu en sak vi gjorde för att få en avslappnad miljö, var att vi försökte 

vara informella och föra en mer öppen konversation med butikscheferna/ägarna. Vi 

meddelade butikscheferna avsikten med vår uppsats innan varje intervju, samt meddelade 

vi dem att inga namn kommer att nämnas, varken på butiken eller på butikschefen allt för 

att få så ärliga svar som möjligt. Vi var observanta när vi intervjuade men även i 

efterarbetet så det inte uppstod någon intervjuareffekt. En intervjuareffekt innebär att 

intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att den svarande agerar mer onormalt.49 

 

Direkt efter intervjuerna och observationerna sammanställde vi den information vi fått 

och skrev kommentarer till varje observations- och intervjutillfälle. När vi sammanställde 

intervjuerna lyssnade vi igenom de ljudband vi spelat in under intervjuerna samt tittade i 

                                                           
48 Se bilaga 1 
49 Jacobsen D-I, 2000 sid. 162 



 

27 

anteckningarna som vi skrivit för att inte missa någon viktig detalj. Vi klassificerade det 

uppgiftslämnarna sagt, till exempel var det en förklaring, värdering eller beskrivning? Vi 

undersökte sedan hur väl det stämde överens med den litteratur och lagtext vi valt att titta 

på. Vi sammanfattade alla intervjuer så att det blev en sammanhängande text. Efter detta 

så skapade vi olika kategorier genom att koppla data till olika begrepp, vilka blev 

rubriker och underrubriker för kapitlet Resultat och analys. Det blev till exempel 

uppdelningar i hur de arbetar med marknadsförning, deras kännedom om lagar kring 

marknadsförning med mera. I det kapitlet kan vi se vilka uppgiftslämnare som arbetar på 

liknande och olika sätt. Samt vad litteraturen och lagtexterna formulerar sig inom dessa 

ämnen. Vi tittade också på vilka samband de olika kategorierna hade och till sist backade 

vi tillbaka för att se vilka belägg vi hade för dessa svar, genom att kritiskt granska 

huruvida vi påverkat svaren vid intervjutillfällena.  

 

Vi kontaktade även Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Svenskt Näringsliv, Svensk 

Handel och Marknad Varberg för att få mer information om ämnet och deras syn på hur 

det ligger till i verkligheten. Responsen var undermålig då de flesta menade att de inte 

hade tid att svara på våra frågor. Marknadsdomstolen, Svensk Handel och Marknad 

Varberg bidrog med korta svar på enstaka frågor efter många försök till kontakt.  

3.4 Kritik mot undersökningsmetoden 
I vårt val av enheter i vår uppsats så är det ett problem att vi inte har kunnat välja ut 

passande butiker ur till exempel varierande branscher eller hur väl de förhåller sig till de 

marknadsföringslagar som finns stadgade. Vi har i stället fått nöja oss med de enskilda 

butiker som har kunnat ställa upp i intervju. Det är ett problem att utav de butiker som 

tackade nej till intervju utryckte majoriteten att de inte ville delta för att de hade bristande 

kunskaper inom ämnet. Det är även så att när det handlar om enskilda butiker, där det 

oftast endast är ett fåtal anställda och i vissa fall endast ägaren som arbetar själv i 

butiken, så påpekade de att tiden inte alltid räcker till för en intervju. Problemet som kan 

uppstå vid en öppen individuell intervju är att det kan framkomma en intervjuareffekt 

samt att enheterna inte ger fullt ärliga svar då de inte känner sig anonyma.50 Alternativet 
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hade varit att använda sig av enkätundersökning men då vi inte hade tillräckligt med 

teoretiska kunskaper så hade vi inte kunnat använda denna metod, dessutom hade 

resultatet blivit mer ytligt då vi inte hade kunnat ställa följdfrågor. På grund av detta lät vi 

butikerna och butikscheferna/ägarna vara anonyma då de kände att de kunde svara mer 

ärligt på våra frågor. Vi uppfattade butikscheferna/ägarna som avslappnade, öppna och 

ärliga. Det uppstod ofta diskussioner och ibland kom vi även utanför ämnet men vi 

försökte då så snabbt som möjligt styra in dem på rätt spår igen. Butikscheferna/ägarna 

meddelade vid vissa av intervjuerna att det var ett bra ämne som inte tas upp särskilt ofta 

och att frågorna bra och intressanta även för deras del då de fick mer vetskap om lagarna.  

 

I en del av de butiker vi observerade så genomfördes observationerna i butik endast en 

eller två gånger vilket medförde att den syn vi fick av butikerna inte alltid behöver vara 

korrekt. De kan ha haft mycket att göra den dagen vilket till exempel kan ha påverkat 

deras prismärkning av varor eller att de precis hade ändrat om i sina skyltfönster. Genom 

att ha intervjuerna efter observationerna kunde vi på så sätt få förklaring till eventuella 

brister butikerna hade så vi anser att det i slutändan inte har påverkat vårt resultat i 

betydande utsträckning. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär i vilken grad av giltighet det finns i uppsatsen och reliabiliteten innebär 

i vilken grad av trovärdighet det finns. Giltighet kan delas in i intern och extern giltighet 

och relevans, där den interna giltigheten innebär att uppsatsen använder sig av en 

teoretisk bas som bevisar att resultatet är giltigt. Extern giltighet och relevans innebär att 

det vi undersöker kan anses giltigt i andra liknande fall.51 Reliabilitet är som sagt 

uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet, undersökningens upplägg kan påverka 

undersökningens resultat och dess trovärdighet.52 Vi avsåg oss mäta hur stor vetskap det 

finns inom juridik kring marknadsföringslagarna hos butikschefer i enskilda butiker som 

själva marknadsför sin butik. Genom att vi använde oss av öppna individuella intervjuer 

fick vi en trovärdig inblick i butikschefernas kunskaper och situation. Då vi 

                                                           
51 Jacobsen D-I, 2000 sid. 256, 266 
52 Jacobsen D-I, 2000 sid. 91 
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kompletterade dessa intervjuer med egna observationer blev vårt resultat mer fullständig 

och därmed mer giltigt. Eftersom detta ämne är relativ outforskat har vi inte kunnat 

kontrollera våra resultat gentemot andras resultat, vi har inte heller kunnat läsa några 

konkreta teorier utifrån ämnet utan har istället valt litteratur runt omkring ämnet och olika 

lagtexter som är relevanta. Allt detta medför att vi inte kan kontrollera resultatets validitet 

och reliabilitet på ett traditionellt korrekt sätt men genom väl utförda intervjuer med liten 

risk för intervjuareffekt så anser vi ändå att resultatet kan anses som giltigt och trovärdigt. 

Resultatet kan i viss mån användas av butikschefer i liknande situationer. Då vi har 

intervjuat ett flertal butikschefer samt gjort observationer ute i butikerna och även av 

deras marknadsföring, anser vi att vår uppsats resultat går att lita på och är trovärdigt och 

kan var intressant att titta på för butikschefer/ägare av butiker. Ur ett vetenskapligt 

perspektiv kan denna uppsats även vara intressant att titta på för att få en bild över hur 

butikschefer/ägares kunskaper inom juridik kring marknadsföring ser ut i verkligheten. 

För en konsument kan det vara ganska intressant att veta hur väl ett företag håller sig till 

de lagar och regler som är uppsatta för att bland annat skydda dem som konsumenter. 

Denna uppsats kan därför även vara intressant ur en konsuments synvinkel. 

3.6 Validering av resultat och analys 
Till sist i uppsatsen presenterar vi den slutsats vi har kommit fram till då vi analyserat 

deras marknadsföringsåtgärder utifrån juridik och sedan jämfört det med vad litteraturen 

och lagtexterna säger om det. Vi har kritiskt gått igenom resultaten för att se om vi kan 

lita på resultaten vi fått fram, vi kontrollerar så att vi har undersökt det vi tänkt undersöka 

samt kontrollerar så att det inte förekommit någon intervjuareffekt eller kontexteffekt. I 

kapitlet reflektioner och rekommendationer ger vi även en del rekommendationer till 

butikschefer, utbildningssamordnare och branschorganisationer.  

 

Med de val av metod vi nu gjort och med åtanke på de för- och nackdelar den har, 

genomförde vi en undersökning ute i åtta enskilda butiker. Vi tillfrågade ett tjugotal 

butiker men många butikschefer/ägare tackade nej då de ansåg att de inte hade tid eller 

kunskap till att delta i en intervju. Vi använde oss av öppna individuella intervjuer och 

observationer av de åtta butikernas säljyta och marknadskommunikation så som annonser 
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i tidningar och hemsidor på Internet, men även de andra butikerna som tillfrågades 

butiksyta, hemsidor och annonser. Det vi får som resultat av denna undersökning 

presenterar vi i kapitlet Resultat och analys.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
Här presenterar vi sammanställningen av den undersökning vi har genomfört via 

intervjuer och observationer i butiker inom Varbergskommun och Falkenberg. Vi knyter 

även an den litteratur och lagtext vi presenterat i den teoretiska referensramen och 

lagtexter med det resultat som kommit fram i undersökningen.   

4.1 Marknadsföring 
De butikschefer/ägare som ställt upp på intervju har alla liknande sätt att marknadsföra 

sina butiker, alla använder sig av annonser i Hallands Nyheter, Varbergs Posten och i 

Marknad Varbergs egen tidning men med lite olika frekvens på annonseringen. Till 

exempel så har butik fem främst tidningsannonser vid sina reatillfällen två gånger om 

året, de utryckte dock att deras annonsering kan komma att öka då de skall starta upp 

Internet-försäljning till våren och att de då kommer att annonsera mer i månadsmagasin 

för att nå ut till en större publik. Butik sex annonserar mest av de butiker vi intervjuat med 

olika kampanjer nästan varje månad. Annonseringen är enligt teorin ett långsiktigt projekt 

då det oftast krävs att en person uppmärksammar annonsen minst tre gånger innan den 

gör inverkan.53 Alla butiker använder sig olika mycket av annonser i tidningar men det är 

just tidningsannonser som är den primära marknadsföringskanalen. Butik ett satsar inte så 

mycket på tidningsannonser precis som butik fem, då båda har märkt att för dem ger 

annonsering inte så mycket. För butik fem är det deras läge i staden som ger dem en 

fördel i konkurrensen och för butik ett så jobbar de med andra aktiviteter, som 

blomstershower och andra former av kundkvällar. Tre av butikerna berättar att de även 

annonserar utanför Varberg nämligen butik sex, sju och åtta som även annonserar i 

Göteborgs Posten samt Kungsbacka Posten. Annonser används i flera olika medier, den 

traditionella annonsen är en tidningsannons och det är även tidningsannonsen som är den 

mest populära hos de butiker som deltagit i intervjuerna, då främst i lokalpressen men 

även en del i lokalpress på andra omkringliggande orter. Butikernas annonser har olika 

utformning men majoriteten satsar mer på profilerande annonsering, där de främst satsar 

                                                           
53 Ekberg, S (2001) sid. 107-120 
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på att presentera butiken. En profilerande annons skall bygga upp en bild för 

konsumenten av företaget.54  

 

Butikernas annonser skiljer sig en del åt men de flesta väljer att satsa på stilrena annonser 

utan pris och vissa fall inte heller några produkter utan bara butikens logga och annan 

information, det gäller främst butikerna ett, två, tre, fyra, fem och sju. Butik fyra som 

samarbetade med en reklambyrå i början av verksamheten fick tipset om att använda 

bilder på sig själva i annonserna för att få en mer personlig prägel på marknadsförningen. 

Butik tre fick tipset av reklambyrån att skala av sina annonser och menar att deras 

annonser främst är profilerande, de använder sig därför inte av starka färger eller stjärnor 

för att signalera billiga priser. Butik ett är ett annat exempel som mer satsar på att bygga 

upp en profil i sin marknadsföring istället för att ha stora kampanjer och erbjudanden. De 

butiker som i regel använder sig av prisannonser är butik sex och åtta, de har oftast några 

specialerbjudanden med i annonsen och den följer deras egen grafiska profil. Butik ett 

berättar att de ofta får bilder av leverantörerna som de kan använda i sina annonser och 

att de är hjälpsamma om de skulle behöva hjälp med marknadsföringen. Butik sju berättar 

att de även de får material från leverantörerna men att detta använder hon inte, utan hon 

letar själv upp bilder som hon tycker skulle passa för annonsen. Något annat som är 

speciellt för butik sju och deras marknadsförning är att de har en speciell form på sina 

annonser. De har inte en traditionell fyrkantig annons, det gör att annonsen lättare blir 

kopplad till butiken och att den får mer uppmärksamhet, detta var något som de arbetade 

fram med hjälp av en reklambyrå. Litteraturen säger att det är av vikt att stå ut från 

mängden då konsumenterna blir överösta av marknadsföring från olika håll.55 Butik sex 

använder sig ofta av det material som de får skickat från leverantörerna men ibland tar de 

egna bilder på kläderna som de använder i annonser.  

 

Även Internet är stor marknadsföringskanal för många av butikerna och flera av dem har 

egen hemsida. Två butiker har även en egen blogg där de skriver och delar med sig av det 

senaste, det handlar då om butik ett och fem. Åttio procent av all detaljhandel har tillgång 
                                                           
54  Ekberg, S (2001) sid. 107-120 
55 Ekberg, S (2001) sid. 107-120 
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till Internet som marknadsförningskanal eller försäljningskanal.56 Det kan man även se 

hos de butiker vi observerat och intervjuat. Majoriteten har en hemsida och även ett fåtal 

har en webbutik. Hemsidorna är ett sätt för butikerna att nå en större marknad.57 En utav 

de butiker som också går andra vägar i sin marknadsföring är butik tre som utöver att 

skicka ut kataloger två gånger om året, även sponsrar sportevenemang och 

ungdomsprojekt. Butik tre anser också att deras skyltfönster är en av deras viktigaste 

marknadsföringskanaler. Butik sex arbetar även med speciell marknadsförning för redan 

existerande kunder genom hemskick till de kunder som skrivit upp sig i deras kundklubb 

även butik fem och åtta har en form av kundklubb som de skickar erbjudanden till. Butik 

fyra vill gärna poängtera att de ser deras påsar som en stor marknadsföringsåtgärd från 

deras sida och har valt en påse som står ut från mängden med en stark färg. Butik sju vill 

även de nämna deras presentinslagning som en form av marknadsföring, de menar att det 

skapar ett mervärde för kunden som gör att man hellre går till dem för att köpa en present 

än till KappAhl där man bara får en kartong.  Butik åtta är den enda av butikerna som har 

använt sig av TV-reklam, detta gjorde de när de var nyöppnade men inte just nu. Butik 

åtta berättar även att de har en lastbil som har loggan och den specifika design som man 

kan förknippa med butiken.    

 

När det kommer till utformandet av marknadsföringsåtgärder så är det en del butiker som 

i ett begynnande skede tagit hjälp av reklambyråer för att bygga upp en grundtanke om 

design och image att hålla sig till i marknadsföring. Reklambyråerna har hjälpt butikerna 

att profilera sig för att nå de kunder de vill ha. De butiker som använt sig av reklambyråer 

är butik tre, fyra, fem, sju och åtta, dessa butiker har fått olika form av hjälp, butik tre och 

fyra fick mycket hjälp med profilering av butiken. Butik tre som är ett företag som funnits 

i många år tog hjälp för några år sedan för att göra en omprofilering. Butik fyra som är en 

relativt nystartad butik tog hjälp redan från början med att bygga upp en passande profil 

till sin verksamhet. Butik sju och åtta har även de fått hjälp med att bygga upp en profil 

och logga som passade deras verksamhet. Ingen av dessa butiker använder sig så mycket 

utav reklambyråerna idag till utformning av annonser utan det sköter de själva i sitt 

                                                           
56 Fölster, S (2005) kap.7 
57 Lundén, B (2006) sid.79 
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dagliga arbete. Butik fem är den butik som skiljer sig mest från de andra butikerna då 

ägarinnans bror jobbar med reklam och hjälper till att utforma och stötta butiken i deras 

arbete med reklam. De övriga butikerna alltså butik ett, två och sex, har inte haft hjälp av 

någon reklambyrå utan sköter sin marknadsförning själva. De nämner dock att de känner 

att de kan får ett stort stöd från tidningarna som har möjlighet att erbjuda hjälp med 

utformningen av annonserna. Då butiker inte har råd att betala en reklambyrå kan de få 

hjälp av annonsansvariga på tidningarna. Det är ändå viktigt att veta hur man vill att 

annonsen skall se ut så att dem stämmer överens med butikens image.58 När butikerna tar 

hjälp av de annonsansvariga på lokaltidningarna med utformning, litar de ofta på att 

tidningen korrigerar annonserna så att de inte strider mot några lagar. 

 

För att småföretagare skall klara av den hårda konkurrensen behövs klara mål och en bra 

plan på vilka marknadsåtgärder som skall genomföras för att nå framgång.59 När det 

gäller planeringen av marknadsföringsåtgärder är butikerna olika organiserade, vissa har 

väl planerad reklam och annonserings scheman medan andra butiker går mer på känsla. 

De butiker som är mer organiserade och lägger upp en egen marknadsföringsbudget är 

butikerna ett, två, tre, sex och åtta. De just nämnda butikerna lägger i flera månader i 

förväg upp hur den kommande marknadsföringen skall komma att se ut och hur mycket 

de planerar att spendera på den. De betonar alla att marknadsföringen är för dem väldigt 

säsongsbetonad och de vet vad som bör ingå i annonserna under de olika säsongerna. 

Främst är de butik sex som talar om annonsering på månadsbasis och hon menar att efter 

erfarenhet vet hon vad som bör ingå i annonserna för varje månad. Hon nämner som 

exempel att i januari brukar de annonsera med stickade tröjor, för det är vad hon uppfattar 

att kunderna vill ha under den perioden. Butik tre involverar hela personalen i 

marknadsföringsplaneringen då de åker på mässa i januari, de lägger då upp en 

marknadsförings plan för vår och sommar som de försöker hålla sig till så gott det går. 

Butik åtta brukar följa med i de olika kampanjer som deras leverantörer använder sig av 

med annonser samt vid de reaperioder som brukar vara vid samma tidpunkter varje år och 

då följer hon hur andra aktörer gör i samma bransch. För butikerna fyra, fem och sju, så 

                                                           
58 Ekberg, S (2001) sid. 107-120 
59 Stensson. S (2001) sid. 28 
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annonserar de inte lika mycket och för butik fem så är det som nämnt tidigare främst två 

perioder om året vid deras reatillfällen. Butik fyra brukar annonsera när de känner att det 

behövs, de är två ägare och de brukar ta en diskussion om annonsering när tidningarna 

ringer och undrar om de vill köpa annonsplatser. För butik sjus del så säger hon att de har 

en budget för sin marknadsföring dock önskar hon att hon var bättre på att planera sin 

annonsering och hon önskar även att hon hade lite mer pengar att spendera på just 

reklam. De brukar planera för sin annonsering lite efter hand, oftast blir det vid högtider 

och reaperioder. Butikschefen/ägaren på butik sju nämner även att hon möjligen skulle 

kunna tänka sig att låna pengar till marknadsförning för att det betalar sig i slutändan, då 

hon är övertygad om att annonsering och annan reklam leder till en ökad försäljning.  

4.2 Kunskapen om lagarna 
När vi nämner lagarna för butikscheferna/ägarna så säger alla att de känner att de har en 

grundkunskap inom lagarna, men med varierande svar på vad de känner till. Det är butik 

ett som säger att de inte känner till marknadsföringslagen och prisinformationslagen så 

mycket utan har en mest vag aning om att man skall ha priser i skyltfönstret. Vad 

litteraturen säger om lagar kring marknadsföring är att alla marknadsföringslagar bygger 

på vad som är god marknadsföringssed eller god affärssed.60 Detta innebär att man som 

företag skall hålla sig till de frivilliga regler som växt fram inom näringslivet, vilka till 

stor del har upphöjts till lag utan laglig grund. Dessa regler finns nedskrivna i 

internationella handelkammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation. 

De har större vetskap om varumärkeslagen på butik ett då det själva har haft problem och 

blivit stämda för sitt varumärke tidigare vilket du kan läsa mer om under avsnittet 

varumärket.  De övriga butikerna menar att de har hört lagarna men att de inte känner till 

så mycket om vad de säger egentligen. Det är några butiker vars butikschefer/ägare 

nämner att de läst juridik i olika former. Till exempel är det två som har läst den så 

kallade Jöken som är en juridisk översiktskurs, då talar vi om butikschefen/ägare för butik 

tre och åtta. Även butikschefen/ägaren för butik fem har läst en kurs inom juridik i en 

serie kurser som Marknad Varberg erbjuder helt gratis.  

 

                                                           
60 Svensson, C-A (2008) sid. 22 
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De övriga butikscheferna/ägarna har inte läst någon form av juridisk kurs utan har lärt sig 

genom vad de har läst och hört genom åren. I butik fyra så kände de knappt till att de 

fanns lagar som hette marknadsföringslagen eller prisinformationslagen utan kunskapen 

fanns mest kring återköp och bytesrätt. De flesta kände till att man inte får påstå sådant 

som inte är riktigt sant i sin marknadsföring. Litteraturen säger att i marknadsförning får 

man inte använda överdrifter då det kan anses som vilseledande i sådan omfattning att 

konsumentens affärsbeslut påverkas.61 Ord som bra, bäst, pangpris och så vidare är 

subjektiva och företag som vill framhäva hur bra varorna eller tjänsterna kan använda sig 

av smålögner och överdrifter som är svåra att urskilja för konsumenterna.62  Butikerna ett 

och fyra visste dock inte att man inte får påstå att man till exempel är stans bästa butik 

eller liknande och var ganska chockade över det. Sådana påstående var emellertid något 

som de inte ansåg som bra marknadsförning utan som osmakligt skryt och var inget de 

skulle kunna tänka sig att skriva i sin marknadsföring. Flera nämner att de går mycket på 

sunt förnuft och att man vill upprätthålla en god moral eller vett och etikett i 

marknadsföringen.  

 

Huruvida de själva är medvetna om att de gjort fel, så är det en butik som gav ett exempel 

på att de har angett fel prisinformation i sina annonser, det var butik åtta som angivit fel 

pris på fel vara, angivit fel ordinarie pris och vid något tillfälle annonserat med produkter 

utan pris. Detta var inga medvetna fel utan de hade begått misstag i utformningen och har 

inte haft några problem på senare tid med detta. I två rättsfall som undersökts är det två 

olika företag som blivit fällda för missvisande eller vilseledande prisinformation. I det 

ena fallet där de annonserade ut fönster hade de angivit ett missvisat pris på en av deras 

produkter.63 I det andra fallet handlade det om prismärkning i butik, då de hade ett 

felaktigt pris på en produkt som exponerades i butiken.64  När ett företag marknadsför 

sina produkter skall prisinformation alltid framgå. Felaktig och vilseledande 

                                                           
61 Svensson, C-A (2008) sid. 46-71 
62 Lundén, B (2006) sid. 36 
63 Marknadsetiskarådets hemsida, www.marknadsetiskaradet.org/skanska-byggvaror 
64 Marknadsetiskarådets hemsida, www.marknadsetiskaradet.org/daglivs 
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prisinformation strider mot god marknadsföringssed.65 Butik sju berättar om hur de hade 

vid en kampanj för något år sedan spelat på ordet ”Kanonerbjudande” och skrivit 

”Kaninerbjudande.” De anordnade en tävling där passande kunder kunde vinna en 

levande kanin, detta blev de anmälda för av en privatperson. Trots att de inte bröt mot 

några lagar så fick de en varning av polisen och fick korta ner kampanjen. De flesta 

butikerna är dock säkra på att de inte begått några misstag i sin marknadsföring.  

 

Nästan alla tror att andra företag gör medvetna fel i sin marknadsföring för att få mer 

uppmärksamhet. Butik fem och sex menar att sådana företag säkert räknar med att tjäna in 

så mycket pengar att det inte skulle göra något om de blev anmälda. Butik sex nämner att 

nöden har ingen lag och med det menar hon att de som gör fel kanske redan ligger risigt 

till som måste ta till dåliga knep för att känna pengar. Butik fem menar snarare tvärt om 

att det är de företag som redan har mycket pengar att tillgå som har möjligheten att satsa 

och skulle inte råka så illa ut om de var tvungna att betala. Butik tre och åtta menar att det 

säkert finns företag som inte bryr sig, eftersom inte så många åker dit så vågar de chansa 

på att göra fel i marknadsföringen. På butik sju så tror de inte riktigt på att andra företag 

gör medvetna fel för man vill ju inte riskera att göra kunderna upprörda, hon nämner 

dock att det säkert finns undantag som väljer att göra fel. Butik sju menar att det 

antagligen är svårt att få någon straffad och att detta är fel, för de som ljuger och gör fel 

bör straffas så att det blir mer rättvist för de som gör rätt. Butik fyra vill inte heller riktigt 

tro att företag gör medvetna fel men nämner även att det inte finns någon dålig 

marknadsföring, hon säger att all reklam är bra reklam. Butik två tror att många företag 

lägger sig precis på gränsen över vad man får säga i sin marknadsföring och att detta gör 

de för att väcka en större uppmärksamhet. Att lägga sig precis på gränsen eller att göra 

småfel förbises ofta av lagar och förordningar.66 

 

Ingen av de butiker vi intervjuade visste exakt vad det var för straff för att göra fel i 

marknadsföring och liknande. Butikerna tre, sex och åtta anade att det var vite inblandat 

vilket betyder att om de som blivit fällda för till exempel ett fel i sin reklam slutar med 
                                                           
65 Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se 
66  Lundén, B (2006) sid. 36 
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det de blivit fällda för så behöver de inte betala den avgift som de blivit dömda till. Den 

som strider mot marknadsföringslagen och varumärkeslagen kan bli dömd till 

marknadsstörningsavgift eller skadestånd som ligger mellan femtusen och femmiljoner 

kronor och baseras på företagets årsomsättning, dock får den inte överstiga tio procent av 

företagets årsomsättning.67 Eftersom vi endast har intervjuat mindre enskilda butiker så 

menar alla butikscheferna att deras företag skulle påverkas mycket om de hade fått en 

sådan avgift. Två av butikerna säger direkt att de inte hade klarat av en sådan avgift och 

att de hade fått stänga butiken, vilka är butik ett och två. Butik fyra menar att det hade 

varit tveksamt om de hade klarat sig, i så fall hade de fått arbeta utan lön vilket inte hade 

fungerat i längden. Butik tre och sju säger att deras butiker hade påverkats på så sätt att de 

hade fått dra ner på andra kostnader vilket inte hade varit så bra för butiken men de hade 

inte gått under. Eftersom det skulle vara ett omedvetet fel som görs i marknadsföringen 

så anser butik fem att det hade varit svårt och jobbigt då man inte är beredd på den 

kostnaden. Butik sex och åtta anser att det hade varit surt att betala en sådan avgift men 

att det inte finns en anledning för det eftersom de följer lagarna. Butik åtta menar att det 

inte är särskilt konstiga lagar utan att de är ganska självklara. De är bra för både 

konsumenterna och näringsidkarna.     

4.3 Prisinformation 
Enligt litteraturen ställer prisinformationslagen krav på att vi som konsumenter skall få 

korrekt och tydlig prisinformation om produkter.68 Produkter kan exponeras på olika sätt 

som till exempel i butiken, skyltfönstret, skyltskåp med mera. Det skall tydligt framgå 

vilken produkt eller tjänst priset avser.69 Butikerna vi har intervjuat försöker alla 

prismärka så gott de kan men en del av dem prioriterar prismärkningen mer än de andra. 

Butik sex är mycket noggranna med deras prismärkning även om de anser att det är lite 

onödigt ibland eftersom de ofta ändrar om i skyltfönstren. På grund av det kan de inte ha 

en skylt som står på golvet med alla priser på då det skulle ta för långt tid, utan de fäster 

priserna på kläderna som är på skyltdockorna. Butik ett menar att produkterna säljer 

bättre om de prismärker dem men tycker att det är svårt att hinna med. Butik tre försöker 
                                                           
67 Svensson, C-A (2008) sid. 118-124 
68 Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se 
69 Svensson, C-A (2008) sid.69-70 
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även de prismärka så gott de kan, då främst i skyltfönstret eftersom de anser att 

prismärkningen där kan avgöra om en kund väljer att gå in i butiken eller inte men de 

anser att de kan bli ännu bättre på det. ”Vi är alltid noga med att ha priserna i 

skyltfönstren” menar butik fem men deras nackdel är att personalen anser att det bara är 

butiksägaren som kan skriva skyltarna så därför kan det ta någon dag innan skyltarna 

kommer på plats.  

 

Butik två prioriterar inte prismärkning i skyltfönster alls, eftersom de byter om där väldigt 

ofta så känner de att de inte hinner med att skriva skyltar. De anser även att det inte är 

deras grej, kunderna vet att det är en varumärkesbutik med dyrare priser. Även fast det 

har varit folk och klagat på att de inte prismärker i skyltfönstret så är det inget de planerar 

att göra. Den som strider mot prisinformationslagen kan den bli dömd till förbud vid vite 

att tillhandahålla sina produkter om de inte visar väsentlig prisinformation.70 Två av 

butikerna har inga skyltfönster men de är noga med att prismärka allting i butikerna 

eftersom det annars skulle ta mycket tid då kunderna hade fått fråga efter varornas priser.  

 

Butik fyra använder sig inte heller av prismärkning i deras skyltfönster, men precis som 

butik två prismärker de produkterna inne i butiken. Ägaren till butiken har hört att det 

finns en lag om prismärkning men eftersom hon inte ser så många andra butiker som har 

prismärkning så vet hon inte vad hon ska tro. Hon menar att om hon hade fått ett papper 

där det står skrivet att butiker måste prismärka så kommer hon självklart att göra det. 

Men det är inget hon skulle göra självmant då hon skyltar om ofta i deras skyltfönster, så 

det skulle bli svårt att hinna med. Ägaren till butik fyra kom med förslaget att alla som 

öppnar en enskild butik borde bli meddelade om de lagar som är relevanta. Hon anser att 

Marknad Varberg, som har mycket kontakt med många av butikerna i Varberg, hade 

kunnat ha ett utskick till de nyöppnade butikerna, och även då lagarna ändras så att 

butikscheferna blir uppdaterade om dem. Eftersom hon anser att det är för svårt för 

butikscheferna att ta reda på den informationen själv. 

                                                           
70 Svensson, C-A (2008) sid.70 
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4.4 Realisation 
Realisation använder sig många butiker av och alla de åtta butiker vi har intervjuat rear ut 

sina produkter någon eller några gånger om året. Butik ett har tidigare varit emot rea då 

de anser att de lurar kunderna då de sänker produkterna som vissa kunder har betalat fullt 

pris för att få. Nu har de däremot vänt på det och har reaprodukter lite då och då under 

året, de anser att det ligger lite i tiden nu för lågkonjunkturen. De har ingen rea över jul 

eftersom de vill att kunderna ska ha möjlighet att byta sina produkter innan de sänker 

dem. De vill att det ska vara lika för alla. Även butik två och sju väntar med vinterrean till 

januari för hänsyn till kunderna då de står deras kunder mycket nära. Tre butiker har sin 

rea två gånger om året, vilka är butik två, fem och sju. Butik sex brukade även de ha rea 

två gånger om året men på senare år har de blivit mer intensiva med rean och rear flera 

gånger under året, vilket de säger beror på att de konstant får in nya varor och att de då 

måste rea ut de gamla varorna för att få plats i butiken. De tror även att många människor 

är trötta på stora reor, då det oftast är kläder ingen vill ha, och att de är mer intresserade 

av nya kläder. De vill bli av med kläderna så fort som möjligt medan de fortfarande är 

någorlunda aktuella, eftersom modet ändras mycket snabbare nu än förr. De andra 

butikerna rear under vissa perioder utspridda över hela året. 

 

Enligt marknadsdomstolen innebär begreppet ”realisation” att det skall vara en 

försäljning av produkter i sortimentet till avsevärt nedsatta priser under en kort period.71 

Butik fyra och sex har ett reaställ under hela året som de hela tiden fyller på med nya 

reavaror. I butik fyra står stället invid deras provrum längst in i lokalen och i butik sex 

står det ofta ett ställ utanför butiken och även inne i butiken. Längden på butikernas 

reaperioder skiljer sig även de en del i de andra butikerna. Butik ett har endast korta 

reaperioder över en helg. Butik tre har aldrig rea i mer än två veckor då han vet att lagen 

säger att reaperioderna ska vara under en kort begränsad tid. Butik två och åttas rea 

perioder under året brukar vara ungefär i fyra veckor. Butikscheferna/ägarna på de båda 

butikerna känner till ungefär vad lagarna säger om realisation och försöker hålla sig till 

det. Butik fem har rea som varar i cirka fyra veckor då de först rear intensivt under två 

veckor och sen trappar de ner under tredje veckan eftersom de blir trötta på att ha 

                                                           
71 Svensson, C-A (2008) sid.72 
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reavaror framme hela tiden och vill hellre ha fram de nya varorna. Butiksägaren där 

erkänner dock att hon inte kände till att det fanns lagar om realisation. Enligt 

marknadsdomstolen bör en realisation endast pågå i högst några få veckor och i regel 

anses missvisande om den pågår i mer än två månader om året.72 Butik sex känner inte 

heller till att det finns lagar om realisation men anser att det handlar mycket om 

magkänsla. Hon säger att det måste vara så att man måste ha haft varan i sitt sortiment 

innan man rear ut den. Enligt konsumentombudsmannen är det så att produkten måste ha 

varit del av det ordinarie sortimentet innan man som butik får rea ut denna produkt.73 Hon 

tycker även att det är tråkigt med sådana varor som har för högt pris från början då man 

får sänka dem snabbt och tycker att det då är bättre med låga priser från början, även om 

marginalerna blir lägre.  

 

Butik sju har vid sommaren och vintern rea tills det tar slut. Vinterrean är oftast lite 

längre eftersom de har mindre kunder här då. Rea produkterna hänger oftast kvar i tre till 

fyra månader på ett ställ i butiken och även ute på gatan och de skyltar hela tiden med att 

de har rea. Butikschefen där känner inte till några lagar kring rea utan trodde att man får 

rea hur man vill och hur länge man vill. Hon anser att det är ju ingen annan som följer de 

lagarna i så fall. Hon menar däremot att en butik som har rea hela tiden förstör mycket för 

de andra butikerna i samma bransch så där tycker hon att det ska finnas en lag på det. 

Butik fyra har hört om att det finns en lag om någon form av tidsbegränsning när man 

rear varor på en eller två månader. Hon har hört att det är under en begränsad period men 

då hon ser andra företag som har rea hela tiden så tycker hon att det är svårt att veta vad 

man får göra och inte göra. Hon menar att då hon inte annonserar sin rea som hon har 

under hela året så bryter hon inte mot någon lag.  

 

4.5 Varumärket 
I litteraturen står det att man kan registrera ett varumärke genom patent- och 

registreringsverket, för att varumärket skall bli registreras så skall det ha en 

skärskiljningsförmåga och man skall lätt kunna se vem som står bakom varumärket. Det 
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skall inte heller gå att förväxla med ett annat varumärke eller kännetecken.74 Alla åtta 

butikerna har registrerat sig på patent och registreringsverket. Fem av butikerna hade inga 

problem när de skulle registrera butikerna men de andra hade problem med att få det 

namnet de ville ha men efter några olika förslag så fick de det namnet de ville ha. Butik 

ett fick dock söka 350 olika namn innan de fick sitt namn. Butik fyra kunde inte använda 

sig av det namnet de ville ha men blev då rekommenderad av sin reklamkille att de kunde 

göra ett mellanslag i mitten av namnet och på så sätt få det namnet de ville ha ändå. Butik 

fem fick inte det första namn de ansökt om men då de hade ett andrahandsval gick det 

igenom. Butik två som vi intervjuade har samma namn som en annan butik i en annan 

bransch men då butiken i Varberg var först med namnet så hade inte de några problem 

när de skulle registrera det. Däremot fick den andra butiken ringa och fråga dem om de 

också fick använda sig av samma namn, vilket de fick.  

 

Butik ett har blivit stämda för deras namn genom Varumärkeslagen. Deras fall började 

med att de valde att använda ordet Inspiration i sitt företagsnamn, detta ansökte de om 

hos patent- och registreringsverket och fick det godkänt då de ansåg att det inte kunde 

anses som förväxlingsbart med andra registrerade företag. Registrering sker när patent- 

och registreringsverket anser att det inte föreligger någon risk för att varumärket eller 

kännetecknet skall kunna anses som förväxlingsbart med ett annat varumärke eller 

kännetecken oftast då inom samma bransch.75 Efter ett tag kom det en stämningsansökan 

från danskt håll, ett företag som menade att de inte skulle få använda ordet inspiration i 

sitt namn. Det danska företaget krävde inte bara att butik ett skulle byta namn utan ville 

även ha ett skadestånd på fyrahundratusen kronor. I Varumärkeslagen står det även att 

om varumärket inte har internationell status gäller ensamrätten endast inom det område 

det är känt.76 I rätten beslutades att butik ett inte behövde betala skadestånd och vardera 

av parterna skulle stå för sina egna rättegångskostnader, dock gick butik ett med på att de 

skulle byta namn och de fick ett slutdatum på när detta skulle vara genomfört. 

Butikscheferna/ägarna på butik ett genomförde namnbytet utan några ytterligare problem, 
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de kände dock att det inte var deras fel att de blev stämda och att hela processen hade 

kostat dem mycket pengar. Av denna anledning startade de en ny process där de ville få 

ersättning för de kostnader de fått under rättsprocessen samt för de kostnader som 

uppstått av bland annat byte av skyltar, registreringsavgiften och dylikt. De ville även få 

ersättning för de förluster de upplevde att de fick i form av minskad försäljning. Då de 

ansåg på butik ett att det var patent- och registreringsverket som var skyldiga till 

felbedömning när de godkände inspiration som del av namnet trots att detta sedan ansågs 

förväxlingsbart i rätten, skulle även de stå för dessa kostnader. Men justitiekanslern 

delade inte denna mening med butik ett och de har inte fått någon from av ersättning från 

patent- och registreringsverket.  

4.6 Utbildning 
Som nämnt ovan är det tre butikschefer/ägare som har gått någon form av kurs inom det 

juridiska ämnet. Dock har de läst en del andra utbildningar och kurser. De ser alla positivt 

på dessa kurser som de har läst i ett tidigare skede. I butik ett har alla butikschefer/ägare 

någon form av utbildning från Handelshögskolan och när de tidigare drev en renodlad 

blomsterbutik ingick i kedjan Interflora, gick de säljfrämjande kurser samt korta kurser 

inom marknadsförning och ekonomi. Butikscheferna/ägarna har alla olika bakgrunder, i 

butik åtta är hon civilekonom i grunden och en av butikscheferna/ägarna på butik fyra 

drev en restaurang tidigare, den andre var inköpare. Butikschefen/ägaren på butik sex 

gick en treårig ekonomisk linje men har även läst lite ledarskap och marknadsföring 

utöver det. Butikschefen/ägaren på butik sju började arbeta inom en stor kedja där hon 

fick gå kurser inom en mängd olika ämnen så som säljande och skyltning. På butik tre så 

arbetar de en del med olika kurser inom säljande men främst inom produktkunskap. 

Butikschefen/ägare har själv gått flera olika former av kurser, så som i ledarskap och 

andra butiksutbildningar. På butik två har de inte läst någon form av kurs under de åren 

de drivit butiken den egna ägaren berättar att han inte ens gått ut gymnasiet. De är helt 

självlärda men har haft många människor runt omkring sig som de kan rådfråga inom de 

olika delarna av att driva en butik.  
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Utöver den kurs inom juridik som butikschefen/ägaren på butik fem läst i kursserien som 

Marknad Varberg erbjuder så har hon läst kurser inom företagsformer, skattedeklaration 

och marknadsföring med mera. Ett par utav de butikscheferna/ägare vi intervjuat säger att 

de inte är så intresserade av att läsa några kurser just nu, butik ett och fyra är nöjda med 

det de har lärt sig för närvarade. De övriga butikscheferna/ägarna skulle gärna läsa fler 

kurser i mån om tid. Butik tre håller kontinuerligt koll på om det kommer några nya 

kurser, de försöker då se till att minst en i företaget får tid till att gå denna kurs. Butik två 

hade gärna gått någon kurs inom juridik för att få en klarare bild över vad som gäller. 

Butik åtta letar även de efter passande kurser att läsa och vad hon är intresserad av just nu 

är att läsa något om varumärken och image. Butik sex vill gärna poängtera att det är 

väldigt viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom det händer så mycket nytt hela tiden, de 

känner att de håller sig uppdaterade då de får nyheter skickade från Svensk Handel.  

 

Alla butiker är överens om att juridiska kurser inte är något som butikschefer prioriterar, 

men butikschefen/ägaren på butik tre säger att det kanske borde få större prioritet än det 

får idag. Butikschefen/ägaren på butik sex säger att hon ändå vill tro att de flesta har en 

känsla för vad man får och inte får säga i sin marknadsföring. Butik ett nämner något som 

de saknar, för ganska många år sedan när Sverige gick med i EU så fanns det ett EU-

bidrag som företag fick för att lägga på utbildningar. Hon tror inte att detta finns längre 

men hon tyckte att det var ett väldigt bra initiativ från EU. Företag kunde då utvecklas 

mer utan att det kostade för mycket, hon tror att bidraget låg på cirka femtiotusen kronor. 

 

De nämner alla att de har någon att rådfråga både när det gäller juridiska eller övriga 

frågor, de flesta butikerna nämner deras revisor som ett stort stöd och ett bollplank för 

verksamheten. Andra som de nämner som ställen de kan få hjälp och råd är banken, 

reklambyrån, tidningarna, Marknad Varberg och Svensk Handel. Butik sex säger att det är 

tryggt att ha många att kunna rådfråga och hon känner alltid att det finns någon som kan 

svara på hennes frågor. Butik två säger att han har en vän som är advokat som han kan 

ställa de juridiska frågorna till men oftast handlar det om avtal med leverantörerna. 

Butikschefen/ägaren på butik åtta säger att hon kan rådfråga sin man som är 
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varumärkesstrateg, hon nämner dock att hon kanske inte alltid tar all den hjälp hon borde 

ifrån de hon kan fråga.   

4.7 Övrigt 
Butikschefen/ägaren på butik sju gav oss ett par exempel på vad hon har upplevt inom det 

juridiska ämnet som tagits upp. Hon nämner att för några år sedan inte så långt efter de 

öppnat upp butiken så annonserade en konkurrent med att de var störst i staden inom den 

branschen, i samband med en artikel. I denna artikel så berättar de vad de omsätter under 

ett år och i butik sju kunde de ju då tydligt se att deras egen omsättning var större än 

konkurrenterna. Visserligen hade den konkurrerande butiken större yta men den då man 

lätt förknippar att vara stor i en bransch med försäljning och omsättning så hon funderade 

över om de verkligen fick säga så i en annons. Det blev ingen anmälan från butik sjus 

sida, men ett år senare så annonserade de med en bild på två små pojkar som står och 

jämför hur långa de är med texten ”Vem är störst?” och den var positivt mottagen av dem 

som kom ihåg den konkurrerande butikens annons från ett år tidigare.  

 

Samma butikschef/ägare berättar även om en väninna som driver en damklädesbutik i 

Falkenberg som för några år sedan hade en stor bild i sitt skyltfönster och i annonser på 

en kvinna iklädd en klänning. Annonsering och affischeringen blev anmäld utav en 

skolklass tillsammans med deras lärare som ansåg att annonseringen var sexistisk och att 

kvinnan var för utmanade klädd.  Det bidrog till stora skriverier och mycket negativ 

publicitet för butiken. Anmälningen blev så småningom stoppade men det bidrog andra 

konsekvenser, unga rättaktivister skrapade hennes bil och hennes skyltfönster blev 

krossade. Butikschefen/ägaren i butik sju menar att detta kunde ha hänt vilken butik som 

helst, det var så synd att denna butik blev utvald att bli påhoppad utan någon egentlig 

anledning. Om man tittar på en vanlig damtidning så är det liknande bilder hela tiden, det 

är bara synd att de hoppar på en egenföretagare som bara försöker driva sin verksamhet. 

Hon ansåg att det var dåligt utav läraren att uppmuntra sådana aktiviteter mot ett företag i 

staden.   
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Huruvida de butikschefer/ägare som ställt upp på intervju förmedlar sina kunskaper till 

sina anställda så är det överlag så att de endast förmedlar de fakta de anser berör de 

anställda mest. Det är i butik tre som de anställda är mest involverade i det som sker 

överlag i butiken, då de själva ofta planerar inköp och kampanjer samt är med på olika 

utbildningar. 

 

4.8 Observation i butiker 
Det som överlag kunde konstateras efter observationer inne i butikerna var att när det 

kommer till prismärkning av kläder brukar det inte vara några brister, utan kläderna hade 

prisetiketter. Det fanns prismärkning på så gott som alla produkter i butikerna två, fyra, 

sex och sju som alla säljer kläder till olika målgrupper, även de övriga klädbutiker som vi 

besökte hade samma reslutat i sin prismärkning av plagg. Däremot när det gäller övriga 

produkter inne i vissa klädbutiker saknades det ofta prisinformation på så som smycken 

inlåsta i skåp och skor, det var slumpmässigt om varorna hade synlig prisinformation 

eller inte. I inrednings och pryl butiker var det i överlag mer bristfällig prisinformation än 

i klädbutikerna i butik ett och fem saknades det prismärkning på en del produkter men hos 

butik åtta fanns det inte direkt något att anmärka på deras prismärkning. I de övriga 

inrednings och pryl butikerna vi besöktes uppfattades prismärkningen som slumpmässig 

och i vissa fall otydlig. De smyckesbutiker vi besökte var duktiga med prisinformation 

dock fanns det få undantag i varje butik där de bara saknade prismärkning. Butik tre som 

sålde smycken hade en god prisinformation och det var endast något fall där produkten 

saknades prismärkning. Som nämnt ovan i tidigare avsnitt skall tydlig prisinformation 

alltid framgå när en butik tillhanda håller produkter till konsumenter.77  

 

Det var endast en butik som vi besökte som använde sig mycket av skyltar inne i butiken. 

Vi kunde inte urskilja några kampanjer på skyltarna utan de var främst för att visa 

vårnyheter och varumärkesställ. Ett fåtal av butikerna hade även reaställ, butik sex 

placerade sitt reaställ invid entrén medan butik fyra hade sina reaställ längst in i butiken 

vid provhytterna. Hos de övriga butikerna där det fanns ett reaställ var det vanligast att 

den var placerad vid utgången eller mitt i butiken. Två smyckesbutiker hade sina 
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reaprodukter i en skål vid kassadisken, butik tre var en av dessa två. Vi kunde observera 

att butik två hade kvar reaprodukter vid ett besök i butiken och att de har kvar sina 

reaprodukter tills de tar slut.  

4.9 Observation i butikers skyltfönster 
Observationerna visar att det är i många fall dåligt med prisinformation i skyltfönster. 

Som vi tidigare nämnt står det i prisinformationslagen att det skall finnas prisinformation 

i en butik och även dess skyltfönster, prisinformationen skall även vara så pass tydlig att 

det framgår vilket pris som tillhör vilken vara, dessa bestämmelser är till för att underlätta 

och förhindra missförstånd hos konsumenterna.78 Många hoppar över prisinformation i 

skyltfönstren totalt, där ibland var butik ett, två och fyra. Vi kunde även uppmärksamma 

att butik ett aktivt vänder bort prislappar och annan prismärkning från fönstret så att det 

inte skall gå och se priset utifrån gatan.  Andra butiker som vi observerat försöker sig på 

en prisinformation men lyckas bara halvt. I dessa fall anges det endast prisinformation på 

delar av skyltfönstret eller så är prismärkningen otydlig genom att de till exempel endast 

har en skylt för hela skyltfönstret där varorna inte står i någon speciell ordning och blir 

inte tydligt förklarade. Vi kan exemplifiera med en butik som säljer små 

inredningsattiraljer där de visade upp ett antal olika vaser och ljusstakar i ett av deras 

skyltfönster, på prisskylten står där bara uppradat ”Vaser” och ett antal priser, 

”Ljusstakar” och ett antal priser. Vi såg även exempel på att de hade kvar gamla skyltar i 

skyltfönstret som inte stämde överens med de produkter som de exponerade. Andra är 

tydliga i sin prisinformation, ett exempel är en butik vars prisinformation var tydlig är 

butik sex, deras prismärkning går ut på att varje plagg får en individuell skylt. Andra 

butiker som är tydliga i sin prisskylting använder sig av skyltar som presenterar varje 

produkt i skyltfönstret efter en organiserad ordning. Ingen av butikerna skyltar vare sig 

med erbjudanden eller med reavaror. Butik fem prismärker sitt skyltfönster genom en stor 

skylt i varje fönster där de presenterar produkterna genom en förklaring och priset. De 

går från översta vänstra hörnet av skyltfönstret, ner till det högra nedre hörnet i 

uppradandet av produkterna. Butik sju och åtta använder sig inte av några skyltfönster i 

                                                           
78 Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se 
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sin exponering av produkter, de använder sig dock då och då av skyltar som de sätter upp 

till exempel vid rea, då handlar det främst om butik sju.  

4.10 Observation av annonser 
Under den observation vi har genomfört så har vi oavbrutet under cirka tre månader tittat 

på annonser i två lokala tidningar. Så gott som alla de butiker vi har intervjuat annonserar 

i tidningar av olika slag. Många butiker använder sig främst av butiksprofilerande 

annonser där de visar till exempel deras logga tillsammans med en bild på butiken. De 

flesta av de butiker som vi intervjuat använder sig just av detta slag av annonserade butik 

ett, två, tre, fyra, fem och sju, de håller sig till sin egen profil och visar i vissa fall upp en 

del produkter som framhåller sortimentet och de använder i de fallen inte heller pris på 

produkterna i annonsen. De flesta som däremot använder sig av produkter i sin 

marknadsföring sätter ut pris eller kampanjerbjudande med vissa undantag. Butik sex och 

åtta har vad vi observerar alltid pris på de produkter de har med i sina annonser. Ett 

exempel på en annons som observerats är en annons för ett möbelföretag som skriver; 

”Jättesuccé för Hallands genom tiderna största möbel-rea”. Denna annons lade de även 

upp på sin hemsida. Samma företag har även haft en annons där de skriver; 

”Kanonerbjudanden nu i helgen”. Vad litteraturen säger om användandet av sådana 

utryck är att det är alltid mycket subjektivt och ord som bäst, störst, pangpris eller 

liknande inte betyder samma sak för två olika personer, detta kan därför anses som 

vilseledande.79  I rättsfallet mot El-giganten hävdade de i sin marknadsföring att de hade 

det största elektronik- och vitvarusortimentet i norra Europa och även andra påståenden 

av samma innebörd. Den motstående parten ansåg att påståendena var vilseledande 

obefogade enligt marknadsföringslagen. El-giganten blev till sist fälld då även 

marknadsdomstolen ansåg att detta var vilseledande och de blev beordrade att sluta med 

sådan marknadsföring.80 Vi har även observerat att det tidigare nämnda möbelföretaget 

har annonserat med ett antal soffor som kampanjvaror i flera månader, om inte i flera år. 

Då en av författarnas svärföräldrar köpte en av sofforna även var till kampanjpris för 

cirka två år sedan och sofforna även var till kampanjpris i höst när samma författare själv 

                                                           
79 Lundén. B (2006) sid. 36 
80 Marknadsdomstolens hemsida, www.marknadsdomstolen.se 
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skulle köpa en soffa. Dessutom har vi observerat en annan butik som har en filt de brukar 

annonsera ut till ett kampanjpris, detta har de gjort i över ett år och det är även tveksamt 

om de har haft denna produkt i sitt sortiment till ett ordinarie pris. Som vi nämnt tidigare i 

uppsatsen så skall varan ha funnits i det ordinarie sortimentet innan det får reas ut.81 

Huruvida de butiker vi intervjuat begått några fel i annonsering så är det inget vi har 

observerat under de månader vi undersökt deras annonser. 

4.11 Observation av butikers hemsidor 
Majoriteten av de butiker vi har observerat har hemsidor på Internet. Det är viktigt att 

poängtera att de flesta lagar och regler som gäller för traditionell marknadsföring även 

gäller för marknadsföring över Internet.82  Vi observerade att hälften av de hemsidorna 

under uppbyggnad och i många fall har de även varit det under en längre period. Butik 

sjus hemsida är delvis under uppbyggnad då främst den delen där det är meningen att de 

skall presentera sina produkter på, det står dock inget om att de arbetar på sidan, det 

framgår genom att de har uppe testbilder och att den ser halvfärdig ut. En del av 

butikerna som har hemsidor visar mer upp sin butik som helhet genom bilder på butiken, 

som inte är så produktspecifika. Hemsidorna innehåller mest information om butiken och 

dess leverantörer med länkar till deras hemsidor exempel på sådana hemsidor är butik två, 

tre, fem och åtta. Butik två och fems hemsidor är väldigt informationsrika och ger kunden 

tips på vad de har inne i butiken. Butik tvås hemsida ger dock inte någon prisinformation 

och butik fems hemsida har bara delvis prisinformation på de produkter de visar upp.  

Prisinformation skall alltid anges på de varor man exponerar via Internet eftersom detta 

även krävs vid traditionell marknadsföring.83 Det är även andra hemsidor som inte har 

prisinformation till varje vara när de visar butikens produkter, endast vissa utvalda varor 

har utskrivet pris. Två utav de hemsidor vi har besökt visar även deras senast aktuella 

tidningsannons som innehåller prisinformation då var den ena butiken ett företag som inte 

ville ställa upp på intervju och den andra var butik åtta. Den ena hemsidan utav dessa 

visade även två kampanjvaror som de har just nu där den ena varan har både ordinarie 

pris och kampanjpris medan den andra varan inte hade någon prismärkning över huvud 
                                                           
81 Svensson, C-A (2008) sid. 72 
82 Fölster, S (2005) kap. 7 
83 Svensson, C-A (2008) sid. 69 
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taget. Samma företag visade stora delar av sitt sortiment på sin hemsida genom enskilda 

bilder utan prisinformation. Under observationerna av hemsidorna uppmärksammade vi 

även tre citat som skulle kunna vara marknadsföringsfel enligt marknadsföringslagen. 

Dessa var; ”Vi har stans bästa kaffe”, ”Vi har stans godaste kaffe och glass” och ”Vi har 

stans snyggaste skor”. Det första citatet hittar man på butik etts hemsida, det andra citatet 

är från en butik fems hemsida och det sista citatet kommer från en skobutik som inte ställt 

upp på en intervju. Då samma regler gäller för marknadsförning över Internet som vid 

vanlig traditionell marknadsföring så får man inte heller över Internet göra påståenden av 

denna art, då det kan anses som vilseledande för konsumenterna och kan påverka deras 

köpbeslut.84 85 Ett rättsfall som uppmärksammats är hur en glasögonbutik i Göteborg 

marknadsförde sig som stadens billigaste optikbutik. Då de inte kunde bevisa att de hade 

någon undersökning till grund för sina påståenden blev de fällda vid vite i 

marknadsdomstolen.86 

                                                           
84 Fölster, S (2005) kap.7 
85 Lundén, B (2006) sid. 36 
86 Marknadsdomstolens hemsida, www.marknadsdomstolen.se 
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5. SLUTSATS 
I det här avsnittet kommer vi att presentera det resultat vi har kommit fram till i vår 

uppsats. Vi tittar mer noggrant på de jämförelser vi gjort i analysen och drar slutsatser om 

dessa. Vi presenterar hur den information vi samlat in under intervjuer och observationer 

kan tolkas för att ge oss ett svar på vår problemformulering samt för att se hur väl vår 

uppsats har uppfyllt vårt syfte. 

 

Hur efterlever fristående butiker lagar kring marknadsföring? 

 

 Syftet med vår uppsats är att undersöka och beskriva fristående butikers kunskaper 

inom juridiken kring marknadsföring. Vi ska även undersöka och beskriva hur väl de 

följer lagarna och vilka konsekvenser det kan innebära för butikschefen om 

kunskaperna brister. Vi kommer även att ge rekommendationer om hur deras arbete 

rörande marknadsföring kan bli mer lagenligt.  

 

Det var genom intervjuer och observationer som vi tog reda på hur väl butikschefer 

efterlever lagarna kring marknadsförning. Observationerna visar det inte är så vanligt 

med fel i annonserna, det enda som man kan nämna överlag är att många väljer att 

utesluta prisinformation om produkterna och använder sig av profilerande annonser. Det 

var endast två företag som enligt vår tolkning strider mot lagarna, då tänker vi på 

möbelföretaget som annonserade att de hade hallandsstörsta möbelrea genom tiderna. För 

att få använda ett sådant påstående i en annons måste företaget ha genomfört en 

undersökning som pekar på att det är sant. Då företaget inte ville delta i en intervju kunde 

vi inte heller få svar på om en undersökning låg till grund för påståendet. Det andra 

företaget är inredningsbutiken som har haft en filt till kampanjpris under en väldigt lång 

tid och det är oklart om den funnits till ordinarie pris i deras sortiment. Under skrivandets 

gång har vi inte kunnat se att någon av dess företag har blivit anmälda och blir därför inte 

tillrättavisade om att det de gjort har varit fel. 

 

Annat som observationerna har visat är att det största problemet som butiker i Varberg 

har problem med ur en laglig synvinkel är prismärkningen och då framför allt i 

skyltfönster.  Det finns också en ovilja till sådan prismärkning från vissa håll trots 
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kännedom om lagarna och klagomål på bristande prismärkning. Även de som faktiskt 

prismärker i sina skyltfönster säger att de borde bli bättre och tydligare på det. De anser 

att det borde bli mer prioriterat. Prisinformationslagen handlar inte bara om att ha 

prismärkning i butik och skyltfönster utan i all sin marknadsföring. Med sina profilerande 

annonser utan prisinformation på de produkter som visas i annonsen, som majoriteten av 

butikerna vi observerat använder sig av, strider de mot det som står stadgat i 

Prisinformationslagen. Då butikscheferna/ägarna inte känner till att de inte får göra så här 

är detta ett omedvetet fel de gör. 

 

Något som också kunnat konstateras är att de butiker som marknadsför sig på Internet 

med hemsidor och bloggar, är inte lika noga med att följa lagarna som de är vid 

annonsering i till exempel tidningar. Det gäller fortfarande samma lagar och regler när 

man marknadsför sig över internet som genom traditionella marknadsföringskanaler. 

Prisinformationen på produkter är ofta dålig och ett flertal företag tar ut svängarna på 

deras hemsidor och gör påståenden som de hävdar att de inte skulle göra i 

marknadsföring. Tre exempel på sådana påståenden kunde vi hitta under 

undersökningens gång och det är tvivelaktigt att det skulle ligga någon undersökning 

bakom påståendena, speciellt då två av företagen ger samma påstående om stans 

bästa/godaste kaffe. 

 

Kunskapen inom juridiken kring marknadsförning låg inte på någon hög nivå hos de 

butiker vi besökte och alla butikerna var överens att detta ämne inte heller är något som 

prioriteras av butikschefer/ägare i deras arbete, men att det ämnet ändå borde få en större 

plats och en högre prioritet. När butikerna skall satsa på utbildningar går de dock främst 

på säljfrämjande föreläsningar och de vet inte heller riktigt vart de skulle hitta 

föreläsningar inom det juridiska ämnet. En utav butikscheferna som inte hade så stora 

kunskaper inom lagarna skulle gärna se att till exempel centrumföreningen Marknad 

Varberg skulle kunna förse sina medlemmar med den viktigaste informationen om 

lagarna som skall följas i butik, främst då till nyföretagare. Vad som kunde konstateras 

efter att ha tittat på de teorier som finns inom ämnet juridik inriktat på 

marknadsförningen är att den främst består av normer och etiska regler, så allt man bör 
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veta som marknadsförare står inte konkret i lagboken. De flesta butikschefer/ägare går 

främst på sunt förnuft och hävdar att lagarna är ganska självklara och att det mest handlar 

om etik och moral. 

 

Det finns klara regler över vilka konsekvenser det kan innebära att bryta mot lagarna 

kring marknadsföring, dock har ingen av de butiker vi har intervjuat och observerat blivit 

anmälda för brott mot Marknadsföringslagen och Prisinformationslagen. Det vill inte 

säga att de följer lagarna till punkt och pricka, det finns exempel på butik som fått 

tillsägelse om dålig prisinformation men utan juridisk påföljd. Faktum är att vi inte har 

kunnat uppmärksamma ett enda fall med en butik som blivit anmälda för bristande 

prisinformation i skyltfönster. Prisinformationslagen är relativt ny och många 

butikschefer/ägare bortser ofta från denna lag när de marknadsför sina produkter. Det 

pågår en slags ”Följa John” lek inom detaljhandeln, då en del butiker menar att eftersom 

de andra butikerna inte använder sig av prisinformation så behöver inte de göra det heller.   

 

Butikerna har alla varit noga med att registrera sig på patent– och registreringsverket. 

Endast en butik har haft stora problem med sitt företagsnamn och blev stämda genom 

bestämmelserna i Varumärkeslagen. Detta trots att det var registrerade på patent- och 

registreringsverket, det tyder alltså på att en registrering inte behöver betyda att man 

säkert får behålla sitt företagsnamn. De övriga butikerna kunde lösa sina önskemål om 

namn på enkla sätt hos patent- och registreringsverket. Det är viktigt att poängtera att det 

inte var vid registreringen av det första namnet butik ett fick problem. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att marknadsföringsfel i annonser, det är 

prisskyltning som är butikerna bör lägga mer prioritet på, även prismärkning i annonser 

är bristande. Företagen vågar även ta ut svängarna mer på butikernas hemsidor än vad de 

gör i traditionell annonsering. Butikscheferna menar att de lägger en lägre prioritet på de 

juridiska kunskaperna då de inte vet varde ska hitta informationen. Trots tydliga regler 

kring vilka konsekvenser marknadsföringsfel skall innebära är det ovanligt att butiker tar 

dessa konsekvenser. Till sist kunde det konstateras att en registrering på patent- och 

registreringsverket inte innebär att man som butik säkert får behålla sitt namn.  
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6. REFLEKTIONER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta avsnitt kommer ni få läsa om de reflektioner vi fått under den tid vi arbetat med 

uppsatsen och de rekommendationer vi kommit fram till som butikscheferna bör tänka på 

i sitt arbete med marknadsföring i sin butik.   

 

Det första vi reagerade på under uppsatsens gång är att många av de vi fråga om intervju 

tackade nej då de kände att de hade dåliga kunskaper trots att vi förklarade att det inte 

spelade någon roll. Det hade varit intressant att höra ur fler perspektiv hur väl de arbetar 

med marknadsföring och lagarna kring detta. Under intervjuerna kände vi att kunskapen 

om att prisinformationslagen existerade och var ganska god men att många undvek och 

ignorerade det faktum att de enligt lag måste prismärka i skyltfönster och så vidare. 

Dessa butiker menade att de inte hade tid och vissa fall att det inte tillhörde deras image. 

Vi menar att det inte är rätt att skylla på detta då det trots allt strider mot en svensk lag. 

Vi anser, och även andra butikschefer/ägare påpekar, att då sådan bristfällig 

prisinformation inte anmäls och får påföljder är det orättvist mot dem som faktiskt följer 

lagarna och prismärker som lagen säger att man ska. Vi ifrågasätter hur mycket respekt 

det finns mot lagarna kring marknadsföring, konsekvenserna är få och många kommer 

undan med en tillsägelse även vid upprepade marknadsföringsfel.  Då det är vid 

prismärkning butikerna har haft största problem är det även här vi vill ge mest 

rekommendationer. Vi vill rekommendera alla de butikschefer som menar att de inte 

tänker prismärka i skyltfönstret för att det är så många andra butiker som inte gör det, att 

inte göra som alla andra gör, utan göra vad man vet är rätt enligt lag. Vi anser att det inte 

är en ursäkt för en butik att påstå att de inte behöver följa vad som står i lagen för att de 

andra butikerna inte gör det, det finns inget rum för sådan dagismentalitet i drivandet av 

en butik. En annan sak som vi vill rekommendera butikschefer/ägare är att inte krångla 

till prismärkningen, den behöver inte vara så avancerad, det viktigaste är att den är tydlig. 

Det är bättre med en enkel och tydlig prismärkning än ingen prismärkning alls. 

 

Många utav butikscheferna visste inte var de kunde få tag på information och utbildning 

inom lagarna. En av butikerna gav förslaget att centrumföreningen Marknad Varberg 

kunde skicka ut ett informationsblad om det viktigaste kring lagar som är relevanta för 
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drivande av butik. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta kanske inte heller ligger 

inom deras kunskapsområde. Marknad Varberg erbjuder mycket annat för företagarna i 

Varberg, bland annat har de haft en serie förelänsningar och seminarier som en 

butikschef/ägare har gått på, som tog upp mycket som var viktigt att veta för en 

butikschef/ägare. Det finns också andra sätt för en butikschef att få information utan att 

delta i någon form av juridiska utbildningar eller kurser. På konsumentverkets, 

konsumentombudsmannens, marknadsetiskarådets och marknadsdomstolens hemsidor 

kan man få information om de olika rättigheter och skyldigheter man har som 

näringsidkare, fullständiga lagtexter samt olika rättsfall inom marknadsföring. Allt står 

utförligt och på konsumentverket har de även en egen sida med viktig information riktat 

till just näringsidkare. Mer information om vad som ingår i de olika hemsidorna finns i 

uppsatsens bilagor.87 Det vi främst kan rekommendera butikschefen/ägaren är att besöka 

dessa hemsidor, där de enkelt kan få nyttig information utan att spendera pengar och 

betydande tid. Om en butikschef/ägare känner att de vill ha mer ännu teoretiska 

kunskaper inom juridik så finns det två större kurser de kan gå, dessa är Jöken, som 

dessutom går att läsa på Campus i Varberg på distans ifrån Högskolan i Halmstad. En 

annan kurs som dessutom är mer inriktad på reklam och marknadsföring är ARU, detta 

står för ansvarig reklam utgivare. Denna kurs kan man läsa i Stockholm och den tar upp 

bland mycket annat marknadsföringslagen och prisinformation.  Dessa utbildningar kan 

ni läsa mer om i uppsatsens bilagor.88 

 

De flesta enskilda butiker har inte råd att anlita en reklambyrå varje gång de skall 

annonsera utan de utformar själva sina annonser med hjälp av de annonsansvariga på de 

olika tidningarna. Butikscheferna/ägarna litar helt på att dessa personer inte publicerar 

något som skulle kunna strida mot marknadsföringslagen och att de skulle säga ifrån om 

de skulle uppmärksamma något som är fel. Vi ifrågasätter hur mycket en 

butikschef/ägare skall lämna över av sitt ansvar på dessa tidningsanställda, om det skulle 

ske något så är det fortfarande butikschefen/ägaren som är den främst ansvarige utgivaren 

och den som ställs inför rätta. Vi vill rekommendera butikscheferna/ägarna att i alla fall 

                                                           
87 Bilaga 2 
88 Bilaga 3 
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vara noga med att meddela den reklamansvarige på tidningen att de antar att han/hon 

försäkrar om att de inte publicerar något som skulle kunna strida mot 

marknadsföringslagen.  

 

Vad gäller fallet med butik ett och deras kamp om sitt namn, så anser vi att detta är något 

som patent- och registreringsverket absolut borde ta på sig, då det står i varumärkeslagen 

att en registrering gör att man är skyddad under denna lag. Vi anser att om man fått sitt 

företagsnamn registrerat och det inte anses förväxlingsbart skall detta också påverka hur 

besluten fattas i rätten. Vi har kunnat konstatera under skrivandets gång att lagarna kring 

marknadsföring är relativt oklart uppbyggda och då främst marknadsföringslagen. 

Marknadsföringslagen innehåller inte bara de paragrafer som lagen innefattar utan beslut 

tas också utifrån de regler och normer som Internationella handelskammaren (ICC) har 

satt upp. Vi anser att det är svårt för en butikschef/ägare som inte är väldigt insatt i 

juridiken att få en tydligare insikt i vad som faktiskt är dennes skyldighet enligt lag. Vad 

som skulle kunna framgå tydligare i marknadsföringslagen är att dessa regler också 

innefattas och få egna paragrafer. Till sist vill vi rekommendera alla butikschefer/ägare 

att besöka www.icc.se för att titta närmare på vad det är för regler som de har ställt upp 

för reklam och marknadskommunikation.  

 

 

 



 

57 

KÄLLFÖRTECKNING 

 

Litteratur: 

Svenska rikets lag, MFL §§3-4. 

Lundén, B & Svensson, U., 2006. Marknadsföring för småföretag Björn Lundén 

Information AB 

 

Trostek, W., 2000 Småföretagande att starta och driva ett företag Bonnier Utbildning 

 

Svensson, C-A., 2008 Den svenska marknadsföringslagstiftningen Studentlitteratur 

 

Fölster, S & Bergström, F., 2005 Kampen om köpkraften – handeln i framtiden Handelns 

utredningsinstitut 

 

Stensson, S., 2001 Småföretagarens handbok Liber AB 

 

Thurow Schmidt, H., Nilsson Sköld, A., 2004 Butiks boken – för dig som jobber inom 

detaljhandeln Författarna och Liber AB 

 

Jacobsen D-I., 2000 Vad, hur och varför – om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen Författaren och Studentlitteratur 

 

Ekberg S., 2001 Gerillaföretagaren – hur du marknadsför ditt företag med kreativitet och 

energi snarare än med pengar Redaktionen Stefan Ekberg AB 

 

Internet: 

Internationella handelskammaren: http://www.icc.se 

Göteborgs stad: http://www.goteborg.se 

Lokaltidningen Halmstad 

http://halmstad.lokaltidningen.se/article/20081208/ARTIKLER/993865728/1990/i 



 

58 

Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se 

Webbplats för Sveriges lagar och rättsfall: http://www.lagen.nu 

Markandsdomstolen: http://www.marknadsdomstolen.se 

Marknadsetiskarådet: http://www.marknadsetiskaradet.org/skanska-byggvaror 

Marknadsetiskarådet: http://www.marknadsetiskaradet.org/daglivs 

Bergs universitet: http://www.berghs.se/172 

Sveriges reklamförbund: http://reklam.se/juridik/aru 

Stockholms universitet:  

http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/fristande_kurser/jok/index.asp 

Campus Varberg: http://www.campus.varberg.se 

 

Då vi vill värna om butikschefernas integritet så kommer vi inte att nämna butikernas 

hemsidor vi har gjort observationer i. 
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APPENDIX OCH BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjufrågor till butikschefer/ägare. 
 

1. Hur marknadsför ni er butik? 
 

2. Vid marknadsföring, använder ni er av en reklambyrå eller sköter ni det själva? 
 

3. Hur planerar ni er marknadsföring? 
 

4. Hur skulle en typisk annons för er butik se ut? 
 

5. Känner du till marknadsföringslagarna MFL, PIL, VmL? 
 

6. Känner ni till om ni har gjort misstag i marknadsföringen? 
 

7. Gör ni medvetna fel i marknadsföringen, tror du att andra företag gör medvetna 
marknadsföringsfel? 

 
8. Känner du till vilka konsekvenser det kan innebära vid ett marknadsföringsfel? 

 
9. Har ni gått kurser inom juridik för butiksdrift? 

 
10. Har ni gått andra kurser eller utbildningar för att driva butiken? 

 
11. Skulle ni vilja gå fler utbildningar och vilka skulle dessa vara? 

 
12. Hur högt prioriterar ni juridiska kunskaper i förhållande till andra nyttiga 

kunskaper för en butikschef? 
 

13. Finns det någon du kan rådfråga angående juridiska frågor när det kommer till 
butiken? 

 
14. Meddelar ni era kunskaper inom juridik till de anställda? 

 
15. Är ni noga med att prismärka i skyltfönstret och övrigt i butiken? 

 
16. Hur länge har ni rea under till exempel vinter och sommaren? 

 
17. Känner ni till vad lagarna säger om realisation? 

 
18. Har ni registrerat er butik på patent- och registreringsverket? 
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19. Har era leverantörer några krav på marknadsföring? 

 
20. Hur skulle erat företag påverkas om ni fick en avgift på tio procent av er 

årsomsättning? 
 
 
 

 Bilaga 2: Övriga hemsidor 
Övriga hemsidor som vi har observerat är Marknadsetiska rådets (MER) hemsida, 

konsumentverkets hemsida, Reklamombudsmannens hemsida och marknadsdomstolens 

hemsida.  

 

Marknadsetiska rådet 
 
Marknadsetiska rådet har en hemsida på Internet vilken alla kan besöka. På startsidan står 

det högst upp Marknadsetiska rådet – näringslivets självreglering för etisk 

marknadsföring. Under det följer sedan de fem sista uttalandena från MER. Det finns 

även en text där det meddelas att Marknadsetiska rådet avslutar med dessa fem 

uttalandena efter en cirka tjugoårig verksamhet. Sedan den 1 januari 2009 tar rådet inte 

emot nya ärenden för behandling utan detta tas nu över av Reklamombudsmannen (RO). 

Besökarna på hemsidan kan även genom hemsidan läsa om vad marknadsetiska rådet har 

till uppgift, om deras huvudmän och om deras stadgar. Det går även att läsa sig till hur 

man gör en anmälan och de uttalanden som finns sedan 1990. Hemsidan länkar till andra 

hemsidor som till exempel ICC:s med regler för reklam och hemsidor till samtliga 

huvudmän. Deras hemsida är enkel och det är lätt att hitta den informationen man vill ha 

då de olika rubrikerna hela tiden finns på hemsidans högra sida.    

 

Konsumentverkets hemsida 

Konsumentverkets hemsida är större än Marknadsetiska rådets men för att hjälpa 

besökarna har de på en sida skrivit om deras webbplats och hur den fungerar. De 

förklarar här att de på webbplatsen har samlat fakta, tips, information, kalkyler och guider 

som ska hjälpa dig att bli en starkare och mer medveten konsument. De tycker att det är 
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viktigt att så många konsumenter som möjligt kan ta del av deras information och råd så 

därför arbetar de med att göra webbplatsen tillgänglig, till exempel för konsumenter med 

funktionshinder och för konsumenter med andra modersmål än svenska. Besökarna kan 

läsa sig till om vad konsumentverket är och även om konsumentombudsmannen och vad 

han gör. De har även en speciell sida riktat till näringsidkare där de kan få hjälp, råd och 

rekommendationer om bland annat lagar. Hemsidan guidar en igenom de rättigheter man 

har som konsument och man kan få svar på frågor som till exempel, får man klaga på 

saker man har köpt på auktion? Är det lag på öppet köp? De länkar även till lagar som är 

av intresse för en konsument. Besökarna kan läsa om olika rapporter och utredningar om 

olika konsumenträttsliga frågor. Förutom konsumenters rättigheter vid köp står det även 

om marknadsföring och dess krav. För besökare som inte har stora kunskaper inom 

juridik så kan de få ut mycket information från hemsidan då de förklarar lagarna på ett 

enkelt sätt som alla förstår. De har även många länkar till andra hemsidor så som ICC:s 

hemsida med regler för reklam och länkar till samtliga lagtexter. Första intrycket av 

hemsidan var att den är rörig med många olika rubriker men detta intryck ändrade snabbt. 

Det är enkelt att få fram den informationen man söker men om du trots allt inte hittar så 

går det även att söka efter det via en sökmotor.  

 

Reklamombudsmannen (RO) 

Enligt Marknadsetiska rådets hemsida så har reklamombudsmannen ännu inte en egen 

hemsida utan kommer att ta över Marknadsetiska rådets hemsida när de blir tillgängliga. 

De nämner även att det dessutom går att läsa om reklamombudsmannen på Sveriges 

Annonsörers hemsida, där man kan få information om verksamheten. När vi gjorde våra 

observationer hittade vi däremot en hemsida www.reklamombudsmannen.org som 

framstår som en officiell hemsida för RO. Där kan man få information om vad RO gör 

och även om olika utredningar, men då RO är relativt nytt så har de inga utredningar än 

så länge. Som besökare kan man även få information om hur man gör en anmälan mot 

reklam och vilka grunder det krävs för att en sådan anmälan ska anses giltig, man kan 

även ladda ner ett anmälningsformulär.  www.reklamombudsmannen.se är sedan tidigare 

ett domännamn, vilken inte är någon officiell webbplats kopplad till Sveriges 
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Annonsörers initiativ.  Där kan man följa olika inlägg från bloggare som skriver om 

reklam.  

 

Marknadsdomstolen 

Marknadsdomstolens startsida visar endast det senaste avgörandet, om besökarna vill lösa 

mer om det avgörande finns det en länk till det. Genom att på sidan av webbplatsen 

trycka sig vidare kan man få information om kommande avgöranden och 

sammanträdanden. Där finns även en kort historik om Marknadsdomstolen och de lagar 

som de tillämpar. Vill man läsa hela lagarna så finns de länkade. Besökarna kan även läsa 

om de olika avgöranden de har haft sedan år 2000, antingen en kort sammanfattning om 

dem eller så kan man ladda hem hela avgörandet. Genom att klicka sig vidare på olika 

rubriker kan man få information om remisser och de inkomna ärenden som ännu inte har 

blivit avgjorda. De har olika frågor och svar men man kan dock inte skriva egna frågor 

utan får då skicka ett personligt mail. En enkel hemsida för dem som är nyfikna på de 

ärenden som finns.  

 

Bilaga 3: Utbildningar 
Vi har även observerat två olika utbildningar som finns att tillgå för butikschefer som vill 

ha lite extra kunskaper. 

Ansvarig reklamutgivare (ARU)  

För medlemsföretag i Sveriges Reklamförbund krävs att minst en medarbetare är ARU, 

vilket betyder ansvarig reklamutgivare. Det är en juridisk utbildning som omfattar de 

viktigaste rättsområdena som berör konsultbyråer inom marknadskommunikation. ARU 

är en symbol för särskild kompetens och kvalitetssäkring inom marknadsföringens juridik 

och etik. Förutom kunskaper inom olika rättsområden innehåller kursen också många 

praktiska övningar i hur man arbetar som ansvarig reklamutgivare.89 Utbildningen, som 

omfattar 35 timmar, motsvarar och är godkänd som 5 universitetspoäng. Denna kurs kan 

man läsa på Berghs School of Communication i Stockholm.  

                                                           
89 http://reklam.se/juridik/aru 
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ARU-utbildningen utvecklades redan i mitten på 1970-talet av Konsultbyrån för 

Marknadsrätt. Sedan 2004 är ARU-kompetensen ett krav för medlemskap i Sveriges 

Reklamförbund. Kursen riktar sig främst till produktionsledare, projektledare och ledning 

på reklambyråer. Kursen innehåller Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv, 

Juridik och etik i marknadskommunikation, tryckfrihet och medierätt, 

Marknadsföringslagen i praktiskt tillämpning, Specialregler för vissa varor och tjänster, 

Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring, Prisinformation, Namn och bild i 

reklam, Upphovsrätt och avtalsrätt, Varumärkesrätt och Internetjuridik samt 

Praktikfallsövningar.  

 

Eftersom lagarna förändras med tiden är det också ett krav från Sveriges Reklamförbund 

att ARU-kompetensen uppdateras och kompletteras vart fjärde år, med den så kallade 

VARU - Vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare.90  

 

Juridisk översiktskurs (JÖK) 

I kursen blir deltagarna orienterade i den svenska rättsordningens uppbyggnad och dess 

grundläggande rättskällor. Tyngdpunkten ligger dels på belysning av de juridiska 

aspekterna i ekonomisk verksamhet, dels på beskrivning av företagens plats i 

rättsordningen. Kursens ger de studerande en översikt av centrala civilrättsliga regler, 

såsom rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd 

med mera. Associationsrätten behandlas även relativt ingående. Utbildningens mål är att 

ge förståelse för samhällets olika medel att normera och reglera relationer mellan 

individer, grupper, organisationer och företag av olika slag. De studerande ska tillägna 

sig förmågan att identifiera, och med hjälp av författningstext och andra rättskällor, lösa 

enklare juridiska problem. Utbildningen är utformad så att den tillsammans med 

Affärsjuridik och Beskattningsrätt ger nödvändig juridikkompetens för 

revisorsauktorisation. Kursen omfattar 10 p/15 p och ges dels kvällstid på halvfart dels 

                                                           
90 http://www.berghs.se/172 
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dagtid på heltid. 91 Kursen går även att läsa på distans från Högskolan i Halmstad på 

Campus Varberg. 92 

 

 

                                                           
91 http://www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/fristande_kurser/jok/index.asp 
92 http://www.campus.varberg.se 


