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SAMMANFATTNING 
 

Extrapris, Vårt pris, Multipris, Just-nu pris, Flerköp, Superklipp, Priser alla gillar, 
Medlemspris, Super Duper, Super Spar, Kanonpris, Kortpris, Maxiklipp, 26 % billigare, Köp 
fler spara mer, Matglada varor, Prisbomb, Kan det bli billigare?… 

Uttrycken är många i annonsblad och på skyltar i och utanför livsmedelsbutiker för att locka 
oss kunder att köpa så mycket som möjligt. Men hur enkelt är det att avgöra om ett 
kampanjpris är förmånligt eller ej? 

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har tillsammans med förtroendevalda i föreningen 
undersökt prisinformationen i annonsblad och ett trettiotal livsmedelsbutiker i 
Stockholmsområdet under februari, mars och juli 2011.  Vi har funnit att det många gånger 
är svårt att avgöra om ett pris är tillfälligt, ordinarie - skyltar i och utanför eller 
extraerbjudande och hur mycket man sparar på att köpa varan/varorna. 

KfS är i grunden kritisk till systemet med ”Säljaktiviteter/veckoannonsering” som används 
frekvent av alla livsmedelskedjor. Vi anser att de ständiga extrapriskampanjerna driver 
kostnader i hela livsmedelskedjan. Kostnader som i slutändan drabbar konsumenten. 
Samtidigt vet vi att många konsumenter uppskattar kampanjpriser. 

Enligt en undersökning uppgav drygt hälften av 1000 tillfrågade svenskar att de ofta köper 
produkter som är på specialerbjudanden fastän de inte tänkt att köpa dem från början1.  

Då är det viktigt att prisinformationen är tydlig. Det är den inte i de flesta livsmedelskedjor.  

Konsumentföreningen Stockholm vill se: 

• Skyltar i butikerna som med hjälp av text, färg och layout tydligt visar om en vara 
säljs till kampanjpris, ordinariepris, flerköpspris eller alltid speciellt lågt pris 
Prisangivelser med röda siffror bör reserveras för tillfälliga kampanjer. 

• Ordinarie priser i direktreklamen med tydlig information om vad man sparar genom 
att köpa kampanjvaran eller flerköpsvaran. Om detta inte är möjligt ska ordinariepris 
tillsammans med kampanjpris alltid anges tydligt i butiken på samtliga ställen där 
varan exponeras. 

• Ange ordinarie pris och kampanjpris i samma vikt eller volym för varan.   
• Om flerköp: Ange hur mycket pengar man sparar i kronor och ören på att köpa fler 

av samma vara i annonser och på skylt i butik. 
• Ange tydligt om en vara säljs med ”alltid lågt pris” eller om det är ett tillfälligt lågt 

pris och säkra att det finns grund för prispåståendet.  

                                                   
1Undersökningen genomfördes i mars 2011 av The Consumer View  för företaget Topp-it och omfattade förutom Sverige även Tyskland, 

Spanien, Frankrike, Österike, Belgien och Ryssland. I Sverige var underlaget för webbstudien 1000 konsumenter. 
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INLEDNING 
Extrapris, Vårt pris, Multipris, Just-nu pris, Flerköp, Superklipp, Priser alla gillar, 
Medlemspris, Super Duper, Super Spar, Kanonpris, Kortpris, Maxiklipp, 26 % billigare, Köp 
fler spara mer, Kan det bli billigare?… 

Det är inget fel på fantasin när det gäller att hitta på uttryck som ska få oss att nappa på 
livsmedelskedjornas erbjudanden om billigare mat. Men som kund är det inte alltid lätt att 
orientera sig. Är priserna som flaggas upp i butikerna med feta röda siffror ordinariepris 
eller extrapris? Är det en tillfällig kampanj eller butikens vanliga pris? Hur mycket tjänar 
jag på att köpa fler av samma vara? Och hur mycket mer måste jag betala om jag bara köper 
en.  

Konsumentföreningen Stockholm är i grunden kritisk till det så kallade SA/VA systemet, 
”Säljaktiviteter/veckoannonsering” som är frekvent i alla livsmedelskedjor. Vi anser bland 
annat att de ständiga extrapriskampanjerna driver kostnader i hela livsmedelskedjan. 
Kostnader som i slutändan drabbar konsumenten. Samtidigt vet vi att många konsumenter 
uppskattar kampanjpriser. 

Drygt hälften av 1000 tillfrågade svenskar svarar att de ofta köper produkter som är på 
specialerbjudanden fastän de inte tänkt att köpa dem från början2. Då är det viktigt att 
prisinformationen är tydlig.  

Det är den inte alltid anser vi. Därför har vi gjort denna rapport. 

Bakgrund 
Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är kritisk till livsmedelkedjornas omfattande system 
med kampanjpriser, extrapriser och multipriser på livsmedel och andra produkter som är 
legio i dag och så har varit en lång tid tillbaka.  

Vi anser att det så kallade SA/VA -systemet ”säljaktiviteter/ veckoannonsering” driver 
kostnader i hela livsmedelskedjan. Kostnader som i slutändan drabbar konsumenten i form 
av ökade priser..  

SA/VA systemet drar kostnader genom ryckig logistik. Flödet i produktion och distribution 
blir ojämnt. Industrierna går på högvarv för att leverera stora mängder ena veckan för att 
dra ner på produktionen andra veckan. Reklamblad ska tryckas och distribueras, varor ska 
flyttas runt i butikerna, affischer ska tryckas, skyltar ska tas upp och ner, nya priser ska 
läggas in och tas bort ur kassasystemen. Och ofta irriteras kunderna av att priset på 
hyllkantsetiketter inte stämmer med kassakvittot eller för att en annonserad vara fattas i 
butik . Och är det extrapris på falukorven, blir köttbullarna kvar i butiksdiskarna med risk 
för att få slängas för att datumet går ut.   

 

___________________ 
2Undersökningen genomfördes i mars 2011 av The Consumer View  för företaget Topp-it och omfattade förutom Sverige även Tyskland, 

Spanien, Frankrike, Österike, Belgien och Ryssland. I Sverige var underlaget för webbstudien 1000 konsumenter. 
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För även om nya system för beställningar och förbättrade prognoser har tagits i bruk av de 
flesta livsmedelskedjor de senaste åren är det svårt att pricka rätt så att utbud och 
efterfrågan följs åt.  

Samtidigt vet vi att många konsumenter uppskattar extrapriserna. Under en vecka kan 
kampanjvarorna sälja dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket som när de säljs till 
ordinarie pris. Det beror dels på det lägre priset, men också att kampanjvarorna skyltas upp 
och får en framträdande plats i  butikerna och signalerar ”billigt” till oss konsumenter 

Syfte 
Oavsett vad vi tycker är extrapriserna i livsmedelsbutikerna troligen här för att stanna - ett 
tag till i alla fall. Våra val av livsmedel styrs i viss eller hög grad av kampanjvarorna, och 
kampanjvarorna i flygbladen kan också styra vårt val av butik.  Då är det viktigt att 
prisinformationen är korrekt och tydlig. 

Vi ville undersöka följande 

• Finns ordinariepris tydligt angivet i flygblad och i butikerna så att det är lätt för 
kunden att avgöra hur stor prissänkningen eller rabatten är på kampanjvaran? 

• Hur mycket tjänar man i allmänhet på att köpa kampanjvaror? 
• Hur vanliga är det med så kallade multipriser eller flerköp,  dvs köp 2 eller 3 artiklar 

av samma vara till ett billigare styckpris.  
• Hur mycket tjänar man på att köpa fler av samma vara? 
• Är det vanligt med multipriser på färskvaror? Risken kan vara att man handlar på sig 

så många av en och samma vara att man inte hinner äta upp den i tid så att den 
förfars och man tvingas slänga. 

Metod 
• KfS har ca 400 förtroendevalda och bland dem ”konsumentansvariga” med speciellt 

ansvar för att bevaka konsumentfrågor i vart och ett av de nio distrikten. De inbjöds 
till en informationskväll i februari 2011. Där ombads de att studera livsmedels-
kedjornas reklamutskick och besöka butiker i närområdet för att undersöka 
frågeställningarna. Till sin hjälp fick de två formulär där de skulle fylla i  

• Datum för besöket 
• Butikens namn 
• Kampanjvaror , varumärke och produkt, eventuell vikt m m 
• Kampanjpris 
• Ordinariepris och om det var tydligt angivet  
• Hur mycket man tjänade på att köpa kampanjvaran i förhållande till ordinariepriset 
• Om det var ett ”medlemserbjudande”, ”stamkundserbjudande”,” kundkortspris” eller 

dylikt 
• Om varorna såldes till ”multipris” och i så fall hur många varor som ingick 
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Åtta konsumentansvariga besökte sammantaget 21 butiker i Farsta, Solna, Värmdö, Sickla, 
Hammarby Sjöstad och Södertälje under tiden 3 februari – 3 mars 2011. Ytterligare två 
butiker på Söder besöktes vid samma tid.  Dessutom har butiker/stormarknader från så gott 
som samtliga livsmedelskedjor besökts ytterligare en gång, 12 – 13 juli 2011 av KfS.   

Livsmedelskedjor som besöktes var Citygross, Coop Forum, Coop Konsum, Coop Nära, 
Coop Extra, Hemköp, ICA Kvantum, ICA Supermarket, ICA Nära, Lidl, Willys och Prisextra.  

Begränsningar 
Observera att vi inte har haft möjlighet att kontrollera om angivet ordinariepris stämmer,   
d v s är det pris som är åsatt varan under en längre tid. Vi har anledning att tro att det då 
och då förekommer uttryck som ”Otroligt!” ”Super” ” Klipp” utan att priserna för den skulle 
är uppseendeväckande låga och att en prissänkning som till exempel marknadsförs med          
”– 26 %”  kan baseras på ett ordinariepris som sällan eller aldrig har existerat ut mot kund. 

Vi har inte heller kontrollerat om till exempel ett  ”Tillfälligt parti” verkligen är ett tillfälligt 
utan koncentrerat oss på om prisinformationen är tydlig eller ej.  

RESULTAT 
Ordinariepris eller kampanjpris? 
Ingen butik av dem vi undersökt har en helt tydlig prissättning enligt vår mening. Dock är 
det två kedjor som trots allt sticker ut.  

• Lidl och Willys har tydligast prisskyltning både i annonsblad (DR) och i butikerna. 
Willys anger hur mycket man sparar i kronor och ören på kampanjvaror och flerköp 
och , ex ”Spara 9:60”. Ordinariepriset anges dock inte. Lidl anger prissänkningen i 
procent. Men det brister i hur jämförpriser ska exponeras, en del uttryck i 
marknadsföringen hos Lidl bör diskuteras och Willys har stora feta röda siffror på 
samtliga skyltar. 
  

• ”Tillfälligt erbjudande” hos Lidl, d v s där varor köpts in som inte brukar finnas i det 
ordinarie sortimentet är tydligt angivet i DR och på skyltar. 

Övriga undersökta butiker lämnar mycket eller en del övrigt att önska när det gäller 
tydlig prisinformation om ordinariepriser, extrapriser/ kampanjvaror och  flerköpsvaror 
både i butikerna och i direktreklamen/annonsbladen(DR). 

• I butikernas DR skrivs endast kampanjpriser ut, ej ordinariepris. Alltså vet man inte 
hur mycket man sparar på att köpa kampanjvara. Undantag är vid 
korterbjudande/medlemserbjudanden där ordinariepriser ibland anges samt  
Citygross där några få varors prissänkning anges i procent.   
 

• Inte heller vid flerköpspris är det brukligt att ordinarie styckpris anges i DR.  
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• I butikerna anges oftast styckpriset vid flerköp, till exempel ” Köp tre för 30:-, 
pris/styck 12 kr”. Men vi har också sett många exempel på slarv, framför allt vid 
gavel- och störtexponeringar, där styckpris saknas helt. 
  

• En stor skylt i butiken med priset skrivet med stora feta röda siffror signalerar 
”billigt” till de flesta kunder. Det är numera allmänt förekommande att mängder av 
sådana skyltar hänger överallt, framförallt på stormarknader, för att just signalera 
”billigt” och ge ”säljtryck” som det heter på branschspråk. Skyltarna behöver alls inte 
visa kampanjpriser utan kan lika väl ange varornas ordinarie pris. När det är 
kampanjpris ska ordinarie priset anges på skyltarna, men eftersom detta ibland inte 
sker är det inte enkelt att avgöra om varan säljs till kampanj- eller ordinarie pris. 
Speciellt om skyltarna har samma färg, typsnitt och layout vare sig det är kampanj 
eller ordinarie pris. 
 

• Extra förvirrande kan det vara vid så kallade stört – eller gavelexponering  av en när 
priset anges på stor skylt med fet röd text. Då är det mycket lätt för kunder att tro att 
varan säljs till ett extra förmånligt pris när det i stället handlar om ett helt normalt 
ordinariepris. Likaså om stor skylt med röd text finns vid en eller två varor på en hel 
lång hylla. Då kan man också förledas att tro att det är extra bra pris på de varorna 
fast de säljs till ordinarie pris. 
 

För frukt, grönsaker och kött kan oftast inte ordinarie pris anges eftersom priserna 
fluktuerar över säsong och tillgång och efterfrågan. För övriga livsmedel sätts 
ordinariepriserna för det mesta 2 – 4 gånger om året i samband med prisrevideringar och 
de förhandling som sker mellan dagligvaruhandeln och leverantörerna.   

Prisinformation i kedjornas annonsblad, s k ”DR” direktreklam  
Coops butiker drivs inom en gemensam livsmedelskedja med koncepten Forum, Extra, 
Konsum och Nära. Ordinariepris sätts inte ut i direktreklamen där kampanjvarorna 
presenteras trots att detta vore fullt möjligt och önskvärt ur medlemssynpunkt. 
Anledningen är att priserna i butikerna även inom samma koncept kan skilja sig mellan 
olika geografiska områden beroende på den lokala konkurrenssituationen. Det skulle bli för 
dyrt menar Coop att trycka upp separata flygblad för enskilda butiker med 
ordinariepriserna utsatta anser man.  

ICA handlare får inte samverka kring prissättning, därför kan inte ordinariepris sättas ut i 
direktreklam som distribueras för flera butiker.  

Willys har som regel samma priser i alla butiker över hela landet. En av anledningarna till 
att man kan ange ordinariepris, kampanjpris och ”Spara X kr” i DR. 

Multipriser/ Flerköp av färskvaror? 
Erbjudandet ”Köp fler av en vara så blir det billigare än om du köper en” kallas på 
branschspråk för ”flerköp” eller ”multipris”. Flerköpserbjudanden ökar och har  blivit 
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mycket vanligt inom livsmedelshandeln, men också i annan detaljhandel. Exempelvis ”Köp 
två skor och få den billigaste på köpet”, ”Två T-shirts för 99:- ”där en enda kostar 79:-, ”Två 
shampo för 40:-”, per styck kostar de 24:90. 

 
• Det är inte speciellt vanligt att färskvaror med mycket kort hållbarhet säljs som 

flerköp, men det förekommer. Smörgåspålägg, leverpastej och grillkorv med några 
veckor hållbarhet fram till bäst före datum säljs tämligen ofta som flerköp. Exempel 
Leverpastej 3 st för 29:- ord pris 10:95. Flerköp är vanligt när det gäller grönsaker och 
frukt, t ex 3 st sharonfrukter för 12 kronor, ordinariepris 4:90. Eftersom det inte finns 
något ordinarie pris på grönsaker och frukt, på grund av att priset varierar från dag 
till dag eller vecka till vecka, kan man ju fråga sig hur det plötsligt är möjligt att ange 
ordinariepris när varorna säljs som flerköp. 

 
• Det förekommer relativt ofta att det man sparar på att köpa flerköpsvaror är 

försumbart. Exempel: Blodpudding 3 st för 20:-, ordinariepris 6:90 = vinst 70 öre. 
Rostad lök 2 för 15:-, ord pris 7:95 = vinst 1:-.  

 
• Det förekommer att skyltningen är vilseledande ex ”Farmarbiff 800 gram 43:90, 

ordinarie pris 54:88 per kilo”. Vid en snabb blick är det lätt att tro att man sparar 
54:88 – 43:90 = 10:98, fast Farmarbiffen säljs till ordinarie pris. Förpackningen är på 
800 gram medan jämförpriset priset anges i kilo. 

  
• Det förekommer också ofta att det kan bli oskäligt dyrt att köpa enbart en vara när 

varan säljs som flerköp.  Exempel ”Tvättmedel 5 st för 99:-, styckpris 29.95.” Priset 
ökar med 10 kronor om man bara köper en förpackning. Upplysningsvis är 60 procent 
en- personhushåll i Stockholmsområdet.  
 

• Flerköpserbjudanden förekommer numera frekvent i såväl stormarknader som 
mindre butiker.  

 
• Vid flerköp ange oftast styckpris, men det kan vara knepigt att räkna ut hur mycket 

man egentligen tjänar på att köpa fler när man står i butiken. Och har man egentligen 
bara behov av ett styck blir det ju trots allt mer kostsamt att köpa fler.  
 

• Ibland anges inte styckpriset på skylten utan kunden hänvisas till hyllkantsetiketten 
vid varans ordinarie plats på hyllan, alltså på helt annan plats än där varans 
flerköpspris är exponerat. 
 

• Många gånger är det otydligt om flerköpserbjudandena är tillfälliga, så att man ska 
passa på, eller alltid förekommer för varan.  

”Alltid lågt pris” 
Så gott som samtliga undersökta livsmedelskedjor har vissa varor som marknadsförs som 
om de alltid säljs till extra lågt ordinariepris. Lågt pris i jämförelse med vad undrar vi. Ofta 
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gäller detta kedjornas egna varumärken som man vill exponera särskilt eftersom avansen 
oftast är högre på dem än marknadsledarna. Exempel: ”Spara med ICA nära”, ”Supervara” 
”Superklipp”, ”Bra pris” ”Matglada varor” ”Superspar” ”Alltid billigt” ”Våra vara” ”Priser 
som alla gillar”. Här är det svårt för konsumenten att avgöra om det verkligen är ett 
förmånligt pris eller ej. 

VAD SÄGER LAGEN?  
Prisinformation ska vara tydlig och korrekt. Ansvaret för en tydlig och relevant 
prisinformation åligger säljaren. Konsumentverket har uppgift att övervaka att 
näringsidkare följer prisinformationslagen. 

I prisinformationslagen från 2004 fastläggs grundreglerna för hur prisinformationen ska se 
ut. Det är en allmänt hållen lag. 

I föreskrifterna om prisinformation anges bland annat hur prismärkningen ska se ut och 
var priset ska anges. Föreskrifterna är bindande. 

Konsumentverkets vägledning från 2008 har tagits fram för att hjälpa konsumenter och 
näringsidkare att förstå reglerna om prisinformation. Där står bland annat: 

• I en butik ska alla varor ha prisinformation, det krävs inte i marknadsföringen där ett 
företag gör reklam för en produkt utan att direkt tillhandahålla den till konsumenter. 
Med ”tillhandahålla” avses att konsumenten i princip omedelbart ska kunna köpa 
varan vilket är normalfallet om varan finns i till exempel en butik, skyltfönster eller 
liknande. 

• Som huvudregler ska all prisinformation innefatta dels priset per förpackning eller 
annan enhet i vilken varan utbjuds till försäljning ( försäljningspris), dels per 
måttenhet (jämförpris). 

• Marknadsföringen får framhäva ett särskilt förmånligt pris och innehålla 
prisjämförelser bara om de inte är vilseledande. 

• En jämförelse med ett rekommenderat cirkapris är endast tillåtet om cirkapriset 
faktiskt tillämpas på marknaden. 

• När det gäller uttryck som ”extrapris” ”fyndpris” och för framställning som ger 
intrycket av att en vara säljs till extrapris gäller att denna typ av uttryck får användas 
när det handlar om ett pris som är åtskilligt lägre än det pris man själv tagit tidigare 
för varan. Sådant uttryck får dessutom användas endast under en begränsad tid och 
för varor som är en del av näringsidkarens ordinarie sortiment. 

• Ordinarie pris är det pris som produkten har haft i affären under en längre tid. 
• Om en näringsidkare bryter mot prisinformationslagen eller marknadsföringslagen 

kan Konsumentombudsmannen (KO) utfärda ett föreläggande vid vite, där 
näringsidkaren antingen förbjuds att fortsätta med marknadsföringen eller åläggs att 
lämna viss information, till exempel prisinformation.  
 

Det finns inte längre något förbud mot röda prislappar som på 70-talet men för många av 
oss konsumenter signalerar röda siffror ”billigt”.
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KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM- SÅ VILL VI HA DET 
Vi önskar att Konsumentverket, gärna i samråd med branschorganisationen Svensk 
Dagligvaruhandel, tittar närmare på livsmedelsbutikernas prisinformation, skärper 
vägledningen och tydligt specificerar vad som kan betraktas som god affärssed eller ej. KfS 
anser att det finns prisinformation i livsmedelsbutikerna i dag där det kan diskuteras om 
konsumenten blir vilseledd eller ej. 

KfS önskemål:  

Vi vill se 

• Skyltar i butikerna som med hjälp av text, färg och layout tydligt visar om en vara 
säljs till kampanjpris, ordinariepris, flerköpspris eller alltid speciellt lågt pris samt i 
förekommande fall om det är ett tillfälligt pris eller ej. Prisangivelser med röda siffror 
bör reserveras för tillfälliga kampanjer. 
 

• Ordinarie priser i direktreklamen med tydlig information om vad man sparar genom 
att köpa kampanjvaran eller flerköpsvaran, ex ”Spara XX kronor”. Om detta av olika 
anledningar inte är möjligt ska ordinariepris och kampanjpris alltid anges tydligt i 
butiken på samtliga ställen där varan exponeras. 
 

• Ange varans ordinariepris och kampanjpris i samma vikt och volym i 
marknadsföringen, jämte jämförpris enligt reglerna.  
 

• Om flerköp: Ange hur mycket pengar man sparar i kronor och ören i DR och på skylt 
i butik. 
 

• Ange tydligt om en vara säljs med ”alltid lågt pris” eller om det är ett tillfälligt lågt 
pris och säkra att det finns grund för alla prispåståenden.  
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