REPORTAGE PRISDRIBBEL
granskar kampanjer hos de stora kedjorna
ser vi exempel som påminner en del om
Trademax och Jollyrooms metoder. Sportfack har hittat flera exempel på rekpriser som inte existerar. En e-handelskedja
inom sport säljer exempelvis ett racket för
padeltennis som heter Wilson Slash Lite.
Det påstås vara sänkt till 895 kronor från
rekpriset 1 095 kronor. Kollar man prishistoriken så har denna racket som mest
kostat 999 kronor och då bara under några
enstaka dagar. Det strider därmed mot
reglerna, som säger ”det mest tillämpade
försäljningspriset under fyra veckor”.
Varan måste ha sålts för detta pris under
denna period.
Vi hittar relativt enkelt fler exempel.
Storsäljaren Garmin Forerunner 735XT
är en löparklocka som hos en kedja har ett
angivet rekpris på 4 795 kronor, trots att
den aldrig har sålts till ett högre pris än
2 995 kronor. Nu säljs den för 2 495 kronor
med en påstådd rabatt på 2 300 kronor.
– Jag känner igen problematiken, säger
Kristofer Johannesson.

”

Det är systematiskt
genomfört och
ett sätt att lura i
konsumenterna
att de gör fynd.

sänker med 500 dagen därpå för att kunna
säga att man har 500 kronor rabatt, då är
det inte okej. Då har man vilselett konsumenten och bryter mot lagen.
Johan Ljung på XXL tror att många gör
detta fullt medvetet:
– Antingen har de inte kontroll på sin
verksamhet och sin prissättning eller så
fejkar man att man inte känner till detta.
Det är ingen enstaka miss, det verkar vara
konceptuellt.

Tveksam prissättning förekommer även i sportbranschen.

Ordinarie eller rekpris?
•M
 ed ordinarie pris avses det pris som företaget normalt säljer produkten för. Ett ordi
narie pris får aldrig vara fiktivt – priset ska ha tillämpats under en sammanhängande
period om minst fyra veckor omedelbart innan den marknadsförda prissänkningen.
Undantag medges om det rör sig om ett begränsat parti varor som köpts in till ett
särskilt lågt pris. Undantag kan också göras om företaget under fyraveckorsperioden
haft en kort tillfällig prisnedsättning.

KRISTOFER JOHANNESSON KONSUMENTVERKET

Fyndpriser med
bitter eftersmak
Påhittade rabatter och vilseledande pris
angivelser har blivit allt vanligare i det hårda
kampanjracet – även i sportbranschen.
TEXT TOMMY JEPPSSON

M

öbelföretaget Trademax
dömdes i höstas av Patentoch marknadsdomstolen
att betala en marknadsstörningsavgift på fyra miljoner kronor.
Företaget hade bland annat använt sig av
rekommenderade priser som inte används
av någon annan i branschen.
Ett liknande öde drabbade Jollyroom,
som vid vite uppmanades att upphöra med
sin vilseledande marknadsföring. Bland
annat lockade man med rabatter som inte
existerade.
Trademax angav påhittade rekpriser
och utförsäljningar med följd att deras rea-
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priser såg förmånligare ut än vad de var.
KO stämde företaget och Kristofer Johannesson, som då var processråd på Konsumentverket, sa:
– Vi ser allvarligt på företagets marknadsföringsmetoder. Det är systematiskt
genomfört och ett sätt att lura i konsumenter att de gör fynd. Därför vill vi också
att Patent- och marknadsdomstolen markerar genom en hög marknadsstörningsavgift.
Trademax använde utryck som ”lagerrensning” och ”allt ska bort”, trots att det
inte handlade om någon utförsäljning eller
ens att en större del av sortimentet skulle
säljas till nedsatt pris.
– Använder man sig av rekpris förutsätter det att det priset verkligen använts av
marknaden, säger Kristofer Johannesson,
som idag är enhetschef på Konsumentverket.
– Det får inte bara vara påhittat. Och
om man påstår att man har ett nedsatt

VAD SÄGER LAGEN?

Enligt §17 marknadsföringslagen får
ett företag använda uttryck som rea,
realisation, extrapris och fyndpris i sin
marknadsföring om:
• F örsäljningen avser produkter som
ingår i det ordinarie sortimentet.
• F örsäljningen sker under en
begränsad tid.
•P
 riserna är väsentligt lägre
än företagets ordinarie priser.

pris, då ska rabatten vara korrekt. Den får
inte heller vara ett påhitt.
Trademax påstod också att konsumenterna bara hade 24 timmar på sig att
handla innan kampanjen tog slut. Ett tidur
räknade ned. När 24 timmar hade gått
började tiduret om nedräkningen från
början.
Hur är det i sportbranschen? Jo, när vi

– Man ser de här problemen på många
olika marknader på nätet. De är närmast
ett fenomen. Men vi hoppas att målen mot
Trademax och Jollyroom skickar en tydlig
signal till marknaden om vad som är rätt
och vad som är fel. Företag i andra branscher kan läsa domarna och få reda på vad
som gäller.
Sportfack har pratat med flera aktörer i
sportbranschen och bilden av situationen
varierar. En som bekräftar bilden är Johan
Ljung, Retail Development Manager på
XXL i Sverige.
Johan har följt utvecklingen ett tag och
skulle gärna vilja se att det städades upp i
branschen.
– Marknaden skulle garanterat må bra
av en genomlysning och en uppsträckning
där alla spelar efter samma regler. Det som
pågår är ett stort prismygel som syftar till
att lura konsumenten, säger han.
Johan Ljung radar upp flera mindre bra
exempel på beteenden han hittat hos konkurrenter:
•M
 an sätter höga rekpriser på saker som
kommer från egen fabrik. Prissätter
under och påstår att man sänkt priset.
•M
 an hittar på avdrag för att få en stor
effekt i annonsen (t ex -40 %, utan att ha
någon grund för det).
• Man höjer priser precis innan rean för att
få en sänkningseffekt på den.
Och det verkar ske systematiskt.
Kristofer Johannesson på Konsumentverket säger:
– Jag vågar påstå att om du säljer en vara
för 1 000 kronor, höjer en dag till 1 500 och

•E
 tt pris inom parentes eller liknande anses vara ett ordinarie pris om inte annat har
angivits. För att kunna använda uttryck som cirkapris eller rekommenderat pris som
jämförelsetal till ett nedsatt pris krävs att priset är rekommenderat av tidigare säljled
och att priset faktiskt har tillämpats på marknaden.
•O
 m ett företag bryter mot de marknadsrättsliga reglerna är marknadsföringen vilse
ledande och otillbörlig.
• F öretag som bryter mot reglerna kan av Konsumentverket meddelas ett förbud mot
fortsatt marknadsföring. Förbudet kan kombineras med vite.

TVÅ RÖSTER FRÅN BRANSCHEN

1. Anser ni att ni följer lagar och regler när det gäller er marknadsföring?
2. Vad säger du om påståenden om ”strukturerat falsk prissättning”?
Johan Ryding,SPORTAMORE
”Vi gör vårt bästa för att följa alla tillämp
liga lagar och regler avseende marknads
föring. Prissättning online är en dynamisk
aktivitet och priser kan röra sig både upp
och ned under sin livstid. Transparensen
är samtidigt högre online än i fysisk han
del och kunder och konsumenter kan i
regel ta del av handlarnas prishistorik via
prisjämförelsetjänster. Vi jobbar för att
göra rätt och har historiskt fört en proak
tiv dialog med ansvariga myndigheter om
detta. Med detta sagt är ingen perfekt och
det finns säkert historiska exempel där vi
kunnat göra saker ännu tydligare för våra
kunder.
Jag tror att det är kontraproduktivt
över tid att inte göra rätt – konsumenter
är allt mer välinformerade och ser igenom
om man inte är trovärdig och korrekt i
dessa delar. Det borde således ligga i
allas intresse att göra rätt.”

Angelica Larsson, STADIUM OUTLET
”Stadium Outlet försöker givetvis alltid
att följa de lagar och regler som gäller och
följer branschkollegor och utfall i rättsliga
processer. Vi har därför redan inlett ett
arbete där vi ser över vår prissättning och
priskommunikation för att säkerställa att
vi agerar på ett bra och tydligt sätt.
Stadium Outlet har en organisation
med egna inköpare som ofta köper större
partier av produkter, vilket bland annat gör
att vi kan hålla lägre priser än andra. För
oss handlar det om att erbjuda våra kun
der ett bra sortiment som säljs av utbildad
och trevlig personal samtidigt som vi vill
få lönsamhet i produkten eller segmentet
på ett bra sätt. Vi vet att det förekommer
exempel i branschen där man mer struk
turerat använder vilseledande prissätt
ningar, men det tror inte vi att kunderna
uppskattar i längden. Vi kommunicerar ett
outletpris.”

XXL tog bort alla rekpriser 2016, i samband med att lagstiftningen ändrades.
Då förtydligades också reglerna för hur
ordinariepris ska definieras. För att få
använda sig av ordinariepris som jämförelse vid en prissänkning ska varan ha sålts
för detta pris under minst fyra veckor.
– Rekpris och ordinarie är två olika
saker som man bör hålla isär, säger Kristofer Johannesson. Ordinarie pris är det pris
man brukar använda och det man jämför
med när man rabatterar. Då får man den
typiska rabatten.
– Det rekommenderade priset är knepigare. Det kan vara ett pris jag själv aldrig
använt men som andra har använt grundat på en rekommendation från en importör eller en tillverkare. Men då ska ju det
rekommenderade priset vara ett pris som
använts. Annars blir det ingen jämförelse
med något som har med verkligheten att
göra, fortsätter han.
För den medvetne konsumenten är det
idag förhållandevis lätt att avslöja företag
som gör så här, tack vare sajter som Prisjakt. Där kan man se prishistoriken för
enskilda produkter på samtliga e-handelsaktörer.
– Men hur många tar sig tiden att göra
det? Man litar istället på vad kedjorna
skriver. Man kan hitta många sådana
exempel, menar Johan Ljung.
XXL har ”processer igång ”, som han
uttrycker det, för att få bukt med problemet. De har påtalat rena felaktigheter till
Konsumentverket. Myndigheten har försetts med samma material som Sportfack
har tagit del av och kontrollerat, och XXL
har haft uppföljningsmöten med dem på
deras initiativ.
– Konsumenverket har en skyldighet att
vara drivande och en möjlighet att utdöma
viten. Det är den instans som borde se till
att regler följs.
Och det har man faktiskt gjort. Kristofer
Johannesson hade ett tillsynsärende mot
just XXL för ett antal år sedan. Det handlade om felaktigt använda rekpriser.
– Vi förklarade hur man skulle använda
rekpriser på ett korrekt sätt. XXL gick med
på det, och sa att de skulle göra rätt. Då la
vi ned det ärendet, berättar Kristofer.
– XXL är säkert inte hundraprocentiga, erkänner Johan Ljung. Det är klart
att även vi gör misstag. Men när lagar och
regler ändrades för några år sedan, då
följde vi efter som en av få aktörer. Vi har
exempelvis inte använt rekpriser på flera
år. Men alla borde ta sitt ansvar. Det ska
inte behövas att KO jagar efter butikskedjorna som poliser för att alla ska följa
lagen. •
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