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Ang Garantier och påståenden om lång hållbarhetstid i marknadsföring 

  

 
 
 
Bakgrund  

Fråga har uppkommit vilka regler som gäller vid garantier och påståenden om lång hållbarhet 
beträffande färger i marknadsföring gentemot konsument.  

Slutsatser  

Marknadsföringslagen innebär att påståenden om att en färg har en lång hållbarhetstid, t.ex. i 
15 år, skall kunna bevisas för att vara tillåtna. Kan de inte bevisas är marknadsföringen 
vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen. 

Uttalanden om hållbarhet ”upp till” ett visst antal år behöver inte medföra att uttalandet är 
korrekt. T.ex. ”upp till 15 år” kan bedömas vilseledande om den normala hållbarhetstiden är 
10 år och 15 år bara uppnås i några enstaka fall. Vidare gäller att garantier och uttalanden om 
lång hållbarhetstid normalt inte kan neutraliseras genom reservationer i liten text, utan det är 
marknadsföringens helhetsintryck som är avgörande. Därtill kommer särskilda krav och 
regler rörande garantier. 

Enligt marknadsdomstolens praxis gäller att något får betecknas som en ”garanti” endast om 
utfästelsen ger konsumenten en förmån som denne inte annars skulle ha enligt gällande 
lagstiftning. Vidare skall vid försäljningen tydlig information om garantin lämnas i handling 
(eller annan varaktig form). 

Produkter som inte har garanterade egenskaper eller uttalanden om hållbarhet under lång tid 
som inte är korrekta aktualiserar även felansvar enligt konsumentköplagen. De mest aktuella 
sanktionerna är sannolikt avhjälpande, ersättning för att avhjälpa felet, och skadestånd. 

Om den angivna hållbarhetstiden kräver särskilda åtgärder, periodiskt underhåll eller 
liknande bör detta klart och tydligt anges.  

Allmänt om marknadsföringslagen 

Enligt 5 § marknadsföringslagen skall all marknadsföring stämma överens med god 
marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är otillbörlig 
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om den i märkbar mån eller sannolikt i märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut.  

Huvudprincipen enligt marknadsföringslagen är att all marknadsföring ska vara vederhäftig. 
Det innebär att uppgifter i marknadsföring ska vara korrekta och sanna. Vid prövningen av 
om uppgifterna är korrekta och sanna tillämpar domstolarna en omvänd bevisbörda. Det 
åligger således den som påstår något att bevisa att påståendet är riktigt. Kan påståendet inte 
bevisas är förfarandet normalt sett att bedömas som otillbörligt och i strid med 
marknadsföringslagen.  

Utgångspunkten för bedömningen är det intryck som marknadsföringen förmedlar vid ett 
hastigt påseende till en normalt informerad och skäligen uppmärksam mottagare. Detta 
medför att bilder, rubriker, och annan iögonfallande text ges särskild betydelse medan 
reservationer i liten text i princip bortses ifrån.  

Vid bedömningen fastställs vilken som är målgruppen för marknadsföringen. Om 
marknadsföringen av en produkt riktar sig till hela konsumentkollektivet, görs en bedömning 
av den genomsnittlige konsumenten i detta kollektiv. Marknadsförs en produkt mot en viss 
målgrupp, bestäms genomsnittsmottagaren ur denna grupp. Målgruppen kan också bestå 
endast av fackmän. När målgruppen har bestämts tas ställning till vilka förväntningar man 
kan ställa på en genomsnittsmottagare i den relevanta gruppen. Det är en normalt informerad 
samt skäligen uppmärksam och upplyst mottagare ur gruppen som utgör måttstocken.  

Utöver generalklausulen innehåller marknadsföringslagen en rad s.k. katalogregler med 
påbud och förbud beträffande vissa specifika marknadsföringsåtgärder. I 10 § finns 
bestämmelser rörande vilseledande reklam och enligt denna får en näringsidkare vid 
marknadsföring inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande 
ifråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet. Av 
paragrafens andra stycke framgår att detta särskilt gäller beträffande påståenden som bl.a. 
avser ”produktens art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper”. 

Garanti – rättspraxis 

Enligt marknadsdomstolens praxis gäller att något får betecknas som en ”garanti” endast om 
utfästelsen ger konsumenten en förmån som denne inte annars skulle ha enligt gällande 
lagstiftning. Beteckningen garanti kan således bara användas om den ger konsumenten en 
extra rättlig förmån. Vidare anses beteckningen ”garanti” vara suggestiv och att den kan leda 
till överskattning av utfästelsens värde, särskilt när det används tillsammans med förstärkande 
ord som ”trygghet”, ”lägsta pris” etc. 

I rättspraxis har t.ex. uttrycken ”livstidsgaranti” och "obegränsad garanti" bedömts 
otillbörliga enligt marknadsföringslagen. I MD 1993:2 fann marknadsdomstolen att begreppet 
"livstidsgaranti" var oklart och kunde tolkas på flera sätt. Domstolen hänvisade till ett tidigare 
avgörande av Näringslivets Opinionsnämnd som rörde en "obegränsad garanti" som 
bedömdes otillbörlig. Nämnden anförde att värdet av en till tiden obegränsad garanti kan i 
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hög grad förringas av att ett uppfyllande av garantiutfästelsen kan omöjliggöras av 
omständigheter som inte kan överblickas vid tiden för erbjudandet. Det kan t.ex. tänkas att 
utbytesprodukt inte finns tillgänglig då garantin blir aktuell eller att det företag som utfäst 
garantin upphört. En till tiden eller till innehållet obegränsad eller mycket vidsträckt garanti 
måste i regel anses ge ett alltför gynnsamt intryck om erbjudandets innebörd och reella värde 
för konsumenten och därigenom strida mot god affärssed. 

Marknadsdomstolen fann att argumenten mot uttrycket "obegränsad garanti" också gällde 
uttrycket "livstidsgaranti". Användningen av "livstidsgaranti" var därför otillbörligt. 

Det är inte osannolikt att marknadsdomstolen skulle kunna komma till samma slutsats 
rörande garantier om hållbarhet av färg under lång tid särskilt om det inte kan styrkas att 
färgen normalt har den angivna hållbarhetstiden. 

Information om garantier 

Marknadsföringslagen innehåller också i 22 § bestämmelser om information som ska lämnas 
vid garantier och liknande utfästelser. En näringsidkare, som vid marknadsföringen erbjuder 
sig att genom en garanti eller liknande utfästelse under en viss tid svara för en produkt eller 
del därav eller för en egenskap hos produkten, ska vid försäljningen lämna köparen tydlig 
information om utfästelsens innehåll och de uppgifter som är nödvändiga för att köparen ska 
kunna göra den gällande. Information ska även lämnas om att köparens rättigheter enligt lag 
inte påverkas av utfästelsen. 

Utfästelsen och informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och 
varaktig form som är tillgänglig för köparen. 
 
Garantier och påståenden om lång hållbarhetstid i marknadsföring 

Marknadsföringslagen innebär således att påståenden om att en färg har en hållbarhetstid på 
exempelvis 15 år ska kunna bevisas för att vara tillåtna. Kan det inte bevisas är 
marknadsföringen vilseledande och otillbörlig. 

Uttalanden om hållbarhet ”upp till” ett visst antal år behöver inte medföra att uttalandet är 
korrekt. T.ex. ”upp till 15 år” kan bedömas vilseledande om den normala hållbarhetstiden är 
10 år och 15 år bara uppnås i några enstaka fall. Vidare gäller att garantier och uttalanden om 
lång hållbarhetstid normalt inte kan neutraliseras genom reservationer i liten text, utan det är 
marknadsföringens helhetsintryck som är avgörande. Därtill kommer de särskilda krav och 
regler rörande garantier som angivits ovan. 
 
Ansvar för fel  

Om påståenden om lång hållbarhet inte är korrekta kan utöver ansvar för vilseledande 
marknadsföringen även felansvar enligt konsumentköplagen aktualiseras. Enligt 19 § 
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konsumentköplagen är en vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter 
om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av 
varan eller annars före köpet.  

Om någon genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för 
varan eller för en egenskap hos varan, skall enligt 21 § fel anses föreligga, om varan under 
den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Detta gäller dock inte 
om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller liknande händelse 
eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida. 

Är en vara felaktig finns flera sanktioner som köparen kan åberopa. De som är mest aktuella 
vid felaktiga påståenden och garantier om lång hållbarhet är sannolikt avhjälpande, ersättning 
för att avhjälpa felet, och skadestånd.  

Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom att en vara är felaktig. Köparen 
har alltid rätt till ersättning om en vara vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst genom 
t.ex. en garanti. 
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