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Sammanfattning  
 
Renommésnyltning innebär att en näringsidkare obehörigen anknyter till en annan 
näringsidkares produkt, varumärke, kännetecken eller liknande i sin marknadsföring, 
vilket kan leda till exempelvis sämre marknadsöversikt för konsumenterna eller 
ekonomiska konsekvenser för den drabbade näringsidkaren. I och med att 
renommésnyltning regleras i marknadsföringslagens 5 § som är en så kallad 
generalklausul, finns det inga tydliga rekvisit i lagtexten att tillgå vid en bedömning. 
Dessa rekvisit är istället något som MD under många år arbetat fram och som idag 
används och hänvisas till vid uppkomsten av nya fall där frågan om 
renommésnyltning förs. 

Genom att studera rättsfall har vi i denna uppsats försökt komma fram till om 
det finns tillräckligt tydliga riktlinjer gällande renommésnyltning eller om 
tillämpningen av 5 § MFL är otydlig och i så fall på vilket sätt. Vi har alltså valt att 
diskutera de olika rekvisit vi anser att MD ställer upp och på så vis också försökt bilda 
oss en uppfattning om deras arbete är konsekvent gentemot framarbetade rättspraxis. 
Hur tolkas de olika rekvisiten av MD och är det genomgående samma förutsättningar 
som ställs upp?  

Vi har genom denna uppsats kommit fram till att MD under många år arbetat 
fram rekvisit både av det tydligare slaget men även vissa som kan anses som mer 
otydliga, ett exempel på det är att MD ibland tillämpat kravet gällande kändhet på 
olika sätt. I vissa fall har det räckt med att till exempel varumärket eller produkten 
varit känt medans det i andra fall ställts välkänt som krav vilket enligt oss bidragit till 
förvirring och viss otydlighet. Som tidigare nämnt har vi även funnit vissa tydliga 
rekvisit som också faktiskt är något som MD valt att diskutera i samtliga av de fall vi 
valt att analysera, ett exempel på detta är kravet som ställs på att näringsidkaren 
obehörigen anknyter till annan näringsidkares varumärke, symbol eller kännetecken.  

Vi har också fört en diskussion i frågan gällande sanktionerna som finns vid 
renommésnyltning och om dessa ska ses som tillräckliga. Vi anser att man som 
näringsidkare inte ska kunna snylta på annan näringsidkares renommé och samtidigt 
knappt få några konsekvenser. Vi menar att det inte ska kunna vara mer fördelaktigt 
att snylta på annans renommé än att skaffa sig ett eget från grunden.  

Vikt har även lagts i diskussionen angående om det kan ses som en 
nödvändighet att ge renommésnyltning ett eget lagrum i marknadsföringslagen. Detta 
för att komma ifrån de något oklara rekvisit och skapa mer tydlighet och en starkare 
rättssäkerhet. Frågan som vi då har ställt oss är om de rekvisit som finns att finna i 
praxis ska ses som så pass otydliga att det behövs ett eget lagrum. Vi kommer således 
fram till att ett eget lagrum gällande renommésnyltning skulle ses aningen överflödigt 
då det enligt vår mening inte finns tillräckligt med problem och otydligheter i det 
framarbetade praxis som finns på området.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering  

I dagens samhälle är konkurrensen på marknaden hård och vikten av ett starkt 
kännetecken och ett gott rykte är A och O. Det är alltså oerhört viktigt att kunna 
bevisa att man är innehavare av ett renommé och att detta renommé också kan 
skyddas genom lagstiftning. Det är dock inte kostnadsfritt att arbeta upp ett renommé, 
det kräver både stora resurser och ekonomiska satsningar, något inte alla är beredda 
att utsätta sin näringsverksamhet för, vilket då gör att man istället försöker rida på en 
annan näringsidkares våg eller så kallade renommé. Marknadsdomstolen, nedan kallat 
MD, har i flera rättsfall gällande renommésnyltning slagit fast att dess innebörd är att 
en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till annan näringsidkares 
till exempel produkt, kännetecken eller varumärke. Det otillbörliga i detta är enligt 
MD när den snyltande näringsidkaren drar en ekonomisk fördel av förfarandet vilket 
då också kan vara till nackdel för den utsatte näringsidkaren.  
 Företeelsen renommésnyltning kan påverka både näringsidkare och 
konsumenter och regleras bland annat i 5 § marknadsföringslagen (2008:486), vidare 
kallat MFL, som är en generalklausul. Då det inte finns några uppställda rekvisit i 
lagen har vi valt att i denna uppsats analysera rättspraxis för att få en bild av vad MD 
väljer att beakta vid tvistemål gällande renommésnyltning, detta eftersom vi sett detta 
som aningen oklart. Vi vill alltså se om vi kan reda ut de frågetecken som finns och få 
en tydligare inblick gällande exempelvis när renommésnyltning ska anses föreligga 
och vilka händelser MD bedömer vara extra viktiga, hur sanktionerna ser ut och om 
MFL faktiskt är i behov av ett nytt lagrum specifikt för renommésnyltning. 

1.2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att finna svar på de frågeställningar vi funnit intressanta 
att utreda. Detta görs dels för att få en tydligare bild av när renommésnyltning enligt 5 
§ MFL faktiskt ska anses föreligga, dels för att klargöra vilka rekvisit som finns men 
också för att på ett bättre sätt förstå vad renommésnyltning är.  Syftet med uppsatsen 
är också att ta reda på huruvida sanktionerna vid renommésnyltning är tillräckliga 
samt om det ska anses behövas ett lagrum specifikt för renommésnyltning eller om 
generalklausulen i 5 § MFL är tillräcklig som reglering. En stor del av detta arbete 
kommer att utgå från ett flertal rättsfall. Vi avser dels att beskriva, jämföra och 
analysera dem, men också att med hjälp av rättsfallen komma fram till svar på de 
frågor vi avser att utreda. Vi har valt att utgå dels från rättsfall där MD ansett att 
renommésnyltning har förelegat, men också rättsfall där MD kommit fram till att 
renommésnyltning inte förelegat. Detta för att få en bredd på analysen och 
diskussionen i arbetet samt för att kunna komma fram till så korrekta svar som 
möjligt.  

1.3. Frågeställningar 

Uppsatsen består av tre frågeställningar, varav en, den första här nedan, är vår 
huvudsakliga frågeställning, som sedan kompletteras med två frågeställningar vi avser 
att utreda i en aning mer begränsad omfattning. Våra frågeställningar lyder som 
följande: 
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• Hur ser gränsdragningen ut vid renommésnyltning, vilka rekvisit finns det? 

 
• Vad finns det för sanktioner vid renommésnyltning, är dessa tillräckliga? 

 
• Är generalklausulen i 5 § MFL tillräcklig som reglering för renommésnyltning 

eller bör det införas ett lagrum specifikt för renommésnyltning?  

1.4. Avgränsning  

Vi har i denna uppsats valt att utgå från den svenska marknadsrätten och har då enbart 
valt svenska rättsfall att analysera. Uppsatsen har en marknadsrättslig karaktär vilket 
innebär att vi ej kommer beröra renommésnyltning ur exempelvis ett 
varumärkesrättsligt perspektiv. Denna avgränsning har gjorts i syfte att tydliggöra vart 
gränsdragningen går, vad gäller just renommésnyltning inom den svenska 
marknadsrätten. Uppsatsen kommer heller inte beröra renommésnyltning som 
omfattas av andra lagrum än 5 § MFL samt transaktionstestet i 6 § MFL, detta för att 
undvika att frågeställningarna och utredningen av dessa blir för breda. Vi har 
dessutom valt att inte utreda våra frågeställningar ur ett internationellt perspektiv, mer 
än att ta upp det EU-direktiv som legat till grund för den nuvarande 
marknadsföringslagstiftningen, även detta för att undvika att uppsatsen får ett för brett 
innehåll. 

1.5. Disposition  

Efter uppsatsen inledande kapitel kommer en redogörelse gällande grunderna i 
marknadsföring och syftet med marknadsföringslagen att förklaras. Därefter följer en 
redogörelse gällande renommésnyltning, dess innebörd och reglering. Vi kommer 
sedan gå igenom ett antal rättsfall som vi ställer mot varandra för att få fram likheter 
och skillnader fallen emellan för att sedan ha dessa till grund för utredningen av våra 
frågeställningar. Därefter löper delar som bevisning, sanktioner, och frågan gällande 
ytterligare lagrum. Uppsatsen avslutas med en slutsats och avslutande reflektioner.  

1.6. Metod (rättsdogmatisk metod) 

Den metod vi kommer att använda oss av under utförandet av detta arbete är den 
rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i 
rättskälleläran, som innebär att man tillämpar de olika rättskällorna, lagstiftning, 
rättspraxis, förarbeten samt doktrin för att fastställa gällande rätt.1  

Vår förhoppning med denna uppsats är att finna svar på de frågor vi avser att 
utreda, och för att kunna göra det kommer vi huvudsakligen att använda oss av, tolka 
och analysera lagtext, i vårt fall MFL och relevanta rättsfall som exempelvis MD 
1993:9 (Hugo Boss-fallet) vilket var det första rättsfallet där renommésnyltning 
ansågs föreligga samt MD 1999:21 (Robinson-fallet) som gjorde starka avtryck för 
rättsutvecklingen inom renommésnyltning. Vi kommer också att utgå en del från 
förarbeten och även doktrin. Vi kommer alltså främst att använda oss av rättspraxis på 

                                                
1 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21. 
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området samt lagtext och förarbetet till den nya marknadsföringslagen2 för att finna så 
korrekta svar på våra frågeställningar som möjligt.  

Den rättsdogmatiska metodens syfte beskrivs ofta som ett sätt att finna en 
lösning på ett rättsligt problem genom att tillämpa en lagregel på problemet.3 När man 
använder sig av den rättsdogmatiska metoden så utgår man oftast från en konkret 
frågeställning.4 Eftersom den rättsdogmatiska metoden används för att utreda en 
faktisk och konkret fråga med hjälp av rättskälleläran anser vi att detta är en metod 
som passar oss väl i utförandet av denna uppsats, med den anledningen att vi avser att 
utreda våra frågeställningar med hjälp främst av rättspraxis på området, lagtext samt 
förarbeten. I och med att vi till största del utgår från rättspraxis i det här arbetet har 
följden av detta blivit att antalet övriga källor är aningen begränsade, något vi är 
medvetna om och något som har varit nödvändigt för att kunna lägga upp arbetet på 
det sätt vi tänkt oss, just att utgå från praxis på området för att finna svar på våra 
frågor. Vi är också medvetna om att de rättsfall vi använder oss av, är avgöranden 
samtliga från tidigare MD, detta eftersom att de avgöranden som finns från nya 
Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, nedan 
kallat PMD respektive PMÖD är ytterst få till antalet, samt att vad vi kunnat finna så 
finns ännu inga prejudicerande domar gällande renommésnyltning.  
 
 
 

 

 
 
  

                                                
2 Prop. 2007/08:115. 
3 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, s. 21. 
4 A.a., s. 23. 
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2. Marknadsföring och den rättsliga regleringen 
 
I det här kapitlet presenteras fakta dels gällande vad marknadsrätten är och vad 
marknadsrätten har för syfte, det tas här också upp vad marknadsföring är och syftet 
med marknadsföringslagen, detta för att ge läsaren en inblick i det ämne uppsatsen 
kommer att utgå ifrån och för att läsaren ska få en förståelse för kommande delar i 
uppsatsen.  

2.1. Vad är marknadsrätten  

MFL tar sikte på den svenska marknaden gällande reklam och marknadsföring och 
inkluderar marknadsföring som riktar sig till konsumenter, vilka handlar för ändamål 
som faller utanför näringsverksamhet5 och näringsidkare, vilket har innebörden av en 
fysisk eller juridisk person som handlar med syfte för den egna näringsverksamheten6. 
MFL skyddar däremot inte mot diskriminering, stötande reklam, opinionsbildande 
reklam eller utnyttjandet av enskilda individer, utan skyddet ges enbart till 
konsumenter och näringsidkare.7   
 För att förklara marknadsrättens syfte kan man enkelt säga att den finns för att 
ange de ramar för vad som ska anses som tillåtet samt otillåtet vid kommersiell 
marknadsföring.8 Man skulle kort kunna säga att marknadsrättens regler delvis 
skapades för att uppnå en tillbörlig och fungerande konkurrens på marknaden.9 
Marknadsrätten delas in i två huvudområden, konkurrensrätt och marknadsföringsrätt 
och vi kommer i denna uppsats enbart fokusera på marknadsföringsrätten.10 
 Bestämmelser gällande marknadsrätten regleras i MFL och i 1 § stadgas att 
syftet med lagen är att främja konsumenter och näringsidkares intressen vid 
marknadsföring, samt motverka marknadsföring som är otillbörlig mot dessa, något 
som har en betydelse för bland annat renommésnyltning. MFL reformerades 2008 till 
följd av ett EU-direktiv om otillbörliga affärsmetoder11, i och med den nya 
marknadsföringslagen genomfördes direktivet och införlivades i svensk rätt.12 
Direktivet medförde vissa regler som kom att ha betydelse för renommésnyltning, 
exempelvis införandet av 6 § MFL där ett av lagens transaktionstest återfinns. Senare 
i arbetet väntar en förklaring för dess innebörd. Direktivet13, kom till bland annat på 
grund av att medlemsstaternas lagar gällande otillbörliga affärsmetoder skiljde sig 
märkbart från varandra, vilket kunde innebära att konkurrensen blev förvrängd och att 
den inre marknaden inte kunde fungera på ett smidigt sätt.14 I och med direktivet kom 
medlemsstaters regleringar närmare varandra, vilket i sin tur ledde till mer klara och 
förutsägbara riktlinjer inom marknadsrätten.15  

2.2. Vad är marknadsföring  
                                                
5 Svensson, C, A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Uppl. 17, s. 45. 
6 A.a., s. 45. 
7 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 118. 
8 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 15. 
9 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 97. 
10 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 19. 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
12 Prop. 2007/08:115. 
13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, p.3 i ingressen.  
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, s. 6 i ingressen.  
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För att förklara vad marknadsföring är bör man börja med att förklara att 
marknadsföring i själva verket handlar om att skapa, kommunicera och leverera 
kundvärde. En näringsidkare som förstår sig på vad kunden har eller kan ha för behov, 
önskningar eller ser hur marknaden i sig fungerar har goda chanser att skapa 
kundvärde. Lyckas man bättre än sina konkurrenter med det innan nämnda har man 
goda möjligheter att leverera mer kundvärde än konkurrenterna och på så vis också bli 
mer lönsamma. För att marknadsföringen ska blir så givande som möjligt krävs att 
delar som varumärkesprofilering, prissättning, produkter och marknadskanaler är 
starka både i sig själva men också som helhet. Det är först när detta är uppnått som 
marknadsföringens mål och efterfrågan på produkter kan åstadkommas.16 Man skulle 
kort kunna förklara marknadsföring som något näringsidkare gör för att lyckas skapa 
en naturlig efterfrågan på just deras produkter17, alltså något som gör att jag som 
konsument väljer just dennes produkt framför konkurrenternas.  
 God marknadsföring kan vara bra ur konsumentsynpunkt då den bidrar till att 
vi blir mer upplysta om produkter samt att den bidrar till konkurrens som i sin tur 
leder till både bättre prissättningar och högre kvalité på produkterna.18 

2.3. Marknadsföringslagens syfte  

Syftet med MFL är som tidigare nämnt att gagna konsumenternas och näringslivets 
intressen då de uppkommer i samband med att man marknadsför produkter på 
marknaden, samt försöka förhindra marknadsföring som kan ses som otillbörlig 
gentemot konsumenter och näringsidkare. I och med att lagen har som syfte att arbeta 
för ett främjande av marknaden både för näringslivet och konsumenterna leder detta 
till att lagen även motarbetar otillbörliga beteenden och snedvriden konkurrens mellan 
näringsidkare.19 
 MFL tar sikte på marknadsföring som är av vinstdrivande karaktär, så kallat 
kommersiellt syfte och alltså inte på marknadsföring av exempelvis politisk eller 
religiös karaktär. När det gäller marknadsföring och reklam av sådan natur finns 
istället grundlagarna tryckfrihetsförordningen (1949:105) och 
yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).20  
 

 

   

                                                
16 Parment, A., Marknadsföring, s. 11.  
17 A.a., s. 12. 
18 A.a., s. 12.  
19 Svensson, C, A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Uppl. 17, s. 43. 
20 A.a., s. 43. 
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3. Renommésnyltning 
 
För att läsaren ska kunna förstå det som diskuteras genom uppsatsen tas det här upp 
dels vad begreppet renommé och renommésnyltning innebär, men även andra begrepp 
som är av betydelse för uppsatsen, bland annat ”välgrundat affärsbeslut”. Det tas 
också upp hur den rättsliga regleringen ser ut och sambandet mellan 5 och 6 §§ MFL. 
Det redogörs också för hur sanktionerna för renommésnyltning ser ut. 

3.1. Vad är renommé och renommésnyltning 

Renommé, eller som det också kan benämnas, goda rykte eller anseende, är en viktig 
del inom marknadsrätten och att obehörigen knyta an och dra nytta av någon annans 
upparbetade renommé är i marknadsrättslig mening att beakta som så kallad 
renommésnyltning. Att snylta på annans renommé kan ske på olika sätt, bland annat 
genom att till exempel anknyta till annans produkt, symbol, eller kännetecken.21 
Renommésnyltning är inget som omfattas av reglerna gällande vilseledande 
marknadsföring utan detta förfarande angrips istället med hjälp av generalklausulen i 
MFL.22  

3.2. Den rättsliga regleringen  

Renommésnyltning regleras på fler sätt, bland annat i marknadsföringslagens 
generalklausul som återfinns i 5 § MFL, men också i bestämmelserna gällande 
jämförande reklam, vilseledande efterbildning, samt i punkt 13 i bilaga 1 till EU-
direktivet 2005/29/EG.23 Renommésnyltning regleras också i Internationella 
handelskammarens regler. I förarbete till den nya marknadsföringslagen framgår att 
den regering som utförde propositionen menade att renommésnyltning är ett exempel 
på en företeelse “som kan skapa allvarliga och negativa konsekvenser för den 
genomsnittlige konsumenten” och att om regleringen inte hade varit av det slag och i 
den utsträckning som den faktiskt är skulle det kunna innebära en risk för att 
mottagaren får det betydligt svårare att särskilja produkter som är av olika kvalitet 
eller ursprung, och det i sin tur skulle också kunna medföra en större risk för en 
snedvriden konkurrens mellan näringsidkare.24 
 Förbudet mot renommésnyltning omfattas alltså bland annat av 
generalklausulen i 5 § MFL, som är det lagrum vi kommer att beröra i denna uppsats. 
Med generalklausul menas en allmän hållen lagbestämmelse, som gör det möjligt för 
domstolen att göra en bedömning i varje enskilt fall25, och kan omfatta flera olika 
lagbestämmelser.  

I 5 § MFL stadgas att: 
 

”Marknadsföring ska stämma överens med god 
marknadsföringssed.” 

                                                
21 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 112. 
22 SOU 2006:76, s. 208. 
23 Prop. 2007/08:115, s. 112. 
24 A.a., s. 112. 
25 Andersson, T., Dahlberg, M., Reichel, J., Samuelsson, J., Juridikens termer, s. 82. 
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 Generalklausulen i 5 § MFL omfattar allmänna krav och regleringar gällande 
marknadsföring.26 Bestämmelser som omfattas av generalklausulen avser 
marknadsföring och andra affärsmetoder som riktar sig till konsumenter och 
näringsidkare27, och har till uppgift att omfatta de typer av otillbörlig marknadsföring 
som inte finns reglerat specifik i lagen.28 
 Dagens samhälle är under ständig utveckling, inte minst vad gäller 
marknadsföring, och det kommer hela tiden nya kanaler och möjligheter för 
marknadsföring av sina varumärken.29 Detta medför svårigheter vad gäller reglering 
på området, och därför är bestämmelserna idag upprättade på ett relativt allmänt sätt, 
dvs. genom generalklausulen i 5 § MFL. Det är dessutom inom marknadsföringsrätten 
svårt att i lagtext reglera och dra gränser för vad som är tillåtet och inte, även av den 
anledningen är generalklausulen en viktig del i MFL. Generalklausulen i 5 § MFL 
utvecklas hela tiden tack vare rättspraxis och vad som idag regleras genom den kan 
kortas ner till följande delar. Dels omfattas marknadsföringsåtgärder som ligger nära 
sådant som är förbjudet enligt den så kallade svarta listan, som återfinns i en bilaga till 
direktiv 2005/29/EG, med 31 förfaranden som alltid ska ses som otillbörliga och alltså 
är att anse som förbjudna30, samt de bestämmelser som finns specificerade i lagen, till 
exempel vilseledande efterbildning. Annat som också omfattas är andra typer av 
marknadsföring som får anses som otillbörliga men som inte heller finns reglerade 
specifikt i lagen, till exempel renommésnyltning och misskreditering. Slutligen 
omfattas också sådan marknadsföring som är otillåten enligt speciallagstiftning.31  
 Generalklausulen omfattar alltså renommésnyltning, som är den del inom 
marknadsföringsrätten som vi avser att utreda, och den allmänt utformade lagtext som 
finns gällande just renommésnyltning är alltså att marknadsföring ska stämma överens 
med god marknadsföringssed.  
 Redan i förarbete till den tidigare marknadsföringslagen32 diskuterades 
huruvida det bör införas ett uttryckligt förbud för bland annat renommésnyltning. Man 
kom då fram till att sådana fall ska omfattas av generalklausulen, något som även 
fortsättningsvis gäller.33  
 
3.2.1. Definition av god marknadsföringssed  
 
Definitionen för god marknadsföringssed finns i 3 § MFL, där förklaras god 
marknadsföringssed som “god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till 
att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter”. God 
affärssed i sin tur avser i huvudsak normer som utvecklats inom näringslivet, till 
exempel Internationella handelskammaren regler för reklam, samt andra uppförande- 
och branschkoder.34 God marknadsföringssed, god affärssed, god yrkessed, samtliga 
begrepp förekommer på ett eller annat sätt i lag, förarbeten, direktiv, doktrin med 

                                                
26		Prop. 2007/08:115, s. 144.	
27 Prop. 2007/08:115, s. 68. 
28 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 45. 
29 A.a., s. 44. 
30 Svensson, C, A., Stenlund, A., Brink, T., Ström, L-E., Carlén-Wendels, T., Praktisk marknadsrätt, s. 
161. 
31 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 44-45. 
32 Prop. 1994/95:123, s. 76–77. 
33 Prop. 2007/08:115, s. 111. 
34 A.a., s. 69. 
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mera, och generellt kan sägas att dessa begrepp i principen innebär liknande om inte 
samma sak35, i alla fall i marknadsrättslig mening.  
 

3.3. Transaktionstestet och 6 § MFL 

I och med införandet av 2008 års MFL skapades också 6 § MFL, ett så kallat 
transaktionstest. För att marknadsföring ska anses vara av sådan typ av 
marknadsföring som kan falla in under till exempel 5 § MFL och anses vara 
otillbörlig, krävs att det så kallade transaktionstestet är uppfyllt. Transaktionstestet i 6 
§ MFL innebär att marknadsföringen måste ha kommersiell effekt, med andra ord ska 
det påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.36 Detta betyder 
alltså att om ett förfarande är i strid med god marknadsföringssed men att detta inte 
har någon påverkan på konsumenternas ekonomiska handlingsmönster inte kan ses 
som otillbörligt och uppfyller på så vis inte kraven, transaktionstestet är alltså 
avgörande vid bedömningen av renommésnyltning.37  

Transaktionstestet ska prövas i två steg, för det första ska man utreda om 
handlingen strider mot god marknadsföringssed och därefter ska en bedömning göras 
utifrån konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Konsumenten 
man här ska utgå ifrån är en genomsnittlig konsument som tillhör den krets 
handlingen riktat sig till.38 Detta innebär således att det är upp till domstolen att göra 
en bedömning i det enskilda fallet angående genomsnittskonsumenten och då 
beroende på produkt, tjänst eller målgrupp. Det är väldigt ovanligt att 
transaktionstestet inte anses vara uppfyllt39, och enligt praxis framgår det att man inte 
alltid prövar frågan gällande kommersiell effekt något särskilt utan att man antar att 
marknadsföringen faktiskt har kommersiell effekt.40 
 
3.3.1. Välgrundat affärsbeslut 
 
Marknadsföring anses vara otillbörlig bara om den påverkar eller sannolikt påverkar 
mottagaren av marknadsföringens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det 
innebär att mottagaren inte ska påverkas av marknadsföringen på ett sådant sätt att 
hen fattar ett annat beslut än vad hen annars skulle ha fattat.41 
 
3.3.2. Otillbörlig marknadsföringsåtgärd 
 
Att en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig innebär att en näringsidkare till dennes 
ekonomiska fördel utnyttjar ett värde i positiv bemärkelse hos konsumenter, ett värde 
som skapats av annan näringsidkare än denne själv. Enligt praxis är ett sådant 
utnyttjande ägnat att på ett eller annat sätt dels skada den andra näringsidkaren men 

                                                
35 A.a., s. 70. 
36 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 102. 
37 Prop. 2007/08:115, s. 109–110. 
38 A.a., s. 110–111. 
39 Hellstadius, Å., Immaterialrätt och marknadsrätt, s. 102. 
40 Bernitz, U., Svensk och europeisk marknadsrätt 2, s. 45. 
41 Prop. 2007/08:115, s. 108. 
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också försämra konsumenternas marknadsöverblick.42 Ett sådant värde som den 
snyltande utnyttjar kallas för uppmärksamhetsvärde.43 
 För att en åtgärd ska anses vara otillbörlig krävs varken uppsåt eller 
oaktsamhet från näringsidkarens sida44, en åtgärd kan alltså anses otillbörlig trots att 
näringsidkaren inte medvetet utför en åtgärd som innebär att till exempel 
renommésnyltning föreligger.  
 Anses en marknadsföringsåtgärd vara otillbörlig är den enligt lag alltså inte 
rättsligt acceptabel.  

3.4. Internationella handelskammaren 

Internationella handelskammarens, ICC, regler för reklam och 
marknadskommunikation är en form av normbildning och har till syfte att komplettera 
lagstiftningen. Kort förklarat kan man säga att ICC:s regler omfattar etiska regler som 
ger utslag för vad som ska anses som god sed i näringslivet. Dessa regler återfinns 
numera ofta i lagtext som “god marknadsföringssed”.45  
 ICC har idag exklusiva förutsättningar för att ge vägledning gällande reklam 
och marknadsföring internationellt då de är näringslivets världsorganisation. ICC:s 
regler har efter många års arbete bidragit till förtroende hos konsumenterna vad gäller 
reklam och marknadsföring, då reglerna bidrar till att konsumenter är försäkrade om 
att reklamen bland annat ska vara laglig, hederlig och fri från stötande inslag.46 ICC:s 
regler genomgår ständiga förändringar för att på så vis få ett bra samspel mellan 
förändringar i samhället och den rättsliga regleringen.47 
 Vad gäller renommésnyltning finns en särskild artikel i ICC:s regler, artikel 
15, som tydliggör att marknadskommunikation inte obehörigen får utnyttja annan 
näringsidkares till exempel kännetecken.  

3.5. Sanktioner vid renommésnyltning  

Bryter man mot 5 och 6 §§ MFL som gäller god marknadsföringssed och otillbörlig 
marknadsföring löper man risk att drabbas av ett förbud att fortsätta med denna 
marknadsföring. I 23 § MFL framkommer att näringsidkare som gjort något 
otillbörligt i sin marknadsföring inte längre har rätten att använda sig av företeelsen 
eller i fortsättningen använda sig av liknande handling i sin marknadsföring. I 26 § 
MFL framkommer att förbud enligt 23 § MFL ska förenas med vite, såvida det inte 
föreligger sådana särskilda skäl att det kan anses obehövligt. Vitet ska i regel omfattas 
av en så pass stor summa att den ska ha en preventiv effekt.48 Man kan alltså säga att 
vitet bör vara så pass högt att en fortsatt marknadsföring och i så fall en medveten 
överträdelse av förbudet ska kosta mer än vad det smakar.  
 
 
  

                                                
42 A.a., s. 112.  
43 Bernitz, U., Pehrson, L., Rosén, J., Sandgren, C., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 371. 
44 Prop. 2007/08:115, s. 144. 
45 Svensson, C, A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Uppl. 17, s. 27. 
46 Svensson, C, A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Uppl. 16, s. 311. 
47 A.a., s. 318. 
48 Svensson, C, A., Den svenska marknadsföringslagstiftningen, Uppl. 17, s. 140. 
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 4. Rättspraxis  

 
Vi har i detta arbete valt att lägga stor vikt vid att läsa och analysera rättsfall där MD 
dels ansett att det varit fråga om renommésnyltning samt rättsfall där MD kommit 
fram till att det ej varit fråga om renommésnyltning. Detta för att kunna bredda 
analysen och göra en jämförelse rättsfallen emellan och se om vi kan finna ett mönster 
i MD:s bedömning. Vi har valt att söka svar på våra frågor i praxis, för att på så vis 
försöka få klarhet i vilka krav MD ställer och vilka förutsättningar som ska vara 
uppfyllda för att det ska anses vara fråga om renommésnyltning. Vi kommer nedan 
göra en redogörelse för de rättsfall vi ansett haft en betydande roll i utvecklingen av 
de ställda kraven för att renommésnyltning ska anses föreligga. I vissa av de rättsfall 
vi kommer att beröra har parterna åberopat även andra företeelser än 
renommésnyltning, detta är dock inget vi valt att beröra då vår uppsats enbart har 
fokus på just renommésnyltning. De rättsfall vi valt att utreda är alla från MD, något 
som dock bör nämnas i korthet är att MD inte längre finns kvar utan har ersatts av 
PMD och PMÖD.49 Denna ändring gjordes till största del för att skapa en mer 
specialiserad domstol på området, eftersom dessa mål har stor betydelse för en 
effektiv konkurrens samt ett starkt konsumentskydd.50  

4.1. Rättsfall där renommésnyltning förelegat  

4.2.1. MD 1993:9 Hugo Boss AG vs. RKA Försäkringar51  
 
Målet i fråga gällde marknadsföring av en annons gällande affärsgruppsförsäkringar i 
tidningen Veckans Affärer. Hugo Boss var och är fortfarande ett större klädföretag 
som är kända i större delar av världen och inte minst i Sverige, de besitter alltså ett väl 
inarbetat varumärke och genom detta ett synnerligen gott renommé. 
 Hugo Boss marknadsförde sig under en tid i tidningen Veckans Affärer då 
deras största kundgrupp var affärsmän vilket också var en stor del av tidningens 
läsare. Under samma tid som Hugo Boss valde att marknadsföra sig i tidningen valde 
också RKA Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, nedan kallar RKA, att göra det och då 
med en hund iklädd mörk kavaj, vit skjorta, slips samt med en mörkbrun 
portfölj.  Man valde också att i bilden tydligt skriva ordet BOSS i vita bokstäver och 
med samma typsnitt som Hugo Boss använt sig utav, se bilaga 1 nedan. Hugo Boss 
menade då att RKA marknadsfört sina försäkringar med en tydlig anknytning till 
Hugo Boss och på så vis utnyttjat deras goda renommé.  
 Svarande part, RKA, menade dock att det ej var fråga om någon 
renommésnyltning då de valde att använda sig av ordet BOSS då försäkringen riktade 
sig till företagsledare. Man valde alltså ordet BOSS då det ses som ett gemensamt 
namn för personer med företagsledande roller samt nyckelmän i näringsverksamhet, 
alltså den målgrupp försäkringen riktar sig till. RKA valde att stoppa all typ av 
marknadsföring med benämningen BOSS när Hugo Boss påtalade det otillbörliga 
utnyttjandet.  
 MD diskuterade att särskilda försiktigheter borde vidtagits i och med 
annonseringen; ”När två företag som i detta fall använder samma varumärke - en 
situation som från marknadsföringssynpunkt självfallet är känslig - bör kunna krävas 
                                                
49 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, 2018-11-05.  
50 Prop. 2015/16:57, s. 1. 
51 MD 1993:9. 
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att särskild försiktighet iakttas med marknadsföringsåtgärder som kan innefatta ett 
utnyttjande av den goodwill som det andra företaget byggt upp för sitt märke. Att i ett 
sådant läge tvärtom utforma marknadsföringen så att den påtagligt anknyter till det 
andra företagets marknadsföring och uppbyggda renommé för märket bör rimligen 
bedömas som otillbörligt enligt generalklausulen i marknadsföringslagen.” 
 MD har som ett av skälen till utfallet i domen att RKA genom sitt val av 
annonsplats i Veckan Affärer samt utformningen av annonsen valt att skapa påtagliga 
likheter med Hugo Boss marknadsföring. Man kunde genom detta då konstatera att 
Hugo Boss goda renommé lockat läsarna att ta del av innehållet för RKA:s annons. 
Vad som också kunde konstateras är att dessa påtalade likheter skapade en association 
mellan näringsverksamheterna vilket då ledde till att Hugo Boss goda renommé 
utnyttjats och skapat fördelar för marknadsföringen av RKA:s försäkringar. 
 MD kommer således fram till att RKA genom marknadsföringen utnyttjat de 
goda renommé som Hugo Boss besatt. MD förbjöd där med RKA vid vite av 
tvåhundratusen (200 000 kr), att vid marknadsföring av försäkringar använda sig utav 
den nämnda annonsen eller liknande som väsentligen kan knyta an till Hugo Boss.  
 Vad som också framgår av domen är att praxis på området gällande 
renommésnyltning vid marknadsföring ter sig outvecklat varför denna dom blev 
viktig för framtiden. Det framgår att frågan testats flera gånger innan men inte fått 
liknande utfall. 
 
4.2.2. MD 1999:21 Robinsonchips52  
 
Fallet avser frågan huruvida Orcla Confectionery & Snacks Sverige AB, nedan kallat 
OLW, har marknadsfört sig på ett tillbörligt sätt eller ej. OLW marknadsförde under 
1998 en chipssort de kallade för “Robinsonchips”, något som Sveriges Television AB, 
SVT, menade innebar att OLW snyltade på SVT:s tv-program “Expedition 
Robinsons” (i folkmun kallat Robinson), renommé.  
 SVT sände under flera säsonger tv-programmet Expedition Robinson, som 
sågs av flera miljoner svenskar. Programmet sändes fler år då det blev en stor 
tittarsuccé och tack vare det stora intresset för programmet blev namnet “Expedition 
Robinson” och kanske främst enbart “Robinson” ett välkänt namn som förknippades 
med SVT:s tv-program.  
 SVT och OLW hade under en tid fört diskussioner kring huruvida OLW fick 
använda sig av namnet Expedition Robinson eller Robinson i sin marknadsföring av 
chips. Trots att de inte kom fram till någon överenskommelse vid diskussionerna, 
började OLW att marknadsföra en chipssort under namnet “Robinsonchips”. 
Marknadsföringen av chipsen skedde under den tiden då programmet sändes på tv, 
något som enligt SVT tydde på att OLW måste varit medvetna om att bland annat 
renommésnyltning förelåg. OLW däremot menade att namnet “Robinsonchips” var 
inspirerat av romanen Robinson Crusoe av Daniel Defoe, varpå SVT ansåg att om 
fallet var som sådant hade OLW kunnat vara tydligare och använt namnet Crusoe i 
marknadsföringen.  
 Professor Ulf Bernitz gjorde på uppdrag av SVT ett rättsutlåtande i målet; 
“Sammanfattande slutsats anförs att den påtalade marknadsföringen av 
Robinsonchips anknyter till SVT:s synnerligen välkända Robinsonprogram på sådant 
sätt att den därmed innebär såväl renommésnyltning som vilseledande 
marknadsföring.” 

                                                
52 MD 1999:21. 
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 En fråga som MD hade att utreda var huruvida SVT:s tv-program Expedition 
Robinson kunde anses medföra ett renommé. I och med att tv-programmet under en 
relativt kort period uppmärksammades så pass mycket och blev välkänt för en stor 
mängd konsumenter, ansåg MD att ett så kallat uppmärksamhetsvärde var uppfyllt, 
och huruvida detta uppmärksamhetsvärde kunde anses medföra ett renommé blev 
svaret ja. MD tog upp det faktum att en anknytning till ett sådant känt uttryck som 
Robinson (efter Robinson Crusoe) endast i undantagsfall kunde anses vara otillbörlig i 
förhållande till SVT. Sådana kända namn måste om de är allmänt tillgängliga, kunna 
användas inte bara av SVT utan även av andra näringsidkare. MD kom dock fram till 
att trots att det står klart att uttrycket Robinson från en början kom från romanen 
Robinson Crusoe, så hade uttrycket under den då senare tiden sedermera förknippats 
med tv-programmet Expedition Robinson och att det därför fick anses att OLW 
snyltat på det uppmärksamhetsvärde som SVT under den tiden besatt i och med tv-
programmet Robinson. En faktor som också var avgörande för målets utgång var det 
faktum att OLW i marknadsföringen använt sig av bilder av söderhavsmiljö, som 
under tiden gjorde snyltningen än tydligare i och med att även detta var något som 
starkt förknippades med tv-programmet, åtminstone tillsammans med namnet 
Robinson. MD kom alltså fram till att det förelåg renommésnyltning i det här fallet, 
eftersom det ansågs att OLW utnyttjat och snyltat på det uppmärksamhetsvärde som 
SVT och tv-programmet Robinson besatt: “OLW:s marknadsföring, i nära tidsmässig 
anslutning till TV-programserien, av produkter med benämningen Robinsonchips och 
i förpackningar med en bild av söderhavsmiljö har mycket stark anknytning till TV-
programmet och associerar till detta. Därigenom utnyttjar OLW kommersiellt ett 
uppmärksamhetsvärde som SVT och TV-programmet får anses ha skapat hos 
konsumenterna. Något medgivande från SVT att använda namnet Robinson i 
marknadsföringen förelåg inte. Marknadsföringen utgör därför en form av 
renommésnyltning." 
 Målet avslutades med att MD förbjöd OLW vid vite om tvåhundratusen 
kronor (200 000 kr) att i sin marknadsföring använda ordet “Robinson” på det sätt 
som de tidigare gjort. Förbudet skulle gälla så länge tv-programmet sändes och ett år 
efter det att programmet upphört att sändas.  
 
4.2.3. MD 2002:20 Arla VS. Champagne53  
 
Under november 1999 presenterade Arla i ett pressmeddelande att en ny yoghurtsmak 
snart skulle lanseras, med namn Yoggi Champagne och Yoggi Original Champagne. 
Arla tog i pressmeddelandet bland annat upp att millennieskiftet närmade sig och att 
vi behövde något som kunde sätta guldkant på tillvaron, nämligen Yoggi Champagne. 
De tog också upp att yoghurten både smakade och luktade precis som riktig 
Champagne, det förtydligades också att yoghurten var gjord på vita druvor, precis 
som riktig Champagne. Några veckor senare gick Arla ut med ytterligare ett 
pressmeddelande där de meddelade att namnet på yoghurten ändrats till Yoggi 
Original med Champagnesmak. Yoghurten, Yoggi Original med Champagnesmak, 
hade i och med marknadsföring av denna bland annat synts i butiker på skyltar och 
hylldekorationer, med bland annat bubblor och champagnekorkar. Marknadsföringen 
föreställde även finklädda personer på fest samt kypare som höll i brickor med Yoggi-
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förpackningar på, som annars ofta är något som förknippas med just drycken 
Champagne. Se bilaga 2 nedan.  
 Kärande parter menade att det förelåg renommésnyltning, detta dels på grund 
av att de menade att Champagne var en välkänd beteckning av en produkt med 
mycket högt renommé. Dels menade de också att yoghurten, Yoggi Original med 
Champagnesmak, varken till innehåll eller tillverkning hade något gemensamt med 
den ursprungliga drycken Champagne, utan att Arla endast nämnt detta för att snylta 
på Champagnes renommé. De tog även upp det faktum att Arla använt sig av bubblor, 
kypare med finkläder samt champagnekorkar också var att anses som 
renommésnyltning.  
 Svarande part, Arla, menade däremot att renommésnyltning inte ansågs 
föreligga, detta dels på grund av att de menade att de istället för att använda sig av 
ordet Champagne, har använt sig av uttrycket champagnesmak, för att det inte skulle 
ske någon förväxling och riskera att konsumenter skulle tro att yoghurten faktiskt 
kommer från regionen Champagne. Arla framförde också att det fanns reglerat när 
man fick använda uttrycket Champagne och inte, och menade att det torde vara okej 
att använda sig av uttrycket så länge man inte marknadsförde en liknande produkt, till 
exempel ett mousserande vin. I och med att det gällde en yoghurt och inte någon 
produkt som på något sätt kunde förväxlas med drycken Champagne, menade Arla 
innebar att någon risk för förväxling inte förelåg.  
 MD menade att detta var ett tydligt fall av renommésnyltning och tog bland 
annat upp en del rekvisit gällande renommésnyltning, bland annat; “att näringsidkare 
i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, 
produkter, kännetecken eller liknande”. Ett annat rekvisit MD lyfte var det faktum att 
det som utnyttjas måste vara välkänt på marknaden, så att det förknippas med den 
andre näringsidkaren. MD menade att det förfarande som ovan beskrivs, 
renommésnyltning, kunde omfattas av generalklausulen i 4 § MFL (nuvarande 5 §), 
och förklarade att det otillbörliga i ett sådant förfarande var då den som snyltar, till sin 
ekonomiska fördel utnyttjar det renommé som hos konsumenter är i positiv 
bemärkelse.  Ofta är ett sådant förfarande även ägnat att skada näringsidkare som 
blivit utsatt för snyltning, och försämra konsumenters marknadsöverblick. MD 
menade att namnet Champagne fick anses vara välkänt och att produkten Champagne 
hade ett högt renommé samt att det fick anses att Arla hade utnyttjat det renommé 
som är förknippat med Champagne. MD tar också upp att det i detta fall precis som i 
Robinson-fallet, krävdes en helhetsbedömning och att de såg till helhetsbilden av 
marknadsföringen; “Arlas marknadsföring av yoghurt med champagnesmak 
associerar till det av de franska champagneproducenterna och champagneföretagen 
inarbetade varukännetecknet champagne. Arla har därmed utnyttjat den speciella 
goodwill och den nimbus som anknyter till champagne. Vid bedömningen bör man 
härvid, som Marknadsdomstolen också̊ gjort i det s.k. Robinson-avgörandet (MD 
1999:21), se till helhetsbilden av marknadsföringen”. 
 I bedömningen tog MD upp det faktum att Arla i sin marknadsföring använt 
sig av bland annat affischer där champagneglas ersatts med yoghurtförpackningen och 
att detta var något som var avgörande för fallets utgång: “Härvid kan särskilt pekas på̊ 
utformningen och färgsättningen av yoghurtförpackningen samt affischerna där glas 
med champagne och champagneflaskor ersatts med Arlas yoghurtförpackning. Mot 
bakgrund av det anförda föreligger enligt Marknadsdomstolens mening ett tydligt fall 
av en medveten renommésnyltning”. 
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 Trots att Arla vid tidpunkten för domen redan upphört med den aktuella 
marknadsföringen ansåg MD det inte föreligga några särskilda skäl för att inte förena 
förbudet med vite. Domslutet resulterade således i att MD förbjöd Arla vid vite om 
fyrahundratusen kronor (400 000 kr) att använda benämningen “champagnesmak” 
eller överhuvudtaget anknyta till det renommé som är knutet till ordet Champagne.  
 
4.2.4. MD 2008:8 Villa Villekulla54  
 
Mål MD 2008:8, som också är känt som Villa Villekulla-målet rör ett bolag som 
nyttjat namnet Villa Villekulla vid marknadsföringen av sin hotellverksamhet.  
 Kärande part, Saltkråkan AB, grundade sin yrkan på att de som rörelse ägde 
rättigheterna för all näringsverksamhet som hade sin grund i något av Astrid 
Lindgrens verk genom en överlåtelse angående Astrid Lindgrens hela produktion.  
Saltkråkan framförde i sina grunder för yrkandet att namnet Villa Villekulla var 
välkänt i det stora hela och då genom Astrid Lindgrens verk om Pippi Långstrump. 
Saltkråkan menade att namnet Villa Villekulla var innehavare av ett renommé och 
uppmärksamhetsvärde vilket de genom olika insatser själva varit med och byggt upp.  

Då svarande part valde att använda sig av namnet Hotell Villa Villekulla i sin 
marknadsföring skapades alltså associationer till Villa Villekulla och har på så sätt 
otillbörligen utnyttjat det kommersiella renommé som namnet Villa Villekulla besatt. 
Saltkråkan menade också på att användningen av namnet utan deras tillåtelse lett till 
urvattning av namnet som i sin tur drabbade Saltkråkan. Man menade också på att 
detta skapade sämre marknadsöversikt för konsumenterna då man som konsument 
kunde få känslan av att det förelegat ett samarbete mellan hotellet och Saltkråkan.   
 Hotell Villa Villekulla menade istället att dessa frågor rörde immateriella 
rättigheter vilket då inte skulle tas upp i MD och att frågorna gällde licens och avtal. 
Man menade också att Saltkråkan ej hade arbetat upp något kommersiellt värde för 
begreppet Villa Villekulla eller uppmärksamhetsvärde hos konsumenterna. Det enda 
Saltkråkan gjort enligt Hotell Villa Villekulla var att upprätta licensavtal, som inte 
omfattar begreppet Villa Villekulla. Hotell Villa Villekulla menade istället att 
benämningen Villa Villekulla inte var något Astrid Lindgren skapat då de enligt deras 
mening användes långt innan hennes tid och istället kunde ses som ett gemensamt 
kulturarv, även när Astrid Lindgren valde att använda namnet. Det återfinns inte 
heller någon bestämmelse angående kulturarv i MFL vilket gör att namnet ej kunde 
ses som skyddat. Namnet Villa Villekulla hade enligt Hotell Villa Villekulla använts 
av en rad olika användare under många år vilket inneburit att detta kulturarv kunde 
ses som fritt att användas.  
 Vad MD hade att ta ställning till var om det förelåg renommésnyltning och om 
Villa Villekulla kunde anses ha ett renommé eller om det var som Hotell Villa 
Villekulla antytt, att det är ett kulturarv fritt att användas. MD konstaterade följande; 
”Betydande insatser har, såvitt kan bedömas, under lång tid gjorts för att bygga upp 
och vidmakthålla det uppmärksamhetsvärde som Villa Villekulla måste anses besitta 
hos konsumenterna. Namnet Villa Villekulla får anses vara väl känt i positiv 
bemärkelse och ha ett gott anseende. Namnet kan därmed anses åtnjuta ett gott 
renommé, dvs. vara bärare av ett renommé.” 
 MD konstaterade alltså att Villa Villekulla var innehavare av ett renommé på 
grund av att namnet associerades till något positivt och något som ansetts ha ett gott 
anseende. Detta delvis eftersom namnet var välkänt för den stora allmänheten samt 
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sammankopplat med Astrid Lindgren och hennes produktion och på så sätt även med 
Saltkråkan. I och med detta kan sägas att Hotell Villa Villekulla utnyttjat en känd 
företeelse men frågan var då om detta skulle ses som otillbörligt. MD kom sedermera 
fram till att det var fråga om renommésnyltning då namnvalet Hotell Villa Villekulla 
fick anses syfta till att skapa intresse då detta direkt av den stora allmänheten 
associerades till Astrid Lindgren och därmed också Saltkråkan.  
MD förbjöd Hotell Villa Villekulla med vite om sjuhundrafemtiotusen kronor (750 
000 kr) att i fortsättningen använda sig av marknadsföring där namnet Villa Villekulla 
finns med. 

4.3. Rättsfall där renommésnyltning ej förelegat  

4.3.1. MD 2011:1 WeSC vs. KappAhl55  
 
Fallet gällde en tvist mellan modeföretagen WeSC AB, WeSC, och KappAhl Sverige 
AB, KappAhl. WeSC drev genom sitt dotterbolag We International AB, We, en 
verksamhet som sålde bland annat kläder och accessoarer, främst så kallat street-wear, 
gatumode. KappAhl drev också de verksamhet inom modebranschen, dock inte med 
fokus på street-wear. 
 Under 2009 uppdagades en tvist mellan två näringsverksamheter som rörde 
det faktum att WeSC ansåg att KappAhl på ett otillbörligt sätt marknadsförde en del 
av sina kläder där texten “WeKids by KappAhl” samt “WeTweens by KappAhl” 
syntes på nacketiketter. Målet avsåg frågan huruvida KappAhls användning av 
begreppen WeKids by KappAhl och WeTweens by KappAhl kunde anses innebära 
bland annat renommésnyltning.  
 WeSC menade att både WeSC och We var välkända benämningar på 
marknaden och att det kunde styrkas genom en marknadsundersökning de gjort, som 
visade att mer än 70% av storstadsbefolkningen mellan 16–45 år, kände till 
varumärket We och att varumärket associeras med kläder. WeSC lyfte att KappAhl 
började använda sig av begreppen WeKids by KappAhl samt WeTweens by KappAhl 
och att kläderna där dessa begrepp fanns, dessutom var av sådan karaktär och stil som 
liknade WeSC:s kläder, d.v.s. klädernas design var skateinspirerade. Detta menade 
WeSC kunde innebära att konsumenter trodde att KappAhl hade ett samarbete med 
WeSC, och att de köpte kläderna från KappAhl just för att de trodde att det var 
WeSC:s kläder. WeSC gjorde ännu en marknadsundersökning för att ta reda på 
förväxlingsrisken mellan dem och KappAhl vad gäller dessa kläder, och enligt WeSC 
visade undersökningen att KappAhls kläder som marknadsfördes med begreppen 
WeKids by KappAhl och WeTweens by KappAhl var så pass okända att konsumenter 
trodde att de snarare hade med varumärket We att göra, än KappAhl.  
 KappAhl däremot menade att WeSC:s marknadsundersökningar var 
bristfälliga och kom efter egna marknadsundersökningar fram till att det inte alls var 
många som associerade WeKids eller WeTweens med WeSC, snarare i så fall med 
KappAhls kläder. KappAhl menade också att om MD skulle komma fram till att 
varumärket We hade ett renommé, så har KappAhl i vart fall inte utnyttjat detta, i och 
med att texten WeKids by KappAhl och WeTweens by KappAhl inte syntes på 
utsidan av några kläder, se bilaga 3 nedan. Kläderna hade dessutom marknadsförts i 
så pass begränsad utsträckning att det inte kunde anses att KappAhl hade utnyttjat We 
(och WeSC) på ett otillbörligt sätt.  
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 När MD gjorde sin bedömning avseende huruvida renommésnyltning förelåg 
tog de hänsyn främst till om varumärket We överhuvudtaget ansågs besitta ett 
renommé, vilket MD kom fram till att sådant inte var fallet: “Vid den bedömning som 
Marknadsdomstolen gjort ovan kan inte varumärket We eller det s.k. We-konceptet 
anses vara känt på sådant sätt att det är bärare av ett renommé. WeSC:s talan ska 
därför även såvitt avser renommésnyltning lämnas utan bifall”.  
 Yrkandet gällande renommésnyltning i målet föll alltså direkt på grund av att 
varumärket We (och WeSC) inte ansågs vara så pass känt att det kunde anses besitta 
något renommé. 
 
4.3.2. MD 2016:11 Spendrups vs. Galatea 56 
 
Fallet gällde två öltillverkare, Spendrups å ena sidan och Galatea å andra sidan. 
Spendrups var välkänt hos gemene man, inte minst för sin öltillverkning av ölsorten 
Mariestads vilken återfanns på Systembolaget. Galatea återfanns också på 
Systembolaget och i synnerhet med Arboga öl.  
 Spendrups menade att förpackningen till Mariestads var välkänd på 
marknaden och särpräglad vilket då enligt deras mening betydde att de besatt ett 
renommé enligt MFL. Man menade också att Galatea genom utseendet på 
Arbogaburken obönhörligen i sin marknadsföring anknöt till utseendet på Mariestads 
ölburk. Denna anknytning skulle då enligt Spendrups ses som renommésnyltning och 
något som kunde bidra till att en genomsnittskonsument inte längre hade möjligheten 
att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  
 Galatea framhöll att deras marknadsföring av Arboga öl stämde överens med 
god marknadsföringssed och att renommésnyltning ej förelåg då de menade att 
Mariestads ölburk inte kunde ses som känd eller särpräglad. Burkarna besatt inte 
heller enligt deras mening den likheten som bör finnas för att en förväxling skulle 
kunna tänkas ske. När det gällde frågan om konsumenten skulle kunna fatta ett 
välgrundat afärsbeslut anförde Galatea istället siffror som visade att Mariestads 
försäljning ökade sedan Arboga öl lanserades vilket i deras ögon då betydde att 
kunderna kunde fatta ett välgrundat affärsbelsut.  
 Angående frågan om renommésnyltning började MD med att klargöra att 
MFL:s 5 och 6 §§ ska vara uppfyllda. MD tydliggör också att med renommé menas 
det anseende en kommersiell produkt har. Vad MD också klargjorde var att för att 
omfamnas av skyddet för renommésnyltning måste man kunna uppvisa att det som 
snyltas på besitter ett kommersiellt ursprung och att det sedan tidigare är känt på 
marknaden. För att göra en uppskattning för hur känt varumärket är på marknaden 
betraktas saker som marknadsandelar, geografiskt område, hur länge varumärket har 
använts samt storleken på investeringar gällande marknadsföringen: “Ett obehörigt 
utnyttjande av någon annans renommé förutsätter en tydlig koppling till den äldre, 
kända och renommébärande produkten. Att en yngre produkt påminner om någon 
annans äldre produkt med renommé är till exempel inte tillräckligt för att 
renommésnyltning ska föreligga. Det fordras i stället att den yngre produkten starkt 
anknyter och associerar till den äldre.”  
 MD klargjorde här tydligt att kraven för att renommésnyltning skulle anses 
föreligga var strikta och att mycket handlade om att kunna uppvisa en tydlig och 
självklar association och att det alltså inte räckte med att produkterna påminde om 
varandra.  
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 MD menade också på att det är ordet Mariestads som besitter ett renommé och 
inte själva burken och dess utformning: “Med hänsyn till det sätt på vilket 
märkesordet ARBOGA skiljer sig från märkesordet MARIESTADS och till att 
Galateas produktförpackning inte innehåller något som uppvisar likhet med de 
renommébärande elementen i Spendrups produktförpackning MARIESTADS 
EXPORT 50 cl, kan den av Galatea använda burken i sig inte anses anknyta och 
associera till Spendrups burk på ett sätt som medför renommésnyltning. Spendrups 
har inte heller åberopat och än mindre visat någon särskild omständighet som 
innebär att Galateas försäljning eller marknadsföring i övrigt av ARBOGA öl medfört 
renommésnyltning” 
 Vad som slutligen kan sägas är alltså att utformningen av ölburken Arboga ej 
utgjorde renommésnyltning enligt MFL och att det är ordet Mariestads som besatt 
renommé och inte burken, se bilaga 4 nedan. 
 
4.3.3. MD 2015:11 OLW vs. Fredagsmys57  
 
Fallet rör det faktum att OLW motsatte sig Fredagsmys AB:s användning av ordet 
fredagsmys då OLW ansåg att detta associerades till dem och deras goda renommé.  
OLW menade på att de genom omfattande kampanjer och under en längre tid tillfogat 
sig ett kommersiellt renommé kring begreppet ”fredagsmys” och att de på så vis 
också uppfyllde kraven som fanns i artikel 15 i ICC:s regler om reklam och 
marknadskommunikation. Ordet fredagsmys var enligt OLW något som var starkt 
kopplat till dem som näringsidkare men också deras produkter.  

Fredagsmys har i sin marknadsföring bland annat använt trycket ”konsten att 
fredagsmysa” på baksidan av sina chipspåsar. Fredagsmys hade under en tid använt 
ordet fredagsmys i sin marknadsföring av snacksprodukter vilket OLW menade 
innebar att de drog otillbörlig fördel av deras renommé och något som alltså stred mot 
god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. OLW ansåg också att denna typ av 
marknadsföring kunde påverka konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut i enlighet med 6 § MFL. OLW menade på att kombinationen av 
”fredagsmys” och snacks tillsammans besatt ett renommé som Fredagsmys dragit 
otillbörlig fördel av. Fredagsmys framhävde å sin sida istället att man ej kunde anse 
att ordet fredagsmys var bärare av ett renommé, utan att det var ett vardagligt ord.  
 MD började i vanlig ordning med att förklara vad som framkommer i 5 § MFL 
och dess innebörd. De belyste också vikten av att produkten eller kännetecknet skulle 
förknippas med ett speciellt kommersiellt ursprung. De berörde också frågan 
angående genomsnittskonsumenten och att fatta ett välgrundat affärsbeslut. På denna 
fråga konstaterade MD att genomsnittskonsumenten i detta fall var en normalt 
informerad grupp samt att de kunde ses som upplysta och uppmärksamma när de 
skulle välja sitt snacks. MD lyfter också det att ett begrepp ska vara bärare av ett 
renommé krävs att det inom sin omsättningskrets är känt.  
 MD anförde följande vid diskussionen gällande begreppet fredagsmys; ”Det 
framgår därvid att OLW använt begreppet ”fredagsmys” för att utmärka 
kommersiellt ursprung, men också att bolaget i viss omfattning använt begreppet i 
dess beskrivande betydelse. Det framgår vidare att även andra näringsidkare i sin 
marknadsföring av livsmedel har använt begreppet ”fredagsmys” i dess beskrivande 
betydelse, såväl före som under den tid som OLW har använt begreppet”. Här tog 
MD alltså upp frågan angående kommersiellt ursprung och om det hade betydelse att 
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ordet fredagsmys har använts av andra näringsidkare i deras marknadsföring innan 
och under den tiden OLW marknadsfört sitt snacks med benämningen ”fredagsmys”. 
MD framför sedermera att bevisningen har stor vikt i frågan; “Att begreppet 
”fredagsmys” på marknaden använts i sin beskrivande betydelse medför att det måste 
ställas stora krav på bevisningen i fråga om hur begreppet uppfattas. Det är således 
inte tillräckligt att begreppet är känt som en allmän beteckning på ett sammanhang 
där snacksprodukter förekommer. Det fordras i stället att det visas att begreppet inom 
en betydande del av omsättningskretsen kopplas till snacksprodukter från OLW eller i 
vart fall till snacksprodukter av ett visst kommersiellt ursprung”. 
 OLW kunde inte visa att konsumenterna faktiskt associerade dem och deras 
produkter till begreppet fredagsmys. OLW kunde inte heller uppvisa att begreppet 
fredagsmys var känt inom omsättningskretsen. Slutligen anförde MD; ”Av det anförda 
följer att OLW, även om bolaget har en mycket stark närvaro på marknaden för 
snacksprodukter, inte förmått visa att ”fredagsmys” inom en betydande del av den 
relevanta omsättningskretsen är känt för OLW:s snacksprodukter eller för 
snacksprodukter av ett visst kommersiellt ursprung. Vid denna bedömning kan 
Fredagsmys AB:s användning av ”fredagsmys” inte konstituera renommésnyltning.” 
MD valde alltså att efter vad som framgått i domen ej bifalla OLW:s talan vilket då 
resulterade i att Fredagsmys var fria att använda ordet fredagsmys i sin 
marknadsföring. 
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5. Gemensamma aspekter ur rättspraxis 
 
I detta kapitel kommer en redogörelse för vilka gemensamma aspekter som finns att 
göras, både vad gäller rättsfall där renommésnyltning har ansetts föreligga, men också 
för rättsfall för renommésnyltning inte har ansetts föreligga. Detta för att läsaren ska 
förstå hur bedömningen gjort och för att se vad som är avgörande i mål gällande 
renommésnyltning, för att sedan kunna dra slutsatser gällande var gränsdragningen 
går.  

5.1. Gemensamma aspekter för de rättsfall där renommésnyltning 
förelegat  

Samtliga fall som vi valt att ta upp i den här uppsatsen, där MD ansett att 
renommésnyltning har förelegat har vissa gemensamma faktorer. I samtliga fall görs 
en bedömning dels vad gäller huruvida det överhuvudtaget finns ett renommé att 
utnyttja, och i samtliga fall, förutom i MD 1993:9, Hugo Boss-fallet, görs även en 
bedömning om ett så kallat uppmärksamhetsvärde anses föreligga. I och med att 
Hugo Boss-fallet är en så pass tidig dom och att det tidigare inte fanns praxis på 
området kan det tänkas att frågan gällande uppmärksamhetsvärdet är något som 
utvecklats med tiden och som numera är en fråga som är avgörande för bedömningen 
avseende huruvida det anses finnas ett renommé eller inte. I MD 1999:21, Robinson-
fallet, tas begreppet uppmärksamhetsvärde upp en hel del och MD lyfter detta 
begrepp som en viktig del i bedömningen, och att utnyttjande av ett 
uppmärksamhetsvärde också kan innebära renommésnyltning. För att 
renommésnyltning ska anses föreligga krävs som vi tidigare nämnt, att det som 
utnyttjas är känt på marknaden, så pass känt att den snyltandes produkter kan 
förknippas med den näringsidkare som eventuellt besitter ett renommé. I och med att 
frågan huruvida någon besitter ett renommé eller i vart fall har ett 
uppmärksamhetsvärde, är så pass viktig och en så pass stor del av bedömningen i 
frågan om renommésnyltning kan anses föreligga, får detta anses vara ett av 
rekvisiten som MD prövar i varje fall och en avgörande del i den eventuella 
gränsdragning som finns avseende renommésnyltning.  
 Det tas även i samtliga fall upp att för att det ska anses föreligga 
renommésnyltning, ska det vara fråga om att en näringsidkare i sin marknadsföring 
obehörigen anknyter till annan näringsidkares exempelvis varumärke, symboler eller 
kännetecken.58 Detta är ett rekvisit som MD uppenbarligen anser är avgörande och 
där man i bedömningen först och främst måste utreda om det kan anses att man har 
anknutit till någon annans till exempel kännetecken för att sedan göra en bedömning i 
frågan om anknytningen ska anses otillbörlig eller ej. I de fall vi valt att använda oss 
av, där utfallen blivit att det har ansetts att renommésyltning förelegat, har MD gjort 
just dessa bedömningar. MD har i första hand påvisat hur man ansett att den snyltande 
har anknutit till en annan näringsidkares positiva värde på marknaden, och sedan 
utredd om anknytningen anses otillbörlig enligt MFL.  
 Ytterligare något som är gemensamt för dessa fall är att MD tagit upp och 
diskuterat utformningen av marknadsföringen. För att avgöra om anknytningen ska 
anses otillbörlig har MD tittat en hel del på hur man i de olika fallen valt att utforma 
sin marknadsföring och det har i tre av fyra fall tagits upp och varit en avgörande 

                                                
58 Se exempelvis MD 1999:21 (Robinson-fallet). 
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faktor i bedömningen avseende renommésnyltning. I Arla vs. Champagne tog MD 
upp det faktum att Arlas val av utformning av marknadsföringen, att de hade affischer 
där man hade ersatt champagneglas med yoghurtförpackningar på en bricka som hölls 
av en servitör i kostym59, var en avgörande del i bedömningen av om anknytningen 
skulle anses vara otillbörlig och i och med det innebära renommésnyltning. En 
liknande bedömning gjordes i Hugo Boss-fallet där MD tog upp att valet av plats för 
marknadsföringen samt utformningen av den var avgörande delar i utfallet för målet. 
Även i Robinson-fallet tas detta upp, där vikt läggs vid OLW:s förpackningar som 
omfattade bilder med söderhavsmiljö, något som MD även i det här fallet har med 
som en avgörande del i bedömningen.  
 Det tas också upp i flera av fallen att man vid bedömningen ska se till 
helhetsbilden av marknadsföringen för att kunna avgöra om renommésnyltning 
föreligger eller ej. 

5.2. Gemensamma aspekter för de rättsfall där renommésnyltning ej 
förelegat 

Vad som kan ses som en central punkt i fallen där bedömningens utfall blivit att 
renommésnyltning ej förelegat är att man som näringsidkare måste kunna påvisa att 
ens till exempel produkt eller varumärke är känd samt att den inom den relevanta 
omsättningskretsen förknippas med ett visst kommersiellt ursprung, bevisbördan för 
detta ligger således hos den som påstår att skydd mot renommésnyltning föreligger.60 
Något som också snabbt kan konstateras är att det kan vara både problematiskt och 
svårt att bevisa detta. Vad som enligt vår mening oftast förekommer som bevisning är 
näringsidkarens egna marknadsundersundersökningar, statistik och försäljningssiffror.  
 Vid bedömningen om renommésnyltning har ansetts föreligga i de fall vi ovan 
gått igenom har MD till att börja med konstaterat om den som anklagas för 
renommésnyltning faktiskt bryter mot 5 och 6 §§ MFL och sedan lagt stor vikt på 
själva bevisningen angående uppvisandet av ett renommé.  
 Något som tydligt framgår i både OLW vs. fredagsmys-fallet och Spendrups 
vs. Galatea-fallet är att MD konstaterat att OLW och Spendrups var starka 
varumärken och var innehavare av ett renommé men att det inte var tillräckligt starkt 
kopplat till frågan i sak, ordet fredagsmys samt ölburken i dessa två fall. MD lägger 
alltså enligt vår mening oerhörda krav på bevisningen. Inte bara bevisningen gällande 
huruvida man besitter ett renommé utan också att detta renommé ska vara kopplat till 
en viss del av verksamheten. I OLW vs. fredagsmys-fallet och deras användning av 
ordet fredagsmys konstaterades som tidigare nämnt att OLW besatt ett visst renommé 
men att de inte kunde bevisa att associationen mellan OLW och fredagsmys var så 
pass stark att det kunde anses att den genomsnittliga konsumenten skulle 
sammankoppla dessa två med varandra. Här kan man då se en skillnad mellan OLW 
vs. fredagsmys-fallet och Villa Villekulla-fallet, där man faktiskt ansåg att Saltkråkan 
var så starkt sammankopplat med ordet Villa Villekulla att Saltkråkan ansågs besitta 
ett renommé. Vad vi här försöker tydliggöra är hur viktigt det är med bevisningen och 
då inte bara kunna bevisa att till exempel varumärket besitter ett renommé utan också 
att det sammankopplas med till exempel den specifika produkten eller namnet. En 
fråga man kan ställa sig är om det finns någon tydlig gräns vad gäller beviskravet. 
Vad vi kommit fram till genom att läsa rättsfallen är att det är svårt med bevisningen 

                                                
59 Se bilaga 2. 
60 MD 2015:11. 
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och att det inte finns några tydliga gränser. I OLW vs. fredagsmys-fallet gjordes en 
rad olika undersökningar från OLW:s sida för att påvisa att OLW hörde samman med 
ordet fredagsmys, dessa undersökningar var både tidskrävande och kostsamma. MD 
kom i det fallet fram till att OLW enbart hade lyckats bevisa att de besatt ett 
varumärke som kunde ses som känt men inte att detta kopplades samman med ordet 
fredagsmys vilket gjorde att man då konstaterade att OLW inte blev utsatta för någon 
form av renommésnyltning. 
 I WeSC vs. KappAhl-fallet gjordes en undersökning av WeSC för att 
tydliggöra att deras varumärke hörde ihop med ordet We och att dessa tillsammans 
var kända för en stor andel av storstadsbefolkningen samt att dessa då associerade 
dessa ord med kläder. WeSC gjorde även en undersökning för att påvisa att det fanns 
en förväxlingsrisk gällande kläderna eller att KappAhls kläder i vart fall hörde 
samman med WeSC:s kläder. MD lägger som vi tidigare diskuterat oerhörd vikt vid 
att man ska kunna bevisa att man besitter ett renommé, vilket även det här fallet visar 
kan vara svårt, och utgången blev densamma i detta fall som i det ovan, alltså hade 
WeSC inte tillräckliga bevis för att kunna visa att ordet We var bärare av ett 
renommé. I detta fall var det en klar avvisning från MD:s sidan när det gällde 
renommésnyltningen då varken We eller WeSC ansågs vara så pass känt att de vara 
innehavare av ett renommé.  
 Fallen har alltså alla likheten i och med att man faller på bevisningen 
angående innehavandet av ett renommé, men det finns också en viss skillnad. I 
Spendrups vs. Galatea-fallet och OLW vs. fredagsmys-fallet kommer MD fram till att 
deras varumärken i sig är bärare av renommé men att kopplingen till den berörda 
produkten eller namnet inte är tillräckligt stark, medans man i det sistnämnda fallet 
med WeSC anser att varumärket i sig inte är tillräckligt starkt och genom detta inte 
ens anses vara bärare av ett renommé.  
 Enligt vår mening tycker vi oss inte se att det finns en tydlig linje för hur 
bevisningen ska gå till eller vad som bör vara med för att framhäva att till exempel 
produkten, varumärket eller namnet är bärare av ett renommé utan att detta i vissa 
delar kan ses som ett vågspel. Kollar man på OLW vs. fredagsmys-fallet och 
benämningen fredagsmys ansåg man som sagt bara att varumärket OLW var 
innehavare av ett renommé genom att dra slutsatser utifrån OLW:s egna 
undersökningar.  
 Vid bedömningen av om till exempel en vara ska anses vara känd utgår MD 
dels ifrån hur bolaget valt att marknadsföra produkten eller hur stor spridning själva 
marknadsföringen har fått. Applicerar man detta på OLW vs. fredagsmys-fallet och 
deras försök att få ordet fredagsmys som känt kopplat till sina produkter kan detta 
enligt oss bli något luddigt. OLW hade under väldigt många år använt sig av ordet 
fredagsmys i sin marknadsföring av snacks och lagt ner stora summor på både, tv, 
radio och butiksreklam. Vad vi vill få sagt med detta är att det enligt vår mening är 
väldigt svårt att bevisa att man som bolag faktiskt besitter något utöver varumärket 
som kan skyddas av ett renommé, kraven är alltså enligt vår mening väldigt höga och 
i vissa fall oklara.   
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6. Beviskrav 
 
I detta kapitel diskuteras vilka beviskrav domstolen ställer vid frågan gällande 
renommésnyltning, samt vikten av att man som näringsidkare kan bevisa att man 
besitter ett renommé. Detta tas upp för att läsaren ska förstå hur bevisningen går till 
och förstå vilka krav som domstolen ställer på bevisningen.  

6.1. Höga beviskrav vid renommésnyltning  
Ett renommé är inget som kommer av sig själv utan det ligger ofta mycket jobb och 
stora resurser bakom utvecklingen av en näringsidkares renommé och detta ofta som 
vi har förstått det utifrån rättsfallen, genom en god marknadsföring. Som vi 
konstaterat i avsnitt 5.2 lägger MD stor vikt vid bevisningen av huruvida man är 
bärare av ett renommé, något som i sig kan vara väldigt svårt. Som vi har uppfattat det 
gör man detta bland annat genom olika typer av marknadsundersökningar, statistik 
eller olika försäljningssiffror. Vad man också kan ha med som bevisning för att påvisa 
att man besitter ett starkt renommé är den faktiska marknadsföringen. MD kan då få 
en inblick i exempelvis vilken spridning marknadsföringen har fått, hur lång tid den 
varit offentlig för allmänheten och på så vis göra en möjlig bedömning av vilket 
inflytande den kan ha haft på omgivningen. Själva marknadsföringen spelar alltså 
enligt oss en stor roll i den marknadsrättsliga bedömningen gällande 
renommésnyltning.  
 Eftersom det är upp till den som påtalar renommésnyltningen att visa att det 
faktiskt finns något renommé att snylta på tänker vi att man som näringsidkare vill ha 
så stark bevisning som möjligt innan man väljer att ta striden och gå till domstol. Vad 
som dock kan ses som problematiskt när det gäller bevisningen enligt vår mening är 
att den i många fall kan vara kostsam, utan att nödvändigtvis vara till någon vidare 
hjälp. Att ta fram och genomföra undersökningar eller statistik kan i sig vara väldigt 
kostsamt, frågorna i undersökningen ska tas fram för att på bästa sätt spegla den 
relationen som till exempel varumärket eller produkten har, vilket ska leda till att 
dessa kopplas samman och tillsammans är innehavare av ett renommé. Kollar man 
istället på marknadsföringen kan även detta bli väldigt kostsamt och inte minst om 
man jobbat på den under en längre tid. Om man exempelvis kollar på OLW vs. 
fredagsmys-fallet så hade de under flera års tid lagt ner stora resurser och summor på 
marknadsföringen av ordet fredagsmys i samband med deras produkter. De hade valt 
att marknadsföra sig både på tv, radio och i butiker, detta sågs dock inte som något 
som bidragit till att ordet fredagsmys kopplades samman med OLW av 
konsumenterna. Här får man enligt vår mening få en bild av hur svårt det faktiskt kan 
vara att bevisa att man är bärare av ett renommé och i synnerhet hur svårt det faktiskt 
kan vara att bevisa att till exempel produkt eller kännetecken besitter ett renommé.  
 Att en näringsidkare har ett till exempel varumärke, kännetecken eller 
liknande som de väljer att under en längre tid lägga pengar och resurser på för att låta 
skapa en stark marknadsföring kan i senare led också leda till ett starkt renommé på 
marknaden. Meningen med näringsidkares marknadsföring är att få konsumenter 
intresserade. Har man som näringsidkare en stark marknadsföring kan detta då bidra 
till en stark position på marknaden, vilket i sin tur enligt vår uppfattning kan 
frambringa ett gott renommé. Här får vi då tydlighet i att marknadsföringen spelar roll 
och att det enligt vår mening inte ligger några hinder i att MD väljer att bedöma 
utformning och tillvägagångssätt för marknadsföringen för att på så vis bilda sig en 
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uppfattning för exempelvis spridning, för att sedan till viss del ha med detta som 
grund i sin bedömning. 
 En sak vi kommit att tänka på gällande bevisfrågan i sådana här typer av fall, 
är att det kan tänkas att näringsidkare med ett större kapital har lättare att bevisa sitt 
innehav av ett renommé. Detta är något som kan tänkas påverka bedömningen i och 
med att dessa näringsidkare kan ha det så pass mycket enklare att till exempel 
genomföra marknadsundersökningar eller inhämta rättsutlåtanden. Tittar man på de 
rättsfall vi har gått igenom där renommésnyltning har ansetts föreligga tycker vi oss 
se att de näringsidkare som är större och med ett förmodat större kapital faktiskt haft 
lättare att bevisa att det föreligger renommésnyltning. 
 Något vi också kunnat konstatera genom studerandet av rättsfallen är att det i 
många av domarna refereras till Robinson-fallet. Det fallet synes ha fått stor betydelse 
för den framtida bedömningen av om renommésnyltning ska anses föreligga eller ej. 
Man kan alltså med detta säga att Robinson-fallet till stor del skapat och utvecklat de 
villkor som idag ställs för att konstatera huruvida renommésnyltning ska anses 
föreligga. Man kan följaktligen tydligt se att MD väljer att referera till detta fall i sina 
bedömningar samt ställer upp de villkor man kommit fram till ska vara uppfyllda i 
och med renommésnyltning i Robinson-fallet. Vi kommer nedan i avsnitt 7 att titta 
närmare på rekvisiten som MD enligt vår mening ställer upp för att sedermera kunna 
konstatera om renommésnyltning föreligger och vissa av dessa har då enligt vår 
mening sin grund i Robinson-fallet. 
 MD konstaterade i Robinson-fallet att ett renommé också kan vara 
tidsbegränsat vilket då innebär att man som bärare av ett renommé också ska bevisa 
att det renommé man anser sig besitta fortfarande är giltigt. I det påtalade fallet ansåg 
man att renommét fanns genom att programmet sändes under tiden som försäljningen 
av chipsen började. Med detta sagt kan vi också fastställa att det inte bara är 
marknadsföringen som ska beaktas utan även val av tid för publicering av 
marknadsföringen. Att man har haft ett renommé behöver enligt vår mening inte 
innebära att det finns kvar även i framtiden. Ett renommé är alltså något som bör 
arbetas på hela tiden samt underhållas för att fortfarande kunna anses vara starkt. 
Applicerar man detta på OLW vs. fredagsmys-fallet kan man fundera på om utfallet 
hade blivit annorlunda om man hade väntat med att föra sin talan och att man istället 
hade valt att ge inarbetningen av ordet fredagsmys mer tid.  

Vad vi i och med denna uppsats kan konstatera är att det enligt vår mening är 
svårt vad gäller bevisningen då vi anser att det inte finns någon tydlig och klar gräns 
över vad bevisningen ska innehålla eller vilka direkta krav som ställs i och med 
bevisningen. Vad vi också till vissa delar kan tycka är att det kan finnas ett möjligt 
övertag hos större näringsidkare när det gäller bevisningen då de ofta har betydligt 
mer underlag att tillgå för att bevisa sin sak.  
 Något som bör påpekas angående bevisningen är att många av parterna också 
köper in sakkunnigutlåtanden från experter61 och frågan som då kan ställas är om 
dessa då verkligen är objektiva för domstolen? Hur tungt väger dessa utlåtanden? 
Något som bör belysas vid denna typ av fråga är att det enligt vår mening kan finnas 
viss problematik med att köpa sakkunnigutlåtanden och hur rätten ska välja att 
betrakta dessa utlåtanden. Enligt vår mening är det vanligt förekommande att båda 
parter väljer att använda en sakkunnig som sedan ger ett utlåtande som speglar deras 
syn på vad som gäller i tvisten. Ett problem vi menar kan uppstå är att den sakkunnige 
blir partisk i sitt utlåtande i och med att den får betalt för detta, och risken finns då 

                                                
61 Se exempelvis MD 1999:21 (Robinson-fallet).  
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alltså att denne inte har en tillräckligt oberoende ställning till näringsidkaren som 
begärt utlåtandet.  
 Något som bör tilläggas till frågan gällande sakkunnigutlåtanden är det att 
man enligt vår mening själv väljer vem man anlitar som sakkunnig, och då den som 
stärker sin egna argumentation. Med detta i beaktande kan man alltså fundera på 
vilken vikt dessa utlåtanden faktiskt har vid domstolens bedömning. Det har i flera av 
de rättsfall vi läst funnits utlåtanden från sakkunniga på de berörda ämnena. Vad vi 
kan konstatera är som tidigare nämnt att utlåtandena framhäver och stärker 
uppdragsgivarens argumentation. Något vi dock inte har kunnat utläsa genom 
rättsfallen är om dessa utlåtanden faktiskt har någon betydelse för själva utgången i 
rättsfallen. I vissa av fallen har den part som använt sig av ett utlåtande “vunnit” och i 
andra inte. Detta gör det alltså enligt vår mening svårbedömt huruvida domstolen ser 
på dessa utlåtanden och vilken tyngd dessa har. Tänker man dock fritt angående det 
ovan nämnda är vår gemensamma tanke att dessa utlåtanden bör ses med ett visst mått 
av kritiskt granskande då detta faktiskt är något parterna köper. Man kan alltså rent 
krasst enligt vår mening säga att parterna köper bevisning som ska styrka deras sida 
av tvisten. Vi anser i och med detta att denna bevisning inte är helt objektiv för 
domstolen.  
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7. Gränsdragningen vid renommésnyltning 
 
I följande kapitel diskuteras vad vi genom uppsatsen kommer fram till vad gäller vår 
första och huvudsakliga frågeställning, ”Hur ser gränsdragningen ut vid 
renommésnyltning och vilka rekvisit finns?”. Det redogörs för vilka rekvisit vi funnit 
och hur dessa används av domstolen.   

7.1. När föreligger renommésnyltning?  

Av praxis på området att döma finns ett antal rekvisit som MD tittar på vid 
bedömningen av frågor gällande renommésnyltning. Som vi tidigare konstaterat kan 
dessa rekvisit delas upp i fler, och vissa tas upp i större omfattning än andra i 
bedömningen. Trots att dessa rekvisit verkar vara inarbetade genom praxis finns det 
enligt oss vissa frågetecken gällande hur tydliga de är och till vilken grad man kan 
finna någon gräns för vad som ska anses vara renommésnyltning.  
 Robinson-fallet har som vi tidigare nämnt blivit ett fall som används som 
vägledning i frågor som rör renommésnyltning just ur ett marknadsföringsrättsligt 
perspektiv, där konstateras att; 

 
“Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en 
annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknande, 
kan det vara otillbörligt enligt 4 § MFL. Förfaranden av detta slag 
betecknas ofta som renommésnyltning. Det otillbörliga i dessa fall 
består i att "den snyltande" till sin ekonomiska fördel utnyttjar det 
värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken 
skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant 
utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada 
den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas 
marknadsöverblick”.  

 
Av detta att döma verkar det i vart fall stå klart vad MD anser vara renommésnyltning 
och till viss del vad som krävs för att en företeelse ska räknas som detta. Även i Arla 
vs. Champagne-fallet tar MD upp vilka förutsättningar som finns för att det ska räknas 
som renommésnyltning; 
 

“För att renommésnyltning skall anses föreligga förutsätts att en 
näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan 
näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. 
Ytterligare ett villkor för att ett förfarande skall kunna innebära 
renommésnyltning är att det som utnyttjas är väl känt på̊ marknaden så 
att det förknippas med den andre näringsidkaren enligt vad som nyss 
angetts. Förfaranden av detta slag kan strida mot generalklausulen i 4 
§ MFL och det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande” till 
sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv 
föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den 
andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat 
att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra 
konsumenternas marknad överblick.”  
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Vad MD tar upp är i princip exakt detsamma som tas upp i Robinson-fallet, detta visar 
enligt vår mening på att dessa rekvisit är väl inarbetade i rättspraxis och att detta är 
rekvisit som man i princip alltid tittar på i bedömningen av renommésnyltning. Det 
finns alltså en del rekvisit som får anses vara relativt tydliga och klara, däremot menar 
vi att det finns andra delar av bedömningen som skiljer sig från fall till fall, och 
rekvisit, om man kan kalla det rekvisit som inte alls är lika självklara men att även 
dessa kan ha en avgörande roll i bedömningen. För att på ett så smidigt sätt som 
möjligt kunna förklara de rekvisit vi funnit i praxis samt diskutera de delar vi menar 
är förhållandevis otydliga kommer vi nedan att behandla var och ett av dessa i olika 
avsnitt.  

7.2. Obehörigen anknyter  

Av de rekvisit MD använder sig av i samtliga fall vad gäller renommésnyltning (som 
vi ovan konstaterat), är det faktum att det ska röra sig om att en näringsidkare 
obehörigen anknyter till en annan näringsidkares till exempel varumärke eller 
kännetecken ett av de rekvisit som alltid ska vara uppfyllt för att frågan gällande 
renommésnyltning ska bli aktuell att utreda. I samtliga rättsfall vi valt att använda oss 
av i det här arbetet rör frågan just sådana fall, där en näringsidkare anknyter till en 
annan näringsidkares till exempel kännetecken. Frågan blir då att avgöra om denna 
anknytning ska anses vara obehörig, och detta görs i och med att man vidare prövar 
frågan avseende renommésnyltning. När MD diskuterar frågan gällande anknytningen 
och huruvida den ska anses obehörig och kunna innebära renommésnyltning, har vi 
utifrån praxis funnit vissa delar som kan spela en avgörande roll. I Hugo Boss-fallet 
resonerade MD kring det faktum att RKA-annonsen i sin helhet på ett uppenbart sätt 
anknöt till Hugo Boss som varumärke och att anknytningen fick anses ha som syfte att 
förlöjliga och i och med det misskreditera Hugo Boss marknadsföring. Detta innebär 
alltså att MD tittar på helheten av den aktuella anknytningen för att kunna göra en 
bedömning i frågan, om anknytningen på ett starkt och uppenbart sätt är av sådan art 
att den kan anses misskreditera den andre näringsidkaren får det alltså anses att den är 
obehörig och att rekvisitet att det ska handla om att en näringsidkare obehörigen 
anknyter till en annan näringsidkares till exempel kännetecken är uppfyllt. En annan 
intressant diskussion togs upp i Arla vs. Champagne-fallet, där MD tar upp och 
resonerar kring utformningen av själva marknadsföringen för att avgöra huruvida 
anknytningen ska anses vara obehörig. I och med att Arla anknöt till 
Champagneföretagens varumärke på ett sådant sätt att marknadsöverblicken 
riskerades att snedvridas, bland annat på grund av Arlas val av färgsättning, och 
utformning av bilder i marknadsföringen, ansåg MD att den anknytning som Arla 
gjort fick anses obehörig.  
 Frågan avseende anknytningen är en fråga som finns med i MD:s bedömning 
redan från början till slut. Allt från att konstatera om det föreligger någon form av 
anknytning till att avgöra om den ska anses obehörig och slutligen som en del i de 
avslutande reflektionerna gällande huruvida renommésnyltning föreligger. 

7.3. Kravet på kändhet 

7.3.1. Känt eller välkänt 
 
Då det saknas riktlinjer i förarbetena till MFL för vilka krav som ska ställas vid en 
eventuell renommésnyltning får man kolla MD:s uttalanden i praxis. Något som vi 
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kunnat se genom att läsa flera avgöranden från MD är att man i vissa fall ställer olika 
krav på hur känd till exempel produkten ska vara på marknaden. I exempelvis 
Robinson-fallet ställs kravet att till exempel produkt eller kännetecken ska vara känt 
på marknaden, här räcker det alltså med att till exempel kännetecknet ska vara känt, 
till skillnad från många andra fall där kravet är högre och att för att renommésnyltning 
ska kunna anses föreligga krävs att till exempel produkt eller kännetecken är välkänt 
på marknaden. Även i Hugo Boss-fallet använde sig MD av kravet att kännetecknet 
skulle vara känt. Gör man en jämförelse med ett tidigare fall MD 1996:362 som 
handlar om marknadsföring av likörer fann MD att renommésnyltning kunde anses 
föreligga om det innebar att en näringsidkare utan samtycke anknöt till en annans 
näringsidkares kända varumärke eller symbol. Med detta sagt kan vi alltså konstatera 
att MD i och med sin dom i Robinson-fallet valde att frångå det innan sagda angående 
kravet på välkänd och istället anse att känd skulle ses som tillräckligt. Vad vi också 
har kunnat utläsa ur rättsfallen är att MD i vissa fall valde att fortsätta tillämpa känd 
som tillräckligt krav, ett exempel på det är Villa Villekulla-fallet. Med detta sagt kan 
vi alltså se att MD, 10 år efter Robinson-fallet fortfarande till viss del väljer att se känt 
som tillräckligt krav. Vad som nu gör det hela lite problematiskt enligt vår mening är 
att MD även väljer att använda sig av kravet på att det ska vara välkänt. 
Problematiken vi finner genom detta är att MD lämnar frågetecken kring vad som 
faktiskt gäller. När ska man se känt som tillräckligt och när ska det krävas att till 
exempel produkten eller varumärket ska vara välkänt? Ett exempel på fall där MD 
finner att produkten bör vara välkänd är MD 2002:20 Arla vs. Champagne. Här väljer 
alltså MD att frångå det sagda kravet på känt i en dom efter Robinson-fallet, något 
som enligt oss speglar en otydlighet hos MD och deras avgöranden gällande 
kännedomskravet vid renommésnyltning. 
 När MD gör en bedömning avseende just huruvida det ska ses som att till 
exempel ett varumärke, kännetecken eller en produkt är känt, eller välkänt, på 
marknaden och i och med det besitter ett renommé, tas stor hänsyn till konsumenterna 
och i vilken mån dessa kan anses känna till exempel varumärket. Konstaterar MD att 
varumärket får anses vara känt, eller välkänt, hos konsumenterna, görs sedan en 
bedömning i frågan vad konsumenterna förknippar varumärket med. Förknippar 
konsumenter det aktuella till exempel varumärket med näringsidkaren i fråga är 
förutsättningarna för att en näringsidkare besitter ett renommé och att det kan bli fråga 
om renommésnyltning. Vid bedömningen gällande kravet på kännedom i OLW vs. 
fredagsmys-fallet yttrar sig MD på följande sätt; “Vid bedömningen av kravet på 
kännedom ska enligt EU-domstolen samtliga relevanta omständigheter beaktas, 
särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt 
område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget 
har gjort för att marknadsföra varumärket.” 
 MD tar även i samma fall upp följande; “EU-domstolen har i sin praxis slagit 
fast att ett varumärke ska anses vara tillräckligt känt för att vara bärare av renommé 
när det är känt inom en betydande del av den omsättningskrets som berörs av de 
varor eller tjänster som märket avser”. 
 Detta leder oss in på ett av de viktigaste rekvisiten i bedömningen vad gäller 
renommésnyltning, nämligen att det krävs att näringsidkaren som blivit utsatt för den 
eventuella snyltningen faktiskt besitter ett renommé.  
 

                                                
62 MD 1996:3. 
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7.3.2. Att besitta ett renommé 
 
Att man besitter ett renommé är en förutsättning för att renommésnyltning ska kunna 
anses föreligga och får enligt oss anses vara ett av de viktigaste rekvisiten i en sådan 
bedömning. Detta är ett villkor som är inarbetat genom praxis och som tas upp i 
samtliga fall där frågan gällande renommésnyltning finns med. Besitter man ett 
renommé innebär det att till exempel varumärke, kännetecken eller liknande är känt, 
eller välkänt, på marknaden, i den utsträckning att om detta används av någon annan 
näringsidkare, ska konsumenter associera detta till den ursprungliga näringsidkaren. 
MD konstaterar i samtliga de fall där renommésnyltning anses föreligga, att 
näringsidkaren i fråga besitter ett renommé, utan att egentligen göra någon närmare 
utredning gällande detta, förmodligen av den anledningen att parterna själva gör en 
relativt omfattande utläggning i frågan. Hugo Boss till exempel början sin talan med 
att påvisa att de besitter ett enligt dem synnerligen gott renommé, genom att bland 
annat ta upp deras omsättning både globalt men också enbart för den svenska 
marknaden. Att Hugo Boss skulle ha ett gott renommé är inget som RKA motsatte 
sig, kanske gjorde det att MD i detta fall inte hade anledning att vidare göra en 
bedömning avseende detta. Det kan antas att om det varit en tvist gällande huruvida 
den ena parten överhuvudtaget besitter något renommé, hade MD gjort en mer 
omfattande utläggning i denna fråga.  
 Något som MD kan göra i bedömningen i frågan om någon besitter ett 
renommé är att pröva huruvida ett uppmärksamhetsvärde är uppfyllt. Som vi 
konstaterade i avsnitt 5.1 görs det i många fall en sådan prövning för att ta reda på om 
varumärket, kännetecknet eller liknande ska anses vara ett inarbetat sådant och känt, 
eller välkänt, på marknaden. I Robinson-fallet resonerade MD mycket kring denna 
fråga och kom fram till att tack vare att SVT och tv-programmet Expedition Robinson 
ansågs besitta ett uppmärksamhetsvärde, kunde renommésnyltning anses föreligga. 
Detta i och med att det uppmärksamhetsvärde SVT under den tiden besatt kunde 
likställas med ett renommé och tv-programmet kunde därför anses ha ett så pass 
inarbetat, trots att detta skett under en relativt kort period, värde hos konsumenterna 
att namnet Robinson fick anses vara kopplat till just tv-programmet. Det faktum att 
trots att någon egentligen enbart besitter ett uppmärksamhetsvärde kan anses ha ett 
renommé i den utsträckning att renommésnyltning kan anses föreligga, kan enligt vår 
mening skapa funderingar vad gäller rekvisitet att man ska vara innehavare av ett 
renommé och vara känd, eller välkänd, på marknaden för att renommésnyltning 
överhuvudtaget ska kunna komma på fråga. Vi menar att detta skapar viss otydlighet i 
hur rekvisiten ska tolkas och vad som krävs för att dessa ska anses vara uppfyllda. I 
de flesta av de rättsfall vi gått igenom har MD tagit upp frågan och konstaterat 
huruvida näringsidkaren besitter ett renommé och i vilken utsträckning exempelvis 
dess kännetecken är känt på marknaden. I Robinson-fallet kom MD alltså fram till att 
det var tillräckligt för näringsidkaren att besitta ett uppmärksamhetsvärde för att detta 
rekvisit skulle anses vara uppfyllt, samtidigt som MD i andra fall inte nöjt sig vid det 
faktum att de funnit näringsidkaren besitta ett uppmärksamhetsvärde, utan trots det 
även konstaterat att kännetecknet varit så pass känt på marknaden att det fått anses att 
man varit innehavare av ett renommé. Detta visar enligt vår mening på att det sker en 
utveckling inom praxis på detta område och att tolkningen av de rekvisit som finns 
kan skilja sig mellan de olika rättsfallen. Trots att bedömningen i denna fråga kan 
resultera i olika tolkningar av rekvisitet anser vi ändå att detta är ett av de rekvisit som 
finns med i samtliga avgöranden som rör renommésnyltning, alltså rekvisitet att det 
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krävs att exempelvis kännetecknet är känt på marknaden i den utsträckning att man 
kan anse att man är innehavare av ett renommé. 
 

7.4. Ytterligare förutsättningar för renommésnyltning 

7.4.1. Drar den snyltande ekonomisk nytta? 
 
Ytterligare något som tas upp och som tas hänsyn till vid bedömningen avseende 
renommésnyltning är det faktum att det otillbörliga i sådana här fall är när den som 
snyltar, till sin ekonomiska fördel utnyttjar det renommé som den andre 
näringsidkaren besitter. MD tar även i flera fall upp det faktum att denna företeelse 
ofta också är ägnad att skada den andre näringsidkaren samt snedvrida och försämra 
konsumenternas marknadsöverblick. Dessa rekvisit, om man överhuvudtaget kan 
kalla dem det, har tagits upp i flera av de rättsfall vi gått igenom och har förtydligats 
av MD som en del i de rekvisit man tittar på vid renommésnyltning. Vad vi kunnat 
finna i de rättsfall vi gått igenom har MD inte vid något tillfälle utrett den frågan 
gällande huruvida den snyltande drar ekonomisk nytta i och med anknytningen och 
den eventuella snyltningen. Inte ens i de fall där detta tydligt står med i beskrivningen 
av de rekvisit som finns. Detta får oss att ifrågasätta hur just denna punkt, i alla fall i 
teoretisk mening, kan vara av sådan betydelse att det ska anses vara detta som är 
avgörande för om anknytningen ska anses vara otillbörlig eller ej. I och med att detta, 
att den snyltande ska dra ekonomisk nytta, enligt MD är ett rekvisit för att 
renommésnyltning ska kunna anses föreligga menar vi att denna fråga bör 
uppmärksammas mer i utredningen av frågan. Alternativet menar vi bör vara att 
avvisa detta som ett rekvisit och kanske snarare använda sig av detta som ett 
hjälpmedel vid bedömningen, till exempel om det skulle vara så att den snyltande 
faktiskt drar ekonomisk nytta hade det kunnat vara ett sätt att tydligare visa på att 
företeelsen är otillbörlig och i och med det också anses vara renommésnyltning.  
 
7.4.2. Skadar anknytningen den andre näringsidkaren? 
 
Ännu en del i rekvisiten som tas upp i beskrivningen av renommésnyltning i flera av 
de rättsfall som vi använder oss av i denna uppsats, är det att “ett sådant utnyttjande är 
typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren”.63 
Detta är alltså genom praxis också en del som ska beaktas vid frågor gällande 
renommésnyltning, en del som dessvärre inte heller tagits upp i bedömningen i något 
av de rättsfall som vi valt att använda oss av. Trots att MD inte, i alla fall vad vi 
kunnat finna, prövar denna del av de rekvisit som finns uppställda enligt praxis, är det 
enligt oss en viktig fråga att lyfta. Det kan tänkas att i nästan alla fall där 
renommésnyltning förekommer uppstår någon form av skada, på ett eller annat sätt. 
Av denna beskrivning från praxis, där det framgår att företeelsen renommésnyltning 
ofta är ägnat att skada den andre näringsidkaren, får sägas att uttrycket “i en eller 
annan form skada” är relativt diffus. I och med att en skada kan ske på så pass många 
olika sätt, dels i form av rent ekonomiska skador eller till exempel skador som 
drabbar det inarbetade renommé som näringsidkaren besitter, och det faktum att en 
skada för den ena inte är en skada för den andre gör detta rekvisit aningen otydligt och 
svårtolkat. Som vi nyss nämnt, uppstår det troligtvis någon form av skada i de allra 
                                                
63 MD 1999:21 (Robinson-fallet). 
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flesta fall av denna art, men vad vi kunnat finna är det som sagt inget som MD tagit 
upp och resonerat kring, något som gör oss fundersamma även här, kring huruvida 
detta bör räknas som ett av rekvisiten. I vår mening är denna del av rekvisiten så pass 
subjektiv och i och med att MD inte lyfter denna fråga i någon vidare utsträckning, att 
den inte bör betraktas som ett rekvisit för renommésnyltning, utan att även detta 
istället bör kunna fungera som ett hjälpmedel vid bedömningen av huruvida 
renommésnyltning ska anses föreligga eller ej.  
 
7.4.3. Försämrad marknadsöverblick för konsumenterna? 
 
Renommésnyltning kan innebära skada även för konsumenter genom en försämrad 
marknadsöverblick, “... och försämra konsumenternas marknadsöverblick.”.64 Även 
detta är något som MD lyfter i flera fall som en del i de rekvisit som finns för 
renommésnyltning. Det faktum att marknadsöverblicken för konsumenter kan 
försämras i och med renommésnyltning är också det något som inte tas upp i någon 
vidare utsträckning i de fallen vi gått igenom där utfallet blivit att renommésnyltning 
ansetts föreligga, utan endast tagits upp när MD beskrivit vad renommésnyltning är 
och när det ska anses föreligga. Denna del av beskrivningen av renommésnyltning har 
bland annat tagits upp både i Robinson-fallet och Arla vs. Champagne-fallet. Det tas 
också upp i förarbetet till den nya marknadsföringslagen att den skada som 
konsumenter kan drabbas av i och med en försämrad marknadsöverblick kan likställas 
med rekvisitet i 6 § MFL, om att det påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut65, så enligt vår mening får det tolkas som att om 6 § MFL är 
uppfylld, får det alltså anses att marknadsöverblicken har försämrats för 
konsumenterna. Kanske är detta en anledning till varför MD inte tar upp denna fråga i 
avgörandena vid renommésnyltning, åtminstone inte i de fall vi har gått igenom, utan 
att MD istället prövar detta genom ett annat rekvisit i lagen. Detta leder oss in på 6 § 
MFL och transaktionstestet som är det som är avgörande för huruvida 
renommésnyltning enligt 5 § MFL ska anses vara otillbörlig och i och med det alltså 
förbjuden. 
 
7.4.4. Transaktionstestet, vad anses vara otillbörlig marknadsföring 
 
För att det ska kunna komma att anses vara renommésnyltning krävs som tidigare 
nämnt också att marknadsföringen är otillbörlig, den ska alltså strida mot 6 § MFL, ett 
så kallat transaktionstest. Transaktionstestet tas som vi tidigare nämnt inte alltid upp 
som en specifik fråga och utredande del i domar från MD, utan MD förutsätter i de 
allra flesta fall att transaktionstestet faktiskt är uppfyllt.  
 Som vi tidigare nämnt utgår trasaktionstetet från två delar. Domstolen ska i 
första steget utreda om företeelsen strider mot god marknadsföringssed och i andra 
steget bedöma om marknadsföringen har kommersiell påverkan på konsumenterna. 
Vad vi har kunnat finna genom rättsfallen vi tagit upp är att om inte 5 § MFL anses 
vara uppfyllt går man inte heller vidare och gör en bedömning av 6 § MFL, detta 
eftersom kravet på bådas uppfyllnad finns vid renommésnytlning.  

Angående frågan om vad som ska anses vara otillbörlig marknadsföring 
konstaterar MD bland annat i Robinson-fallet att det otillbörliga i fallen gällande 
renommésnyltning är att den snyltande näringsidkaren drar ekonomisk fördel genom 

                                                
64 MD 1999:21 (Robinson-fallet). 
65 Prop. 2007/08:115, s. 113.  
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att utnyttja det positiva värde som finns hos konsumenterna, vilket den andra 
näringsidkaren skapat genom massiva insatser. Det finns även som vi tidigare varit 
inne på, andra faktorer som gör att renommésnyltningen ska anses otillbörlig, till 
exempel om den leder till försämrad marknadsöverblick för konsumenterna eller 
skadar den andre näringsidkaren.  
 Transaktionstestet innebär som tidigare nämnt konsumenters förmåga att fatta 
ett välgrundat affärsbeslut. För att bevisa sitt kommersiella ursprung på marknaden 
och konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut har man i OLW vs. 
fredagsmys-fallet använt sig av marknadsundersökningar för att påvisa 
konsumenternas oförmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vad MD i detta fall 
konstaterar är att undersökningen är bristfällig vilket då leder till att denna ej kan 
ligga till grund för bevisning av att konsumenterna inte kan fatta ett välgrundat 
affärsbeslut.  En av utgångspunkterna i EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder66, 
vilket berör de aktuella bestämmelserna, är att marknadsföringen ska bedömas utifrån 
hur den uppfattas av en genomsnittskonsument som är normalt informerad samt 
skäligen uppmärksam och upplyst samt med beaktande av kulturella, sociala och 
språkliga faktorer. Man ska också beakta själva köptillfället, då man anser att 
konsumenten är mer informerad vid större och dyrare köp än vid köp av mer 
slentrianmässiga produkter.67  

Som vi tidigare nämnt är frågan angående transaktionstestet något som MD 
inte alltid berör. Vad vi själva kan konstatera i och med denna uppsats är att MD ofta 
berör frågan gällande 6 § MFL genom att nämna vad som framkommer och samspelet 
som finns mellan 5 och 6 §§ MFL, men att det sedan oftast inte berör det närmare. Vi 
har alltså på grund av detta svårt att avgöra eller ge en tydligare förklaring till vad 
som anses vara otillbörlig marknadsföring förutom att det syftar till att obehörigen 
knyta an till annans näringsidkares positiva ställning på marknaden och på så vis dra 
ekonomisk fördel samt utnyttja den positiva värde näringsidkaren skapat hos 
konsumenterna inom kretsen, men också genom detta skapa en relation som gör det 
svårt för genomsnittskonsument att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 
  

                                                
66 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
67 MD 2016:11. 
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8. Vad finns det för sanktioner vid renommésnyltning, är 
dessa tillräckliga? 
 
I detta kapitel diskuteras frågan gällande sanktionerna vid renommésnyltning, 
diskussionen avser dels hur företag kan utnyttja det faktum att sanktionerna i 
dagsläget är relativt varsamma, samt hur hårdare sanktioner skulle kunna vara ett steg 
i rätt riktning.  

8.1. Hårdare sanktioner, ett steg i rätt riktning?  

De enda sanktioner man kan drabbas av om man gör sig skyldig till 
renommésnyltning enligt 5 och 6 §§ MFL, är som vi tidigare nämnt ett förbud att 
fortsätta med marknadsföringen som innebär renommésnyltning samt ett vite.68 Detta 
är något som vi funderat en hel del på och som vi finner värt att ifrågasätta. Vi menar 
att trots att vitet ska vara av den omfattning att det ska verka avskräckande kan detta 
inte anses vara en tillräckligt omfattande sanktion. Det kan tänkas att det i många fall 
på grund av sådan renommésnyltning uppstår skador för den som blivit utsatt för 
snyltningen, kanske tar det främst skada på renommé i fråga men det kan också tänkas 
innebära en ekonomisk skada. Att sanktionerna då endast innebär att den snyltande 
ska upphöra med marknadsföringen, förenat med ett vite som tillfaller staten, kan ur 
den utsattes perspektiv verka besynnerligt och har fått oss att fundera över huruvida 
det bör vara aktuellt med skadestånd i sådana här fall. Att den snyltande även skulle 
kunna åläggas att betala ett skadestånd till den som blivit utsatt för snyltningen skulle 
kunna innebära att både den snyltande får en än mer avskräckande syn på företeelsen 
och som näringsidkare hade man förmodligen haft större respekt för och avhållit sig 
från att utföra renommésnyltning. Man hade förmodligen också varit aningen 
försiktigare i sin marknadsföring för att försäkra sig om att renommésnyltning inte 
kan komma på fråga.  
 Även det faktum att näringsidkare kan utnyttja det att sanktionerna vid 
renommésnyltning är relativt varsamma, är något som skulle kunna förhindras om 
sanktionerna blev hårdare. Med dagens reglering och de sanktioner som finns kan det 
tänkas att det förekommer att näringsidkare utnyttjar att de vid renommésnyltning 
endast kan drabbas av ett förbud samt vite, då det de får ut av marknadsföringen som 
innebär renommésnyltning ger dem mer, till exempel pengar för sålda produkter eller 
ett gott anseende hos konsumenter, än vad det kostar dem att betala ett vite. 
Näringsidkare med mycket pengar kan alltså utnyttja detta om de anser att det de får 
ut av marknadsföringen ger dem mer än vad det skulle kosta dem i form av ett vite. 
Detta är en fråga vi menar bör diskuteras mer och att det är en företeelse som inte ska 
kunna förekomma. Det bör inte vara mer fördelaktigt för en näringsidkare rent 
ekonomiskt att faktiskt genomföra en marknadsföring som innebär renommésnyltning 
än att inte göra det. Trots det att vitet ska vara så pass högt att det ska verka 
avskräckande kommer det alltid finnas näringsidkare med så pass mycket pengar att 
ett vite inte påverkar dem i någon vidare utsträckning. Just en sådan sak är för oss ett 
tecken på att det krävs en hårdare reglering och andra eller åtminstone hårdare 
sanktioner när det kommer till renommésnyltning i 5 och 6 §§ MFL. 
 Att näringsidkare med en stark ekonomisk ställning faktiskt kan utnyttja detta 
är ett sätt att se på det hela men näringsidkare med sämre ekonomiska förutsättningar 

                                                
68 Se avsnitt 3.3.  
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kan också lockas av att dra nytta av en annans redan upparbetade renommé och 
varumärke och på så sätt slå sig in på marknaden på ett exempelvis snabbare och mer 
ekonomiskt fördelaktigt vis. När det gäller problematiken angående 
näringsverksamhet av mindre karaktär som snyltar på större ligger anledningen i att 
det torde vara mer lönsamt att snylta på ett bolag som besitter ett högre renommé än 
dig själv. Vid denna typ av snyltning tänker vi oss att det vanligaste är en mindre 
näringsidkare som troligtvis inte är bärare av något renommé då gör detta för att om 
möjligt ta sig in på marknaden eller dra nytta genom en sammankoppling från 
konsumenternas sida produkterna emellan. Vad som här kan bli problematiskt enligt 
vår mening är om produkterna spelar i olika pris och kvalitetsklasser, eftersom den 
skralare produkten då kan dra ner konsumenternas syn även på den förnämligare 
produkten vilket kan leda till stora konsekvenser. Detta var något som diskuterades 
redan i en SOU från 1958.69 
 Hårdare sanktioner hade kanske varit ett steg i rätt riktning, åtminstone vad 
gäller det faktum att de som faktiskt tar skada bör få någon form av kompensation, till 
exempel i form av ett skadestånd. Hårdare sanktioner tror vi är nödvändigt även i den 
mening att det hade kunnat förhindra ett utnyttjande av de ringa sanktioner som finns 
idag.  
  

                                                
69 SOU 1958:10, s.135. 
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9. Är generalklausulen i 5 § MFL tillräcklig som reglering 
för renommésnyltning eller bör det införas ett lagrum 
specifikt för renommésnyltning 
 
I detta kapitel förs en diskussion gällande huruvida vi anser att 5 § MFL är tillräcklig 
som reglering vad gäller renommésnyltning, och om ett eget specifikt lagrum är 
nödvändigt i dagsläget. 

9.1. Är generalklausulen tillräcklig som reglering?  
En av de frågeställningar som vi avser att utreda är den om vi anser att den nuvarande 
regleringen för renommésnyltning ska anses vara tillräcklig eller om det krävs ett 
införande av ett specifikt lagrum för just renommésnyltning. Som vi varit inne på 
tidigare i uppsatsen finns det enligt vår mening vissa otydligheter med dagens 
reglering.70 MD har genom praxis tagit fram en del rekvisit som ska prövas i frågan 
gällande renommésnyltning71, frågan är alltså huruvida vi anser om dessa rekvisit är 
tydliga nog att fungera som reglering på området eller om vi menar att 
generalklausulen bör kompletteras med ett eget lagrum för renommésnyltning i det 
här fallet.  
 MD:s avgöranden har under en längre tid tagit fram och till viss del förtydligat 
vilka förutsättningar som ska kunna likställas med rekvisit i frågan. I och med att 
dessa rekvisit har arbetats fram genom praxis kan man fråga sig om det 
överhuvudtaget är nödvändigt med ett eget lagrum för renommésnyltning eller om det 
får anses tillräckligt med den reglering vi har idag, i och med generalklausulen i 5 § 
MFL.  
 Som vi tidigare nämnt finns det en viss otydlighet gällande en del av de 
rekvisit som MD tagit fram genom praxis, till exempel kravet på om ett till exempel 
kännetecken ska vara känt eller välkänt för att det ska kunna anses besitta ett 
renommé.72 Ett eget lagrum för renommésnyltning hade troligtvis kunnat förhindra en 
sådan oklarhet till viss del, i och med att man då hade fått tolka lagrummet och 
använda sig av de rekvisit som finns där, till exempel då om det krävs att 
kännetecknet är känt på marknaden, eller välkänt på marknaden, något som 
förmodligen i sin tur hade lett till en tolkningsfråga i bedömningen och i sig krävt viss 
vägledning genom praxis.  
 Ett specifikt lagrum för renommésnyltning hade förvisso kunnat leda till 
tydligare riktlinjer och rekvisit på området, dock så menar vi att en sådan reglering 
hade varit aningen överflödig med tanke på att trots avsaknaden av ett eget lagrum så 
finns det en hel del praxis på området som ständigt utvecklas och leder till faktiska 
rekvisit. Frågan som bör ställas är alltså enligt vår mening om det överhuvudtaget är 
nödvändigt med ett specifikt lagrum eller om generalklausulen får anses vara 
tillräcklig i frågan gällande renommésnyltning. Vi menar att det inte finns tillräckligt 
med problem och oklarheter i den nuvarande regleringen att det ska anses behövas 
tillföras ett nytt lagrum, utan att nuvarande regleringen får anses vara tillräcklig även 
om vi funnit vissa delar som tagits fram genom praxis som otydliga och som vi menar 
bör tydliggöras för att kunna fungera på ett så effektivt sätt som möjligt.  

                                                
70 Se avsnitt 7.1. 
71 Se avsnitt 7.1. 
72 Se avsnitt 7.3.1.	
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 Både marknaden rent generellt och marknadsföringen i sig är under ständig 
utveckling och nödvändigheten av tydliga riktlinjer blir förmodligen allt starkare, men 
eftersom bearbetningen av ett nytt lagrum hade varit mycket tidskrävande kan man 
om möjligt se till vissa andra typ av komplement till nuvarande reglering. Ett sådant 
komplement kan vara ICC:s regler, dessa är några som används i branschen och som 
lättare går att anpassa i och med den ständiga utvecklingen på området.  
 Rekvisiten som MD arbetat fram genom praxis har utvecklats under en längre 
period och dessa kommer förmodligen att användas i bedömningen avseende 
renommésnyltning även om 10 och 15 år. Detta är något som enligt oss dock gör det 
möjligt att införa ett eget lagrum för renommésnyltning, det är inget vi anser krävs 
eller något vi menar bör ske, utan endast en reflektering över möjligheten till ett 
lagrum specifikt för renommésnyltning. Vi menar att eftersom regleringen på området 
trots sina brister ändå har ett antal rekvisit som visar på vad som krävs för att 
renommésnyltning ska anses föreligga, hade dessa lika kunnat framgå ur en paragraf i 
lagen.  
 Enligt vår mening krävs det i nuläget alltså inget specifikt lagrum för 
renommésnyltning utan de riktlinjer som tagit fram genom praxis får enligt oss anses 
vara tillräckliga, och vi menar som det konstaterades i förarbetet till den nya 
marknadsföringslagen, att generalklausulen fortsatt får anses vara tillräcklig som 
reglering.73 Som vi tidigare nämnt i vår diskussion finns det dock en del otydligheter 
som bör förtydligas på ett eller annat sätt, ett exempel på en sådan otydlighet är det 
faktum att MD, i vart fall i de rättsfall som vi använt oss av, inte tagit upp och gjort 
någon vidare utredning eller i vissa fall överhuvudtaget inte kommenterat samtliga de 
rekvisit som enligt praxis finns uppställda. Till exempel det faktum att MD inte i 
något av de rättsfall som vi tagit upp i denna uppsats, har nämnt något om frågan 
huruvida den snyltande näringsidkaren har dragit ekonomiskt nytta av den anknytning 
som gjorts, något som enligt praxis är avgörande för om anknytningen ska anses vara 
otillbörlig.  
 

  

                                                
73 Prop. 2007/08:115, s. 111. 
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10. Slutsatser och avslutande reflektioner  
 
De frågeställningar vi haft för avsikt att diskutera och utreda i denna uppsats är 
således dels hur gränsdragningen för renommésnyltning ser ut, vad finns det 
egentligen för rekvisit för denna företeelse och hur använder sig MD av dessa? 
Ytterligare två frågeställningar vi haft för avsikt att undersöka är dels hur 
sanktionerna för renommésnyltning ser ut och om dessa är tillräckliga, samt om det 
får anses tillräckligt med generalklausulen i 5 § MFL som reglering för 
renommésnyltning eller om ett eget lagrum specifikt för renommésnyltning bör 
införas. Vad vi kunnat finna genom denna uppsats finns det ett antal rekvisit som MD 
tagit fram genom praxis74. Dessa tas upp och tillämpas i flera av de rättsfall som vi 
valt att använda oss av i den här uppsatsen. Vissa av rekvisiten tas upp i samtliga 
rättsfall och har enligt oss en given plats i bedömningen för frågan gällande 
renommésnyltning, medan andra rekvisit inte tas upp mer än i beskrivningen av vad 
renommésnyltning är och när det ska anses föreligga. De rekvisit vi funnit är således:  
 

• Att det är fråga om en obehörig anknytning 
• Det som utnyttjas ska vara känt eller välkänt på marknaden 
• Den snyltande ska dra ekonomisk nytta av företeelsen 
• Företeelsen ska i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren 
• Företeelsen ska försämra konsumenternas marknadsöverblick 

 
 Av dessa rekvisit är det vad vi kommit fram till endast två som konsekvent 
tillämpas av MD, dessa är rekvisitet avseende att det ska vara fråga om en obehörig 
anknytning samt rekvisitet avseende att det som utnyttjas ska vara känt eller välkänt 
på marknaden och alltså besitta ett renommé. I vilken utsträckning övriga rekvisit bör 
kallas rekvisit eller inte är något som vi under uppsatsen fann värt att ifrågasätta då vi 
menar att dessa snarare bör ses som ett hjälpmedel i bedömningen av 
renommésnyltning, i och med att MD inte vad vi kunnat finna, använder sig av dessa i 
någon vidare utsträckning av bedömningen utan enbart nämner dessa delar i 
beskrivningen av vad som ska anses vara renommésnyltning. Trots att två av dessa 
rekvisit enligt oss är givna i en bedömning gällande renommésnyltning har vi funnit 
vissa otydligheter i och med MD:s avgöranden, till exempel det faktum att MD i sin 
beskrivning av renommésnyltning använder sig av uttrycket “välkänt” när de förklarar 
att till exempel det kännetecken som utnyttjas, ska vara känt på marknaden och besitta 
ett renommé. När MD sedan gör sin bedömning i frågan använder de sig av uttrycket 
“känt” och resonerar kring huruvida kännetecknet får anses vara känt och om det kan 
anses vara innehavare av ett renommé. Detta gör oss fundersamma över tydligheten i 
MD:s rekvisit och över vad som egentligen gäller, om det krävs att det är känt eller 
välkänt på marknaden för att renommésnyltning ska kunna anses föreligga.  
 Vad gäller frågan huruvida sanktionerna vid renommésnyltning ska anses vara 
tillräckliga har vi funnit svaret att sanktionerna kan anses bristfälliga, eller i vart fall 
aningen varsamma. Utifrån den diskussion vi fört angående denna fråga har vi 
kommit fram till att på det sätt sanktionerna är idag kan det tänkas att detta utnyttjas 
bland annat på det sättet att näringsidkare med väldigt mycket pengar kan vinna mer 
på att utföra renommésnyltning än vad det kostar dem att betala ett vite. Eftersom att 
de enda sanktionerna man kan drabbas av vid renommésnyltning är ett förbud mot att 
fortsätta med den marknadsföring som innebär renommésnyltning samt att betala ett 
                                                
74 Se avsnitt 7.  
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vite, kan det tänkas vara på det sättet att detta utnyttjas. Vi har även fört en 
diskussion, förvisso kort men ändå intressant, angående huruvida det skulle vara 
aktuellt med skadestånd vid sådana här företeelser75, eftersom den utsatte 
näringsidkaren ofta tar skada till exempel ekonomiskt av en renommésnyltning. 
Frågan gällande sanktioner vid renommésnyltning menar vi kan och bör diskuteras 
mer och trots att vi inte har något definitivt svar på frågan så anser vi i vart fall att 
hårdare sanktioner troligtvis hade varit ett steg i rätt riktning, åtminstone till viss del.  
 Den tredje och sista frågeställningen vi avsett att utreda i denna uppsats är 
frågan gällande ett eget lagrum för renommésnyltning, om detta är något som bör 
införas eller om generalklausulen i 5 § MFL ska anses tillräcklig som reglering. Vad 
vi kommer fram till i denna fråga är att det tack vare de rekvisit som finns genom 
praxis på området får anses aningen överflödigt att införa ett eget lagrum för 
renommésnyltning76. Detta är dock inget vi ser som en omöjlighet, visst hade ett 
lagrum specifikt för renommésnyltning kunnat underlätta och tydliggöra vissa 
oklarheter i gränsdragningen för vad som ska anses vara renommésnyltning, men vi 
menar att denna oklarhet är så pass liten och att det inte finns tillräckligt med 
problematik kring frågan för att ett sådant lagrum ska anses vara nödvändigt i 
dagsläget.  
 

  

                                                
75 Se avsnitt 8.1.  
76 Se avsnitt 9.1.		
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