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Sammanfattning 
Uppslaget till vår uppsats har framkommit som ett resultat av diskussioner mellan 
författarna och handledare. Författarna har alla tre en företagsekonomisk bakgrund och 
har tidigare studerat de företagsekonomiska aspekterna av området varumärken och 
renommésnyltning.  
 
Varumärken och andra immateriella rättigheter är i dagens samhälle ett viktigt område för 
företag. Om ett företag kan visa upp ett starkt varumärke med ett gott renommé/anseende 
kan de skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. I och med att det finns ett 
vinstintresse bland företag så finns alltid risken att andra företag vill utnyttja ett 
konkurrerande företags goda renommé för egen vinning skull, alltså renommésnyltning.     
 
Att detta problem existerar är sedan länge känt och det finns idag lagar och praxis som 
skall skydda företag från att få sitt varumärke/renommé felaktigt utnyttjat. Varumärken 
skyddas främst utifrån Varumärkeslagen (Vml) medan felaktigt utnyttjande av ett 
företags renommé i reklam eller saluföring skyddas utifrån Marknadsföringslagen (MFL).  
 
Uppsatsen är baserad på de lagar och praxis som tillämpas inom området otillbörlig 
marknadsföring, då med renommésnyltning som primärt området att studera. Uppsatsen 
syfte är att fastställa gällande rätt för det rättsliga området renommésnyltning. Vi har 
genom att studera Marknadsföringslagen samt praxis från Marknadsdomstolen försökt att 
besvara uppsatsen syfte och problemformulering.  
  
Efter att ha analyserat alla de fall som utgjort vårt underlag kan vi sammanfattningsvis 
konstatera att det är väldigt svårt att fastställa klara och tydliga regler som går att 
applicera i varje fall. Orsaken till detta är att varje fall som MD dömt i skiller sig från de 
andra, alltså det finns inga fall det där alla kriterier är lika. Dock kan vi konstatera att 
många likheter finns i MD: s domar och det är dessa som skapar den praxis som finns i 
dagsläget. 
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Förord  
 
Under uppsatsen gång har vi kommit i kontakt med flertal personer som på ett eller annat 
sätt bidragit till uppsatsen. Dessa skall ha ett stort tack för deras kloka råd och åsikter.  Vi 
skulle även vilja tacka de anställda på Karlstad Universitet som hjälpt oss med uppsatsen. 
 
Vi vill även tacka för den konstruktiva kritik vi fått av vår opponent, samt de åsikter våra 
kurskamrater bidragit med under opponeringen.  
 
Karlstad, våren 2008 
 
  
 
_____________________      _____________________     _______________________ 
Johan Berglund Johan Borg Johan Zetterström 
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Klargörande av förkortningar  
 
ARN Allmänna reklamationsnämnden 
HD Högsta domstolen 
ICC Internationella Handelskammaren 
IKL Lagen gällande illojal konkurrens 
KO Konsument ombudsmannen 
MFL Marknadsföringslag (1995: 450) 
MD Marknadsdomstolen 
Prop. Proposition 
RB Rättegångsbalk (1942: 740) 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
VML Varumärkeslagen (1960:644) 
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1. Inledning 
I vårt inledande kapitel önskar vi ge läsaren en tydlig bild av bakgrunden som ligger 
till grund för frågeställningen vi valt att belysa i problemformuleringen. Därefter 
följer syftet med arbetet och de avgränsningar som vi valt att göra. Vi avslutar 
kapitlet med en översiktlig disposition över uppsatsens utformning.   

1.1. Problembakgrund 
Enligt Svenska Akademins ordbok är betydelsen av ordet renommé detsamma som att 
åtnjuta ett gott anseende.1 Överförs detta till ett företag, varumärke, produkt eller 
liknande innebär detta att de åtnjuter ett gott anseende, god image eller ett annat positivt 
kommersiellt värde på marknaden. Anseende är sammankopplat med verksamheten 
genom att företaget och dess produkter/tjänster har utmärkande attribut som till exempel 
särskiljande utseende, symboler och karaktäristiska kännetecken. Detta anseende kan 
översättas till ord som goodwill eller renommé. För att ett företag ska uppnå renommé 
och kunna bibehålla den fordras det ofta omfattande insatser och kostnader. I och med de 
omfattande insatserna och stora kostnaderna för att uppnå ett gott renommé kan det vara 
frestande för andra företag att på ett otillbörligt sätt dra nytta av andras redan inarbetade 
anseende. Detta förfarande innebär att de åker snålskjuts på en konkurrents framgång på 
ett oförtjänt sätt och skaffar sig ekonomiska fördelar, detta beteende kan även skada 
renomméinnehavarens rykte och anseende. 2  
 
Renommésnyltning är en typ av otillbörlig marknadsföring och uppstår när en 
näringsidkare anknyter till välkända varumärken eller symboler.3 Varumärket uppfattas 
ofta som hela företagets inarbetade värde i skepnad av en skapad image och renommé, 
därför är det oerhört viktigt att kunna skydda sådana uttryck för reklamvärde och 
goodwill. Detta blir allt viktigare eftersom informationsflödet förefaller att öka och 
konkurrensen blir hårdare som en följd av medias utveckling. Skyddet av varumärken är 
av stor ekonomisk betydelse, varumärken har ofta en betydelsefull roll i kommersiella 
intressen, en förbindelselänk mellan massproduktionen och konsumenterna.4  
    
Att det var viktigt att skapa skydd för immateriella rättigheter är ingen nyhet utan redan 
under 1870-taler kom det lagar för att skydda varumärken i flera länder runt om i världen. 
1883 kom den så kallade Pariskonventionen som möjliggjorde att personer kunde få 
äganderätten för varumärken, nu kunde företag och privatpersoner skapa unika firma- och 
produktnamn.5 
 

                                                 
1 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2007-12-08, klockan 16.08 
2 Svensson, et al., Praktisk marknadsrätt, 2002, s. 284-286 
3 Bernitz, U., Svensk Marknadsrätt, 1991, s.128  
4 Koktvedgard & Levin 2007, s 334 
5 Sundin, J., Varumärken – praktisk handbok i varumärkesrätt, 1997, s.51 
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Den svenska marknadsföringslagstiftningen har blivit ett komplement till 
immaterialrätten, inte bara gällande fråga om efterbildning av utstyrslar, utan även andra 
företeelser. Detta när utvecklingen har gått mot en ökad fokusering på 
företagsekonomiska begreppet identitet och frågor om skydd för immateriella värden så 
som goodwill, egenvärde, renommé etc. Goodwillskyddet inom marknadsrätten berörs 
påtagligast när frågan om otillbörlig renommésnyltning bedöms, eftersom renommé 
inrymmer ekonomiskt egenvärde, mervärde, m.a.o. goodwill.6 
 
Med MD: s ökade betydelse har det kommit många intressanta avgöranden på senare tid 
som fastställt att utnyttjandet av det renommé eller goodwill som ett företags varumärke 
kan besitta, kan utgöra otillbörligt vilseledande om kommersiellt ursprung samt 
renommésnyltning. Dock är inte marknadsrätten konstruerad som ett immaterialrättsligt 
objektsskydd, utan erbjuder ett skydd mot otillbörliga åtgärder.7  
 
Skydd för immateriellbrättigheter är som vi tidigare beskrivit ett viktigt område för 
företag i dagens samhälle. Genom att företagen kan differentiera sitt varumärke och visa 
upp ett gott renommé kan de skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. Företag som 
saknar ett gott renommé eller varumärke kan därför frestas att använda sig av genvägar 
för att deras produkt/tjänst skall förknippas med detta goda renommé och här i ligger 
problemet. Detta leder fram till syftet och frågeställningen för uppsatsen.  
 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att bringa klarhet i rättsläget för otillbörlig marknadsföring. 
Fokuseringen ligger på området som berör problemet renommésnyltning. Denna 
undersökning syftar till att ge författarna och läsarna kännedom om det aktuella rättsläget 
gällande renommésnyltning. För att kunna nå syftet har författarna utgått ifrån följande 
frågeställning.   
 

1.3 Problemformulering 
Avsikten är att besvara följande frågeställning: 
 

• Vad är gällande rätt för rättsområdet renommésnyltning.   
 

                                                 
6 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.12-14 
7 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.12-14 
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1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har vi tvingats vidta en del avgränsningar för att möjliggöra 
genomförandet, samt för att kunna garantera att en tillförlitlig uppsats kan presenteras. 
 
Varumärken, goodwill & renommé har i dagens samhälle ett stort immateriellt värde 
både ekonomiska samt genom dess egenskap att förmedla budskap. Uppsatsen kommer 
endast ytligt redogöra dessa egenskaper för att istället fokusera på de rättsliga lagarna 
som gäller för skydd av desamma. 
 
Uppsatsen kommer bara att angripa problemet renommésnyltning utifrån 
Marknadsföringslagen. Det finns närbesläktade problem ex varumärkesintrång som 
regleras utifrån VML, dessa vore av största intresse att undersöka närmare men 
författarna har valt att avstå från detta för att få ett överskådligt problemområde.   
 
När ett företag fälts för renommésnyltning finns det olika följder, ex vite och liknande. 
Påföljderna vore intressanta att studera närmare men med hänsyn till uppsatsen omfång 
kommer dessa påföljder inte granskas.  
 
De fall som studerats är alla från MD och dessa får anses utgöra praxis och grunden för 
gällande rätt inom Sverige. Detta med hänsyn till att MD är den högsta instansen för 
överträdelse mot MFL, inom riket. Detta medför att avgörande av andra rättsliga 
instanser ej kommer att granskas. 
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1.5 Disposition  
 

I kapitel ett kommer bakgrunden till uppsatsens 
problemområde presenteras. Uppsatsens syfte och 
frågeställning kommer att presenteras samt de avgränsningar 
som gjorts redovisas. 

 
I andra kapitlet presenteras uppsatsens genomförande samt de 
angreppssätt som använts. 

  
  

 
I tredje kapitlet redogörs för den till uppsatsen relevanta

 teorin. Hierarkin mellan olika rättskällor kommer att 
 presenteras.  

 
 
 
I fjärde kapitlet analyseras den empiri som införskaffats 
gentemot den teori samt rättskällor som redovisats i kapitel 
fyra. 
 
 
 
I det femte kapitlet presenteras de slutsatser samt resultat som 
författarna kommit fram till.  
 
 
 
I det avslutande kapitlet presenterar författarna sina egna 
reflektioner inom den aktuella frågan. De kommer även att ge 
förslag på områden där en fortsatt forskning kan vara av 
intresse. 

 
1. Inledning 

 
4.Analys 

 
2. Metod 

 

 
3. Teori 

 
5.Slutsatser  

 
 

6. Egna 
reflektioner & 

fortsatt forskning 
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2. Metod 
I metodavsnittet kommer det att redogöras för tillvägagångssättet vid den empiriska 
undersökningen som bestått av informationsinsamling och bearbetning. Författarna 
beskriver likväl det arbetssätt som tillämpats under uppsatsskrivandet. 

2.1 Rättsdogmatik 
Rättsdogmatikern söker vid behov kunskap om den verklighet i vilken reglerna fungerar 
för att öka förståelsen för de olika rättsreglernas praktiska funktion. Rättsdogmatikern 
undersöker även de värderingar som uppbär reglerna och dess betydelse för hur reglerna 
skall tillämpas.8 Det som är kännetecknande för rättsdogmatikens arbetssätt är att 
rättsreglerna studeras i sin egenskap av normer.9 Författarna kommer således att utgå 
ifrån de befintliga rättskällorna inom MFL och fastställa vilka rättsregler som existerar 
samt hur de tillämpas. Rättsdogmatikern försöker oftast övergripande studera en viss 
fråga inom olika rättsområden parallellt, alternativt kan ett avgränsat rättsområde 
penetreras djupare från ett givet perspektiv. Forskaren kan med hjälp av ett bredare 
utnyttjande av rättskällorna och kunskaper från annat håll finna den bästa övergripande 
lösningen för alla fall av en viss art.10 Rättsdogmatiken försöker fastställa vad gällande 
rätt innefattar på en viss punkt eller område.11 

2.2 Rättskällor 
I Sverige finns ett flertal olika rättskällor med varierande dignitet, dessa är direktiv, lagar, 
förordningar samt föreskrifter.12 Domar i svenska domstolar skall grundas på lag, detta 
faktum är ett av kännetecknen för den kontinentala rättsfamiljen som Sverige tillhör.13      
 
Till följd av Sveriges medlemskap i EU blir Sverige mer eller mindre bundna att följa de 
direktiv som EU instiftar. Dessa direktiv är övergripande och skall gälla för samtliga 
medlemsländer. Direktiven är utformade med ett visst syfte som det ligger på 
medlemsländerna själv att förverkliga med hjälp av det enskilda landets inhemska lagar. 
Detta innebär m.a.o. att de olika medlemsländerna själva får bestämma tillvägagångssätt 
för att uppfylla syftet med direktiven. Till varje direktiv finns vanligtvis en tidsram för 
när direktiven skall var uppfyllda.14 
 
Lagar och föreskrifter är de rättskällor som är bindande i Sverige, åsidosätts dessa kan 
den som gör det förvänta sig sanktioner eller straff som påföljd.15 Innan riksdagen antar 
en lag förgås de av en proposition samt en SOU (Staten Offentliga Utredningar).16  

                                                 
8 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 38 
9 Strömholm, S., Allmän rättslära en första introduktion, 1988, s.9-10 
10 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 38 
11 Strömholm, S., Allmän rättslära en första introduktion, 1988, s.9-10 
12 Bernitz, U., , Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2006, sid. 60 
13 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1995, s. 35f 
14 Bernitz U. , Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder, 2006, sid. 60 
15 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1995, s. 35f 
 
15 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1995, s. 35f 
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Prejudikat är vägledande avgöranden från en högre instans, dessa prejudikat kan fungera 
som vägledning vid lagtolkning. Förarbeten till lagar utgör även de en god källa för 
vägledning vid lagtolkning.17 
 
Anledningen till att vi har valt rättsfall från Marknadsdomstolen beror på att denna 
domstol är en specialdomstol och högsta instans inom området. Marknadsdomstolen 
består av en ordförande och en vice ordförande samt fem särskilda ledamöter. Dessa är 
jurister med domarerfarenhet. Till Marknadsdomstolen kan näringsidkare, 
Konsumentombudsmannen och vissa sammanslutningar vända sig.18 

2.3 Gällande rätt 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) definieras gällande rätt enligt följande: 
 
”Rättsregler får betydelse när en tvist inte kan eller får lösas genom en frivillig 
överenskommelse. Tvisten måste då dras inför en domstol som bedömer tvisten i enlighet 
med gällande rätt. Domstolen utgår då från lagtextens ordalydelse, om inte lagtexten kan 
ge besked måste domstolarna söka ledning i andra rättskällor. Det kan finnas 
klargöranden om hur lagen bör tolkas och tillämpas i de förarbeten som skapades i 
samband med att en lag stiftas. Det finns även prejudikat som kan fungera som 
vägledning, dessa prejudikat är domar som har avgjorts av de högsta domstolarna. I den 
juridiska litteraturen, doktrinen, systematiseras och förklaras rättsreglerna så att de blir 
lättare att förstå och där finns även rekommendationer om hur de bör lösas.”19 

2.4 Val av material 
I samspråk med vår handledare har vi sökt i ”Rättsbanken” på området 
renommésnyltning. Vi fick där fram 53 fall från MD som utgör grunden i vårt arbete. 
Anledningen till att vi har valt dessa rättsfall är att de på något sätt har kommit att bli 
avgörande för gällande rätt inom detta område. Vissa av rättsfallens domskäl är 
egentligen upprepningar av tidigare domar men vi valde att ta med dessa eftersom de 
förstärker och tydliggör hur Marknadsdomstolen ser på detta rättsområde.  
  

                                                                                                                                                 
16 Pettersson, P., Svensk politik, 2000, s. 147 
17 Peczenik, A., Juridikens teori och metod, 1995, s. 35f 
18 http://www.marknadsdomstolen.se/  2008-03-15, klockan 13:45 
19 Nationalencyklopedin CD-rom, 2007  
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3. Teori  
I följande avsnitt kommer de teorier samt lagrum som är relevanta för denna 
uppsats att beskrivas. Avsnittet behandlar även teori som vi upplever kan förmedla 
en ökad förståelse för de olika teoretiska sammanhangen och är nödvändiga element 
för arbetets syfte.  

3.1 Bakgrund 
Inom marknadsrätt är marknadsföringslagstiftningen bland annat ett rättsligt styrmedel 
för företagens åtgärder på marknaden. Lagstiftningen reglerar företagens marknadsföring 
och konkurrens och genom förbudsregler och andra regler med förordnande funktion.20 
Men det har under årens lopp enligt Nordell (2003) förekommit utdragen gränsdragning 
för den svenske lagstiftaren gällande immaterialrätten och illojal konkurrens. Under tiden 
har marknadsrätten fortlöpande utvecklats till ett eget rättsområde och immaterialrätten 
mer inriktat mot konkurrens. Under 1960-70 talet utvecklades ett mer homogent 
rättsområde med MD som specialdomstol med utifrån en samling av regler i lagen med 
vissa bestämmelser gällande illojal konkurrens (IKL). Avsikten var att skydda främst 
konsumenter mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder och konkurrensbegränsningar.  I 
och med tillkomsten av 1970 års marknadsföringslag kunde marknadsrådet (nuvarande 
MD) genom generalklausulen 1 § vid vite förbjuda användning av kännetecken oavsett 
om de hade varumärkesrättsligt skydd eller inte. 1975 kom en ny reviderad 
marknadsföringslag som dock med tiden ansågs ge ett för svagt skydd, och den 1 första 
januari 1996 kom den nuvarande MFL.21  

3.2 Otillbörlig marknadsföring  
Begreppet otillbörlig marknadsföring innebär marknadsföring som strider mot god 
affärssed eller är otillbörlig på annat sätt, exempelvis genom att utlova för mycket eller 
innehåller vilseledande prisuppgifter. Enligt marknadsföringslagen gäller den omvända 
bevisbördans princip.22 Den svenska marknadsföringslagstiftningen har blivit ett 
komplement till immaterialrätten som annars utgör det största skyddet för väl ansedda 
varumärken. Detta gäller inte enbart frågan om efterbildningar av utstyrslar utan även 
skydd av goodwill23, egenvärde och renommé med mera. Detta har medfört att 
marknadslagstiftningen har fått en ökad betydelse vid bedömningar gällande problemet 
renommésnyltning. Marknadsrätten är dock inte konstruerad som ett immaterialrättsligt 
objektsskydd utan den erbjuder endast ett skydd mot otillbörliga åtgärder.24  
 
 

                                                 
20Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004, s.12   
21 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s. 14-17. 
22 http://www.laurelli.com/ordbok/ord/otillborlig.asp 2007-12-15 klockan 17:29  
23 Goodwill kan definieras som ett gott anseende, välvilja eller som ett egenvärde i form av ett mervärde av 
ekonomisk karaktär. (Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s. 18.) 
24 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.12. 
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3.3 Renommésnyltning 
Renommésnyltning är en typ av otillbörlig marknadsföring som uppstår när en 
näringsidkare anknyter till kända varumärken eller symboler 25.  Marknadsdomstolen har 
i tidigare domar bedömt rättsfall som renommésnyltning om en näringsidkare obehörigen 
anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller 
liknande.26 Numera definieras förfarandet renommésnyltning på följande sätt: 
 
”Som renommésnyltning betecknas fall när en näringsidkare i sin marknadsföring 
obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken 
eller liknande. Förfaranden av detta slag bedöms enligt 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 att försämra 
konsumenternas marknadsöverblick. En förutsättning för att ett förfarande skall innebära 
renommésnyltning är att det som har utnyttjats är känt på marknaden så att det 
förknippas med en annan näringsidkares verksamhet”.27  
 
Enligt MD består det otillbörliga av 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. För att MD ska kunna ingripa krävs att någon drar 
nytta av ett anseende som anses vara värt att utnyttja. Det utsatta företaget och snyltaren 
behöver dock inte vara konkurrenter eller i samma bransch vid ett sådant utnyttjande. 28 
Enligt ICC:s grundregler, artikel 15 yttrar att reklam obehörigen inte får utnyttja namn, 
namnförkortning, logotyper eller andra varukännetecken som tillhör annat företag, 
organisation etc. utan tillstånd.  
 
Det fanns fram till slutet av 1990-talet brist på vägledande praxis gällande 
renommésnyltning och i synnerhet där MD fällt marknadsföring på otillbörlighetsgrund 
baserat på generalklausulen. Det finns dock några avgöranden där MD har bedömt att 
marknadsföringsåtgärderna inte är otillbörliga men vilseledande som renommésnyltning. 
Det skedde en förändring hos MD och deras synsätt på renommésnyltning i samband 
1996 års MFL. Det första avgörandet som enbart prövades på grunden otillbörlig genom 
renommésnyltning var MD 1993:9 (Boss) och gällde en annons för affärsgruppförsäkring 
som betecknades Boss.29 Detta kunde innebära förväxlingsrisk med Boss och ansågs 
utnyttja deras renommé på ett otillbörligt sätt30.  

                                                 
25 Bernitz, U., Svensk Marknadsrätt, 1991, s.128   
26 Nordell , P.J. Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.32 
27 MD 2007:16 
28 Nordell , P.J. Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.32 
29 Nordell , P.J. Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.35 
30 MD 1993:9 
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Ett intressant annat avgörande som var ett utav de första avgörandena gällande 
renommésnyltning är det s.k. Robinsonavgörandet (MD 1999:21). Otillbörlighetsgrunden 
”vilseledande om kommersiellt ursprung” kom från rättspraxis på 70-talet. Det som fällde 
avgörandet var dock renommésnyltningen och på grund av detta ansågs 
marknadsföringen otillbörlig.31 En premiss för att förfarandet skulle innebära 
renommésnyltning och anses vara otillbörlig var att det som utnyttjades var känt på 
marknaden så att det förknippades med näringsidkarens verksamhet32.  Till skillnad från 
tidigare avgöranden med inarbetade och välrenommerade produktkännetecken såsom 
Boss och Armani (1987:11) handlade fallet om anspelningar på en tillfällig företeelse. 
Trots att TV programmets namn syftade till en fiktiv figur från en roman vars upphovsrätt 
upphört hade det aktuella programmet på kort tid blivit tillräckligt välkänt för en stor 
mängd konsumenter och därmed kunde ett kommersiellt värde finnas.33 En intressant 
aspekt som skiljer sig ifrån tidigare avgöranden är den att det inte är fastställt vilken utav 
parterna som har bäst renommé eller mest goodwill, och i så fall blir följdfrågan om det 
kan vara renommésnyltning om de har ett likvärdigt renommé, eller att den svarande 
parten till och med har bättre. Även om avgörandet berörde nya områden inom 
renommésnyltning som otillbörlighetsgrund, såsom ”känneteckensrättslig 
intrångsbedömning med degenerationsrisken i fokus” enligt Nordell kvarstår en del 
obesvarade frågor om renommésnyltningens gränser, inte minst mot känneteckensrätten. 
Att det vore önskvärt att MD fastställer vart just denna gräns går och vari det otillbörliga 
ligger 34  
 
MD har använt benämningarna uppmärksamhetsvärde och uppmärksamhetsskapande 
utnyttjande av annans anseende istället för renommésnyltning. Vad 
uppmärksamhetsskapande innebär är dock inte helt klargjort. Användandet av detta 
begrepp indikerar exempelvis att ett företag i en marknadsföringssituation associerar till 
en konkurrent på ett sätt som inte innebär renommésnyltning. De utnyttjar dock 
konkurrentens inarbetade marknadsposition genom att mottagaren riktar sin 
uppmärksamhet åt marknadsföringen. Detta leder i sin tur till att konkurrentens renommé, 
varumärke eller identitet urvattnas.35 

                                                 
31 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s. 37-39. 
32 Nordell , P.J., MD 1999:21 (Robinson) s.654 
33 Nordell , P.J., MD 1999:21 (Robinson) s.656 
34 Pehrson, L., Chevy-målet s. 423-428 
35 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s. 22-23. 
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3.4 Marknadsföringslagen 
MFL (1995:450) innehåller bestämmelser om otillbörlig-, felaktig marknadsföring, 
informationsskyldighet och olämpliga varor. Denna lag har sedan 1995 reviderats ett 
antal gånger inom vissa områden36, senast år 2007. Under 2008 kommer det att komma 
en ny marknadsföringslag som primärt bygger på EG:s direktiv (2005/29/EG) om 
otillbörliga affärsmetoder. Marknadsföringslagen är en generell lag som reglerar alla 
marknadsföringsåtgärder inom hela näringslivet. Syftet med MFL är att främja 
konsumenters och näringslivets intressen vid marknadsföring och att motverka 
marknadsföring som är otillbörlig gentemot dessa parter.37 (1 § MFL) MFL riktar sig mot 
näringsidkare och reglerar olika åtgärder som dessa kan företa på marknaden. 
Marknadsföringslagens tillämpas bara på kommersiell marknadsföring och omfattar inte 
politisk propaganda, samhällsinformation, religiös förkunnelse eller sådan form av 
verksamhet med budskap i tal och skrift med avsikten att förmedla nyheter eller skapa 
opinionsbildning.  Allmänna bestämmelserna i 4 § MFL (generalklausulen) möjliggör för 
KO samt konkurrenter att gå till domstol och försöka vidta åtgärder för att förbjuda 
otillbörlig marknadsföring. 38 

3.4.1 Generalklausulen 4§ 
4 § är den stora generalklausulen i MFL och innehållet ger fundamental vägledning för 
marknadsföringen förhållningsregler, den lyder:  
  
”Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt 
vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.  
Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt”. 
 
Det är det första stycket är det som främst åberopas vid renommésnyltning. I detta stycke 
berörs begreppet god marknadsföringssed, vilket även återfinns i 3 § och definieras 
som39:  
 
”God affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och 
näringsidkare vid marknadsföring” 
 
”God marknadsföringssed” har blivit ett samlingsbegrepp som har utvecklas av all 
normbildning inom dels det offentliga lagstiftning, rättspraxis och dels från 
myndighetsrekommendationer och ”god affärssed”. Denna term utgår ifrån de frivilliga 
regler som har utvecklats inom näringslivet och ligger till grund för god sed inom 
marknadsföringen och kommer till särskilt till uttryck från ICC:s regelsamling för reklam 
och marknadskommunikation, 2006.40  

                                                 
36 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen 2004, s.34-35. 
37 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s.288. 
38 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen 2004, s.34-35. 
39 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.31. 
40 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2007, s. 291. 
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Det finns utöver generalklausulen ytterligare tio paragrafer: 5-13 §§ med uttryckliga 
förbud mot vissa former av marknadsföringsåtgärder. Dessa paragrafer bygger på 
mångårig praxis från MD.41 Renommésnyltning är en typ av otillbörlig 
marknadsföringsåtgärd som ligger immaterialrätten nära men som enbart regleras av 
generalklausulen. Generalklausulens sanktioner är förbud eller åläggande av vid vite, 
dock ej marknadsstörningsavgift.42  

3.4.2  Vilseledande reklam 6 § 
Den vanligaste formen av otillbörligt förfarande vid marknadsföring är användningen av 
vilseledande påståenden och framställningar. Denna paragraf är väl harmoniserad med 
direktivet (84/450/EEG)43 Enligt Nordell (2003) baseras detta direktiv till stora delar av 
ICC:s grundregler44.  
 
Enligt 6 § 1 st MFL: 
 
”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda påståenden eller andra 
framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan 
näringsidkares näringsverksamhet”.  
 
I det andra stycket av 6 § listas de framställningar som kan vara vilseledande i synnerhet: 
 
Detta gäller särskilt framställningar som avser: 
1. produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper, 
2. produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa eller miljö, 
3. produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren, 
4. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på 
marknaden, kännetecken och andra rättigheter, 
5. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren. 
 
Enligt Nordell (2003) är begreppet vilseledande kännetecken som finns i punkt fyra, mer 
nyanserat än vad som vanligtvis avses inom känneteckensrätten. Begreppet inrymmer 
även kännetecken som mer eller mindre vilseleder om ett kommersiellt ursprung, utöver 
det som står i paragrafen. Detta motsvarar det som omfattas inom känneteckensrättens 
förväxlingslära.45 

 

                                                 
41 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004, s.38. 
42 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkursen, 2007, s.291 
43 Svensson 2004, s 44. 
44 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.50. 
45 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.50. 
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3.4.3  Vilseledande efterbildning 8 §   
En näringsidkare får i sin marknadsföring inte använda efterbildningar som är 
vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och 
särpräglade produkter enligt 8 §. Det finns dock ett undantag vilket gäller produkter med 
en utformning som väsentligen tjänar till att göra produkten funktionell.46 8 § tar upp 
särskild form av otillbörlig marknadsföring som främst innebär att en näringsidkare 
utnyttjar en konkurrenters investeringar och dess renommé. När bl.a. produkterna från 
olika näringsidkare är tillräckligt lika kan konsumenterna ta fel produkt eller uppfatta att 
det finns ett kommersiellt samband mellan produkterna. En välrenommerad näringsidkare 
som har gjort stora investeringar i produktutveckling och marknadsföring kan äga 
produkter som åtnjuter ett renommé. Detta renommé/goodwill kan mindre 
välrenommerade näringsidkare vilja utnyttja genom att marknadsföra egna liknande 
produkter eller förpackningar.47 Produkter vars utformning främst är funktionellt betingad 
kan inte åtnjuta skydd för dessa utformningar, detta klargörs i 8 § MFL48. 
 
Vilseledande efterbildning 
8 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är 
vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och 
särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning 
huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. 
 
Jämförande reklam 
8 a § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan 
näringsidkare eller dennes produkter, bara om jämförelsen 
 
1. inte är vilseledande, 
2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål, 
3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande 
egenskaper hos produkterna, 
4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan 
deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken, 
5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, 
förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken, 
6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning, 
7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, firmas eller andra 
känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning, och 
8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett 
skyddat varumärke eller firma. 
 
 
 
 

                                                 
46 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004, s .74. 
47 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.50. 
48 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003, s.52. 



 18 

Vid en jämförelse som avser ett särskilt erbjudande skall det på ett klart och entydigt sätt 
framgå när erbjudandet upphör att gälla eller, om det särskilda erbjudandet är beroende 
av tillgången på produkten, de begränsningar som då gäller för det. Om det särskilda 
erbjudandet ännu inte har börjat gälla, skall det klart och entydigt också framgå när 
specialpriset eller de andra särskilda villkoren börjar gälla. Lag (2000:129). 
 
Vilseledande efterbildningar är direktsanktionerande och därför skadeståndsgrundande 
enligt 29 § MFL.49 När det gäller jämförelser skall reklamen uppfylla artikel 6 i ICC:S 
grundregler för reklam, reklam som innehåller jämförelser skall vara skapad på ett 
helhetssätt som inte är ägnad att vilseleda. De grunder som finns i jämförelsen skall 
baseras på fakta som kan styrkas och vara utvalda på ett rättvisande sätt. En näringsidkare 
får enligt svensk rätt efterbilda en annan näringsidkares objekt eller kännetecken etc. om 
det inte skyddas av immateriellrättslig lagstiftning såsom varumärke, patent, mönster 
m.m. Även i de fall då efterbildningar sker av ett oskyddat objekt kan marknadsföringen 
vara vilseledande eller otillbörlig enligt MFL.50 
 
Förbudet om vilseledande efterbildning gäller främst andra näringsidkares kända och 
särpräglade produkter. Särpräglad innebär att produkten eller objektet har en utformning 
som särskiljer sig bl.a. gällande funktion eller ett utseende som i ett estetiskt sätt skiljer 
sig. Begreppet särprägel gäller inte produkter som har en utformning som är tekniskt eller 
funktionellt betingad med syftet att göra produkten ändamålsenlig. Ytterligare att krav för 
att vilseledande efterbildning skall kunna åberopas är att produkten måste vara tillräckligt 
känd på marknaden i produktens omsättningskrets.51  

3.5 Inarbetning 
Ensamrätt till ett varumärke kan erhållas genom registrering eller genom inarbetning. 
Vissa varumärken kan inte registreras, exempelvis doftmärken, dessa kan dock inarbetas 
och åtnjuta skydd på så sätt. Inarbetningen kan vara geografisk och då gäller ensamrätten 
endast i ett begränsat område och upphör av sig själv när kännetecknet inte längre är 
känt.52 Även i de fall då inarbetningsskyddet i princip är lika omfattande som registrering 
är det fördelaktigare av flera skäl att registrera ett varumärke. En orsak är att skyddet 
gäller i samtliga länder som det registreras i medan inarbetning endast är begränsat till det 
område märket är inarbetat. De varumärken som har starkast inarbetning är de 
varumärken som kallas för kodakmärken. Dessa varumärken är starkt inarbetade och 
välkända även utanför den normala omsättningskretsen. En av fördelarna med 
registrering är att reglerna om företrädesrätten mellan förväxlingsbara varumärken, 8 och 
9 §§ VML är gynnsammare än vid inarbetning. Ytterligare en avigsida med påstådda 
inarbetningar är att dessa måste bevisas vilket kan vara svårt. En möjlighet är genom att 
göra en marknadsundersökning försöka bevisa att ett kännetecken är inarbetat vilket är 
komplicerat om det exempelvis gäller en period som var för flera år sedan. 53  
 

                                                 
49 Nordell , P.J., Marknadsrättens Goodwillskydd, 2003 s.59 
50 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004, s 63. 
51 Svensson, C.A. Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 2004, s 74. 
52 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkursen, 2007, s 202-203. 
53 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkursen, 2007, s 218-220. 
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Därför används ofta indirekt bevisning, exempel försäljningsområden och dess tidpunkt, 
omfattning retention och 54 Sista stycket i 2 § VML kan initialt delvis påvisa denna 
problematik, den lyder: 
 
”Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets 
till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under 
kännetecknet”.  
 
De frågor som uppstår är till vilka kännetecknet riktar sig till och vad är en betydande del 
av den s.k. omsättningskretsen. Dessa frågor måste tas reda på genom olika 
marknadsundersökningar. Enligt förarbetena till 1960 års inarbetningsregel (SOU 
1958:10 s 222) nämns ingen procentsats. Men en ungefärlig procentsats som blev 
accepterat som riktmärke var att om 50 % kände till kännetecknet skulle det anses vara 
inarbetat. Numera anser dock lagstiftare att det inte går att fastställa en generell 
procentsats som krav för inarbetning. Men efter de diskussioner som har förts finns 
indikationer på att gränsen numera ligger på cirka en tredjedel av omsättningskretsen.55 
Enligt Nordell innebär artikel 5.2. i rådets första direktiv 89/104 EEG att en bedömning 
gällande om ett märke är tillräckligt känt i den betydande delen av personkretsen inte 
skall baseras på marknadsundersökningar med procenttal, utan på relevanta 
omständigheter som varumärkets marknadsandel, dess omfattning, hur länge det använts, 
storleken på marknadsföringsinvesteringar och inom vilket geografiskt område märket 
använts. Enligt Nordell påpekar dock EG-domstolen att trots det inte går att fastställa ett 
visst procenttal är marknadsundersökningar som visar hos vilken del av befolkningen ett 
märke är känt intressant vid tillämpningen av anseendeskydd. Bevisningen om huruvida 
ett varumärke är välkänt eller inte har därför alltid betydelse.56 
 
Ett utdrag ur domskälet från domen 2007:28 illustrerar vilka kriterier som föreligger vid 
en bedömning av MD huruvida en produkt är känd i en omsättningskrets. 
 
”I kravet på kändhet ligger att produkten skall vara känd i omsättningskretsen, vanligtvis 
bland enskilda konsumenter som efterfrågar produkten, så att den förknippas med viss 
näringsidkares verksamhet. Marknadsdomstolen har i tidigare avgöranden prövat 
produkters kändhet (jfr bl.a. MD 2004:23, 2005:3, 2005:13 och 2007:16). 
Marknadsdomstolen har därvidlag bedömt kändheten utifrån vad som framkommit 
genom marknadsundersökningar, i de fall sådana gjorts, och annars genom 
marknadsföringens omfattning och kostnader, försäljning, övrig produktexponering, 
bolagets/produktens marknadsandel och vittnesuppgifter”. 

                                                 
54 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkursen, 2007, s 218-220. 
55 Bernitz et al, Immaterialrätt och otillbörlig konkursen, 2007, s  219.  
56 Pehrson, L., Chevy-målet s 425. 
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3.6 ICC 
Den Internationella Handelskammaren är näringslivets världsorganisation och 
representerar företag av alla storlekar och alla branscher. I de fall som ICC uttalar sig 
sker det utifrån en samlad bedömning där leverantörers och kunders intressen vägs 
samman. ICC:s medlemmar är olika företag och näringslivsorganisationer, 
advokatbyråer, revisionsföretag och olika konsulter. ICC har medlemmar i över 130 
länder och huvudsyftena är att främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens och 
verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner inom internationell handel. 
ICC syftar även till att försöka lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom 
och verka för självreglering genom olika uppförandekoder som sätter etiska standarder.57 
 
ICC har sedan slutet av 1930-talet utvecklat och fastlagt dessa internationella etiska 
regler för marknadsföring. Dessa regler har sedan tidigare varit utformade som 
grundregler för reklam och kompletterade med uppförandekoder inom miljöreklam, 
säljfrämjande åtgärder, Internet, sponsring och direktmarknadsföring. ICC:s 
marknadsföringskoder har nått ett vidsträckt erkännande som grundval för att främja en 
hög etisk standard inom reklam och marknadsföring. Detta uppnås genom näringslivets 
egna åtgärder med hjälp av gällande rätt både internationell och nationell. Dessa 
grundregler är i första hand utarbetade för egenåtgärder och visar att näringslivet tar 
socialt ansvar gentemot samhälle och konsumenter. För att hålla efter oetisk reklam har 
näringslivet och dess organisationer inrättat ett antal organ för bedömning av 
marknadsföringsåtgärder. Dessa organ påtalar oacceptabla former av marknadsföring och 
bildar normbildning för framtiden. Bland dessa organ kan följande nämnas; 
Marknadsetiska Rådet (MER) svarar för tolkning och tillämpning av ICC:s 
marknadsföringskoder i Sverige. MER har till uppgift att självständigt göra uttalanden 
om huruvida en marknadsföringsåtgärd är förenlig med vad som är eller bör anses vara 
god affärssed.58  
 
De artiklar som vi finner intressanta för vårt arbete är följande: 
 
Artikel 1 – Grundläggande principer 
Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får ej utformas 
på ett stötande sätt.  
 
Marknadskommunikation skall utformas med vederbörlig känsla av socialt och 
yrkesmässigt ansvar. Den skall vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet 
allmänt uppfattas som god affärssed.  
 
Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för 
marknadsföringen skadas. 
 

                                                 
57 http://www.icc.org/aboutus.html 2008-03-17-19 klockan 15:45 
58http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/marketing/Statements/ICC%20Consolidated%20Code
%20MA%20Swedish.pdf  2007-12-19 klockan 16:45  



 21 

Artikel 2 – Goda seder 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som strider 
mot vad goda seder anses kräva i det aktuella landet och kulturen. 
 
Artikel 15 – Renommésnyltning  
Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp 
och/eller varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. 
Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är 
förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, 
kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller 
ifråga om utnyttjande, utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat 
genom kampanjer. 
 
Artikel 16 – Efterbildning 
Efterbildning av marknadskommunikation – t.ex. ifråga om komposition (layout), text, 
slogan, illustration, musik eller ljudeffekter – får inte ske på ett sätt som är ägnat att 
vilseleda eller framkalla förväxling. Har en marknadsförare lanserat en särpräglad 
kampanj i ett eller flera länder, får andra inte efterbilda denna i de övriga länder där 
marknadsföraren kan vara verksam, så att denne därigenom hindras att inom rimlig tid 
utsträcka sin kampanj till dessa länder. 
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4. Analys 
I detta avsnitt har vi för avsikt att binda samman teori och empiri.  Vi ämnar att 
genom analysen klarlägga problemformuleringen. Vi har därför granskat alla 
rättsfall som avgjorts i MD gällande renommésnyltning och valt ut de domar vi 
ansett vara mest vitala för att kunna besvara problemformuleringen och uppfylla 
syftet. Dessa har vi analyserat och sammanställt under olika kategorier som 
utmärker och särskiljer dem, under kriterier som utmärker domarna och dess utfall. 

4.1 Plagiat/kopiering 
En utav de tidigare domarna som prövade renommésnyltning, och i synnerhet gällande 
påfallande likheter som kan anses vara en form av ”kopiering”, är MD 1993:26. MD 
prövade huruvida Glassbilens marknadsföring utgjorde renommésnyltning på Hemglass 
marknadsföring och framförallt på genom att glassbilen använder blå bilar och liknande 
melodislinga. Även om MD ansåg att det fanns uppenbara likheter angående ovan 
nämnda, och att Hemglass troligen drog fördel av associationen till Glassbilen bedömdes 
det inte vara renommésnyltning. Utformningen av den aktuella bilen ansågs vara 
motiverad med hänsyn till affärsverksamhetens art. Enligt MD berodde detta också på att 
Glassbilen inte ansågs använda kännetecken som både förknippas med Hemglass och 
dels inte ansågs ha särprägel. Därför ansågs inte förfarandet inneburit att Hemglass 
utnyttjat anseendet på ett otillbörligt sätt. Intressant är att den blå bilen inte anses vara ett 
tillräckligt starkt kännetecken som förknippades med Glassbilen och ej tillsammans med 
melodislingan innehar en särprägel. Utifrån domskälet kan den blå bilen med dess 
melodislinga tyckas vara en unik inarbetad kombination som varit verksam på gatorna 
under flera år, och som i hög grad är förknippat med Glassbilen hos konsumenterna, och 
därmed delvis uppfyller kriterierna för ett inarbetat renommé. 
 
I domen MD 1993:27 låg frågan i om marknadsföringen ansågs utgöra 
renommésnyltning, då ett reklamblad ansågs vara en kopia där företagsnamnet hade bytts 
ut. Marknadsföringen ansågs vara vilseledande och otillbörligt, men inte utgöra 
renommésnyltning. Även om exempelvis marknadsföring är otillbörlig och vilseledande, 
krävs det att andra kriterier är uppfyllda. Marknadsföringen skall anknyta till ett företag 
på ett sätt som är till ekonomisk fördel och riskerar att påverka den andra näringsidkaren 
på ett negativt sätt. Men framförallt skall denna näringsidkare vara känd på samma 
marknad, och i ovan nämnda fall finns det inga fakta som stryker detta. I realiteten bör 
det vara relativt problematiskt att fastställa huruvida en sådan otillbörlig eller 
vilseledande marknadsföring påverkar näringsidkaren på ett negativt sätt. En universell 
bedömningsmetod för detta område finns inte, utan baseras snarare på kvalificerade 
bedömningar utifrån fakta från de anförda utredningarna gjorda av parterna. 
 
En förändring hos MD och deras synsätt på renommésnyltning skedde i samband med 
1996 års MFL, och efter det s.k. Robinson-avgörandet (MD 1999:21). 
Otillbörlighetsgrunden vilseledande om kommersiellt intresse med ursprung ifrån 
rättspraxis från 70-talet var åberopat, men det var renommésnyltning som nu prövades på 
grunden om marknadsföringen ansågs otillbörlig.  
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Till skillnad från tidigare avgöranden med inarbetade och välrenommerade 
produktkännetecken handlade fallet om anspelningar på en tillfällig företeelse. Trots att 
TV-programmets namn syftade till en fiktiv figur från en roman vars upphovsrätt 
upphört, hade programmet på kort tid blivit tillräckligt välkänt för en stor mängd 
konsumenter och därmed kunde ett kommersiellt värde finnas. En intressant skillnad är 
att eftersom TV-programmet var tillfälligt gällde förbudet under tiden programmet sändes 
samt ett år efter.  
 
Relativt omgående efter detta prövades även fall angående frågan om efterbildning av 
som renommésnyltning och vilseledande enligt 6 och 8 §§. Intressant är att trots att TV-
programmet Robinson associerar till en fiktiv romanfigur som kunde anses vara ännu 
välkändare bland allmänheten än TV-programmet, så fälldes chipset för 
renommésnyltning även om det skulle kunde associeras till romanfiguren och således inte 
innebar snyltning i en större utsträckning. Det är även intressant att i det här fallet rör sig 
om två företag med liknande renommé. Frågan här är om det verkligen finns ett renommé 
att snylta på här då inget av företagen egentligen tjänar på renommésnyltning.  
 
Precis som i Robinsonfallet prövades det i MD 2001:15 om reklamfilmskaraktärer som 
Oddset-PG och Lotto-Åke kan vinna renommé enligt de kriterier som MD tidigare har 
angett. En reklamfilmskaraktär kan precis som ett tv-program på kort tid bli mycket 
välkänd för en stor mängd konsumenter. Det kan därför bli ett betydande kommersiellt 
värde att vid marknadsföring av andra produkter anknyta till karaktären. Det är klarlagt 
att dessa karaktärer är mycket välkända och att de röner stor uppskattning hos 
konsumenterna genom olika mätningar som har utförts. I Estlines filmer är de karaktärer 
som förekommer närmast identiska med svenska spels karaktärer. Estline har därför 
utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel genom sin marknadsföring av 
dessa har skapat hos konsumenterna. Det mest tänkvärda med denna dom är att den 
precis som Robinsondomenen påvisar att det inte behöver vara ett företag och dess 
produkter och varumärken som kopieras och anknyts på ett otillbörligt sätt, utan även 
andra fenomen som associerar till ett företag. Såsom ett TV-program eller en 
reklamfilmkaraktär som uppnått ett renommé. Det som är vitalt i gällande rätten i sådana 
fall är som Svensson (2004) menar, att det räcker att det finns ett existerande anseende 
som anses vara värt att utnyttja som MD kan ingripa enligt nuvarande kriterier som 
bygger på praxis.     
 
Målet MD 2002:10 handlar om Hemglass marknadsföring av isglassen Hygglo. MD slår 
här fast att en marknadsföringsåtgärd kan anses som otillbörlig om den innebär att en 
näringsidkare utan samtycke anknyter till en annan näringsidkares välkända varumärke 
eller symbol. Vilket är i enighet med ICC:s grundregler artikel 10 som säger att reklam 
inte får utnyttja namn, namnförkortning, logotyper eller andra varukännetecken som 
tillhör andra företag utan tillstånd. Det krävs då inte att det föreligger någon 
förväxlingsrisk, utan finns uppenbara likheter behövs det medgivande. I detta fall ansågs 
glassen Igloo sedan lång tid väl inarbetat och känt på den svenska marknaden.  



 24 

Dock hade marknadsföringen av Igloo upphört innan Hemglass började sin 
marknadsföring av Hygglo. Enligt MD:s bedömning innebar inte ett så kort uppehåll i 
marknadsföringen av Igloo att namnets välkändhet kunde anses ha upphört. MD:s 
bedömning var således att renomméet hade bestått trots att varumärket för tillfället inte 
användes. Till skillnad från tidigare domar så handlade detta om ett varumärke som för 
tillfället inte längre var i bruk, men ändå ansågs göra intrång och snylta på namnet.  En 
intressant aspekt med denna dom är att den snarare skulle kunna betraktas som regelrätt 
varumärkesintrång än otillbörlig marknadsföring enligt Nordell (2003). MD valde ändå 
att fälla Hemglass eftersom de ansåg att en marknadsföring av en likartad produkt skulle 
innebära att konsumenterna skulle associera till Igloo.  
 
I avseendet att en produkt kan snylta på en annan trots att den inte för tillfället finns ute 
på marknaden för försäljning var vägledande, men enligt Nordell (2003) var 
prejudikatvärdet i detta avgörande förmodligen begränsad eftersom det fanns vissa 
skiljaktigheter hos domstolens ledamöter. Något som förmodligen spelade en stor roll i 
domen är omständigheten att glassen Igloo bara var borta en kortare period. En intressant 
fråga är vad som händer om en inarbetad välkänd produkt försvinner på marknaden under 
en betydligt längre tid, är tidsaspekten viktig eller är det vad konsumenterna associerar 
till, när en ”kopia” lanseras. 
 
MD 2002:27 kan ses som ett relativt representativt fall när det gäller renommésnyltning 
av produkt och dess design av förpackningen. En fråga gällde huruvida Åhus förpackning 
eller produkt var utformad så att den anknyter och associerar till GB:s produkt Viennetta 
på ett otillbörligt sätt. MD anser att Åhus produkt har marknadsförts och sålts i 
förpackningar som till form och storlek stämmer överens med Viennettas förpackningar, 
samt med en bild som påminner om Viennetta. Däremot är färgsättningen röd och blå och 
skiljer sig markant från Viennettas färgsättning. MD konstaterar att glasstårtan har ett 
likartat vågmönster, men att andra tillverkare har rätt utnyttja samma förfarande. Vid en 
samlad bedömning anser inte MD att talan inte kan bifallas på den grunden att 
förväxlingsrisk inte föreligger. En aspekt som är anmärkningsvärt med MD:s resonemang 
är att i denna dom och även andra domar diskuterar huruvida produkterna är välkända 
och kan förväxlas med den konkurrerande produkten, vilket är två viktiga 
bedömningskriterier för MD. Däremot verkar det som att MD generellt sett i sådan här 
domar ej tar någon större hänsyn till om en produkt har särprägel. Marknadsdomstolen 
har i ett par fall antytt att ett varumärke eller en produkt kan anses uppfylla kravet på 
särprägel på den grunden att den är mycket välkänd på marknaden. Viennetta ansågs 
dock vara välkänd vilket är grundat på Viennettas utredning som bl.a. bevisade detta 
genom marknadsundersökningar och en hög marknadsandel. Enligt Svensson (2004) 
innebär särprägel att produkten eller objektet har en utformning som särskiljer sig bl.a. 
gällande funktion eller ett utseende som i ett estetiskt sätt skiljer sig. En förklaring till att 
särprägel inte diskuteras i sådana sammanhang kan bero att produkter som Viennetta 
finns på en massmarknad med många konkurrenter som har likartade produkter och 
förpackningar och dess funktioner därmed inte särskilja på ett estetiskt sätt av naturliga 
skäl.   
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Enligt Svensson (2004) ska det vid bedömningen om ett märke är att anse som 
förväxlingsbart med ett annat skall en helhetsbedömning göras, dvs. alla föreliggande 
omständigheter som inverkar på frågan om förväxlingsbarhet skall prövas och de två 
viktigaste omständigheterna är kännetecknets och varans likhet. Domar från MD som i 
olika utsträckning väckt uppmärksamhet och figurerat i olika marknadsrättslitteratur är 
Hästens mönster på sängar som fått uttrycket Gripsholmrutan (MD 1995:450), (MD 
2000:25), (MD 2001:16), (MD 2002:23) och (MD 2002:24). I MD 2002:33 är ett relativt 
bra exempel på vilken betydelse helhetsbedömningen har. Trots att Unistars rutor var 
mindre än Hästens och ansågs skilja sig, bedömde MD utifrån en helhetsbedömning att 
det var påfallande likt Hästens och utgjorde därför renommésnyltning.  
 
Andra viktiga faktorer vid bedömningen är i hur hög grad märket är känt på marknaden, 
den association det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan 
märket och tecknet samt mellan de aktuella varorna eller tjänsterna. I denna dom ansågs 
Hästen vara känt och det snyltande mönstret var påfallande likt och ansågs associera till 
Hästens mönster.  
 
MD 2002:30 är ett mål gällande renommésnyltning där b. la. faktorn kändhet och/eller 
inarbetning betydelse prövades. Frågan gällde om S&L:s marknadsföring av s.k. 
bemanningstjänster med användning av beteckningarna Skoolia och Schoolia b. la. 
innebar snyltning på Poolias renommé. En kärnfråga i detta mål som tycks ha fått större 
betydelse i senare domar var huruvida Poolia var tillräckligt känt på marknaden för att en 
annan näringsidkare kunde förknippas med dem. En sådan bevisning måste parten själva 
framlägga genom en utredning. Vilket de inte gjorde, utan i princip bara påpekade att de 
hade haft omfattande marknadsföring. P.g.a. denna brist av sådan bevisning i utredningen 
kunde således inte Poolia anses vara ett så väl känt varukännetecken att det medfört ett 
renommé för företaget. 

4.2 Förväxlingsrisk 
Enligt Nordell (2003) fanns det under en stor del utav 1990-talet en saknad av vägledande 
praxis gällande renommésnyltning och i synnerhet där MD fällt marknadsföring på 
otillbörlighetsgrund baserat på generalklausulen. Det första avgörandet som enbart 
prövades på grunden otillbörlig genom renommésnyltning var MD 1993:9 (Boss) och 
gällde en annons för affärsgruppförsäkring som betecknades Boss. Den ansågs utnyttja 
deras renommé på ett otillbörligt sätt eftersom det kunde innebära förväxlingsrisk. 
Annonsens hade en sådan utformning att den ansågs inneha likheter som skapade 
associationer till Hugo Boss Produkter och utnyttjade deras goda renommé sätt som gav 
försäkringen en fördelaktig bild. Därför kan utgången av denna dom kan därför anses 
vara korrekt, Hugo Boss var utan tvivel känt på marknaden, med ett inarbetat renommé 
på marknaden.  
 
I ett mål MD 2000:28 har Telia InfoMedia tillhandahållit en tryckt katalog benämnd 
Företagskatalogen. Denna katalog finns tillgänglig förutom i pappersform även på 
Internet och är enligt Telias obestridda uppgift Sveriges största företagskatalog och torde 
därför vara den mest spridda och använda företagskatalog. MD har gått på denna linje 
och de antar att katalogen är tämligen känd bland näringsidkare.  
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Telia InfoMedia har förvisso ett större renommé än Företagskatalogen Internet men 
utredningen visar att Telia InfoMedias företagskatalog i sig är bärare av ett sådant 
renommé. Telia InfoMedia har inte heller själva kunnat lägga fram några bevis på att 
detta skulle vara fallet och därför ska inte Företagskatalogen Internet fällas för 
renommésnyltning. Till skillnad från fallet med Robinson och ovanstående fall har det ej 
kunnat visas att produkten i fråga besitter ett sådant renommé som är värt att skydda. Då 
det är omvänd bevisbörda dvs. det är den som har lidit skada att bevisa detta för rätten är 
det Telia InfoMedia som ska bevisa för MD att de har lidit skada vilket de ej har kunnat 
göra.  
 
MD har resonerat på ett liknande i ett annat fall gällande utformningen på förpackningar 
till ostbågar MD 2001:6. Där har det konstaterats att OLW:s förpackningar inte är bärare 
av ett sådant uppmärksamhetsvärde att det innebär renommésnyltning. Här är det alltså 
själva förpackningen som är i fokus och inte själva företagen. Intressant med fallet är att 
OLW trots sitt goda renommé ansågs snylta. Generellt sett för att snyltning skall 
föreligga ska snyltaren ha mindre uppmärksamhetsvärde. Det som Intresseväckande i 
allra högsta grad med OLW fallet MD 2001:6 är att de hade ett väldigt gott renommé, 
möjligtvis lika bra som SVT, men ändå ansågs snylta. Generellt sett för att snyltning skall 
föreligga ska snyltaren ha mindre uppmärksamhetsvärde. Vilket kan återkopplas till 
Robinsonfallet där det var två företag med likvärdigt renommé där domstolen ändå ansåg 
att renommésnyltning förelåg. 
 
I ett mål gällande snus (MD 2005:12) har MD ansett att de färgkoder som finns i bruk 
inte är någons ensamrätt. Snus marknaden har länge varit en monopol marknad i Sverige 
där det funnit en stor aktör (Swedish match). Det har under en lång period vuxit fram 
färgkoder som konsumenterna förknippar med vissa snussorter. Att som ny aktör på 
marknaden kan det var svårt att etablera sig om man bryter mot dessa färgkoder, absolut 
med de restriktioner som finns vid marknadskommunikationen för tobaksvaror. MD 
resonera så att dessa färgkoder ej är något som enbart Swedish match har rätt att utnyttja 
utan även de nya aktörerna kan använda sig utav de av konsumenterna accepterade 
färgkoderna. Vidare anser MD att köparna av tobaksvaror är väl medvetna om vilka 
produkter de köper så att de nya aktörerna använder liknande färgkoder försämrar inte 
konsumenternas marknadsöverblick. Uppseendeväckande kan tyckas att MD resonerar att 
konsumenterna är väl medvetna om vilka produkter de köper. Med andra ord är det då 
fritt fram för konkurrenter att ”utnyttja”, ”snylta” och ”efterlikna” deras dosers färgkoder. 
Om dessa färgkoder är identiska med snusdosor som onekligen är välkända och 
inarbetade, torde det kunna föreligga en risk för otillbörligt snyltande och utnyttjande av 
dessa produkter, som även tvärtemot vad MD ansåg, således försämrar konsumenternas 
marknadsöverblick.  
 
Marknadsdomstolen har vidare i praxis slagit fast att prövningar av ärenden enligt MFL 
kan innefatta avvägning av olika för- och nackdelar från konsumentsynpunkt, med 
beaktande av de effekter ett visst förbud eller åläggande skulle få på det ekonomiska 
systemets funktion. (t.ex. MD 1981:4, 1984:22). 
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I ett annat fall (MD 2005:13) har en begäran om renommésnyltning avslagits av MD 
eftersom part i målet inte kunnat bevis att den förpackning samt färg de använder sig av 
är välkänd på marknaden. Detta är enligt vår åsikt en tabbe av Whiskas som lett till 
utgången i detta mål. Hade de kommit bättre förberedda till domstolen kunde nog ha visat 
att deras produkt samt den speciella färgen på deras förpackningar är välkänd på den 
svenska marknaden.  Hade Whiskas kunnat påvisa att de är välkända skulle utgången av 
detta fall bli annorlunda. Det är genomgående relativt många fall med problem att bevisa 
ofta kändheten. Att de många gånger anlänt oförberedda eller påvisat dåliga 
undersökningar och glömt att bevisa andra faktorer såsom marknadsinvesteringar, 
marknadsandel, samt andra inarbetningsfaktorer av betydelse, för främst kändheten, men 
även renommé.  
 
I dom MD 2006:19 konstaterar MD att KF tidning VI är välkänt inom den aktuella 
kretsen av konsumenter men att VIVO’s utnyttjande av den aktuella betäckningen ändå 
inte utgör renommésnyltning. Två huvudmoment: bevisa att man är välkänd bland 
omsättningskretsen genom utredning som bör innehålla bevis i form av en oklanderlig 
undersökning, påvisa höga reklaminvesteringar eller –kostnader, marknadsandelar, 
historiskt existens för en produkt. Ett utdrag ur domskälet från domen MD 2007:28 
illustrerar vilka kriterier som föreligger vid en bedömning av MD huruvida en produkt är 
känd i en omsättningskrets. 
 
 ”Marknadsdomstolen har därvidlag bedömt kändheten utifrån vad som framkommit 
genom marknadsundersökningar, i de fall sådana gjorts, och annars genom 
marknadsföringens omfattning och kostnader, försäljning, övrig produktexponering, 
bolagets/produktens marknadsandel och vittnesuppgifter”. 
 
Samt att företaget, produkten eller varumärket besitter ett gott renommé genom en 
utredning på liknande sätt.  MD stödjer sitt beslut på det följande resonemanget att i 
vanliga fall brukar mindre aktörer snylta på den större aktörens kännetecken och därmed 
göra en ekonomisk vinning av detta. ”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” (MD 2007:16) Ekonomiskvinning är ett attribut som 
måste föreligga för att det skall vara renommésnyltning enligt MD. Men enligt oss är det 
sällan uppmärksammat i MD: s domar, eller verkar det inte vara ett av de kriterierna som 
krävs för renommésnyltning då det sällan bevisas att det är en snyltning som resulterar i 
ekonomiskvinning. Snarare dras det ibland en logisk slutsats av MD i domskälet, 
huruvida den svarande parten gör ett ekonomiskvinnande på det som prövas. Vivo har 
motiverat sin användning av Vi med att ett namnbyte var aktuellt inom den välkända 
detaljhandelskedjan vilket MD har funnit acceptabelt. Det går inte heller att styrka att 
Vivo använt VI betäckningen ensamt utan de har använt denna tillsammans med andra 
uttryck ex Vi-butikerna. Vivo har även påvisat att de har satsat stora summor i 
marknadsföring för att få namn bytet känt inom sin omsättningskrets.  Vivo har inte gjort 
någon ekonomisk vinning på att använda sig av det uppmärksamhetsvärde som KF 
arbetat upp med betäckning VI. 
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4.3 Utredningar & marknadsundersökningar  

I domen MD 2002:28 prövades det om Matkompaniet drog fördel av det värde som ligger 
i den positiva föreställning som konsumenterna har av Santa Marias mexikanska 
produkter, vilket de ansågs göra och därmed fälldes för renommésnyltning. Enligt MD är 
grunderna till att Santa Maria anses vara välkända beror på deras marknadsandel var på 
60 procent, den åberopade undersökningen där över hälften känner till deras produkter, 
samt reklamkostnader på 10 miljoner kronor. Sammantaget har det funnits genomgående 
tre faktorer som har varit vanligt förekomna och till synes viktiga i en parts utredning till 
grund för att försöka bevisa att exempelvis en produkt är välkänd. Det är egen gjorda 
marknadsundersökningar, påvisade marknadsandelar, reklaminvesteringar eller – 
kostnader. Dock vilka krav MD har på en marknadsundersökning, skapad och utförd av 
företaget som skall bevisa att ett varumärke är välkänt framkommer inte i något domskäl.  
Dessa undersökningar förekommer i många utav alla renommésnyltningsfall, och synes 
utgöra en relativt viktig bevisfaktor, om den inte är uppenbar undermålig. En annan 
anmärkningsvärd detalj är vid flera utav de marknadsundersökningar som figurerat i de 
domar som vi analyserat, har ofta undersökningarna haft en allmän frågeställning, 
huruvida de känner till företaget eller deras produkter. Det verkar som att det inte alltid är 
den berörda produkten i målet som undersöks i dessa undersökningar. Däremot finns 
ingen angiven gällande procentuell andel vid en marknadsundersökning gällande 
kännedomen hos den relevanta personkretsen. Enligt Nordell har EG-rätten konstaterat 
att marknadsundersökningar som resulterar i en procentsats inte är ett gällande verktyg 
för att bestämma huruvida det kan anses vara väl känt i omsättningskretsen. Numera 
anser dock lagstiftare att det inte går att fastställa en generell procentsats som krav för 
inarbetning. Det har dock efter de diskussioner som har förts gett indikationer på att 
gränsen numera ligger på cirka en tredjedel av omsättningskretsen.  Även storleken på 
marknadsinvesteringar, marknadsandelen och hur länge produkten funnit spelar stor roll 
menar Nordell utifrån EG:s resonemang.  
 
I många utav marknadsundersökningarna är ofta syftet att ena parten skall försöka bevisa 
att deras varumärke är välkänt eller att varumärket associeras med dem (näringsidkaren), 
men oftast framgår inte detta i siffror eller procent. Utan det är ofta ord som beskriver 
marknadsundersökningarnas resultat, som i MD 2003:16 framgår det av undersökningen 
att; … ”bland branschfolk som allmänhet finns ett ansenligt antal personer som — när de 
har fått se sigillmärket — förknippar sigillet med Absolut/Absolut Vodka.”  När det blir 
denna typ av definition på antalet i en undersökning, torde det vara relativt diffust och 
fritt för tolkningar av ordalydelsen, därmed svårbedömt vad det egentligen innebär. I 
denna dom åberopades flera marknadsunderökningar som bl.a. visade att förutom att 
branschfolket förknippar ett ansenligt antal personer sigillmärket med Absolut Vodka, 
medan en annan undersökning visat att sigillet känns till av ett ansenligt antal personer. 
Men i denna dom var det personerna på sigillet och historian bakom dem som var det 
centrala, Absolut Vodka kunde inte påvisa att detta var välkänt och associeras med dem. 
Även om det ibland går att ifrågasätta vissa till synes subjektiva 
marknadsundersökningar, går det att konstatera att MD har vissa krav på 
marknadsundersökningarna och vad det bevisar. 
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I MD 2004:13 åberopade parterna varsin marknadsundersökning till stöd för sin talan, 
varav både parterna riktade kritik mot varandra och ifrågasatte undersökningarna.  Enligt 
MD var denna kritik, såvitt avser båda undersökningarna, i väsentliga delar befogad. Som 
vi tidigare nämnt är dessa subjektiva marknadsundersökningars trovärdighet, validitet och 
reliabilitet diskutabelt, bl.a. då exempelvis frågorna i undersökningen kan ha ställts på ett 
sätt som är ledande och därmed kan svaren ha styrts mot en önskad riktning. En 
oberoende undersökning borde öka trovärdigheten och likaså bevisvärdet. Helt oberoende 
undersökningar utförda av exempelvis Stockholms Handelskammares 
Varumärkesnämnd, bör därför alltid vara standard när domstolar ska ta ställning till 
varumärkeskännedom, eftersom detta ger ett högre bevisvärde. 
 
Vilken generell betydelse en åberopad marknadsundersökning har är mycket svårt att 
fastställa, även i MD 2004:13. Däremot går det genom flera fall att konstatera att i många 
domar åberopar käranden ofta reklamkostnader, ibland bara reklamkostnader. Det verkar 
som kombination av relativt högt utlagda reklamkostnader, skall kompletteras med 
endera en utredning som visar på en hög marknadsandel eller en marknadsundersökning 
som på något sätt visar att företaget är känt. Teknorog åberopar bara reklamkostnader, 
som sedan 1993 uppskattas mellan fem till sju miljoner. Det är inte speciellt mycket, utan 
det krävs förmodligen betydligt större belopp för detta ändamål, kompletterat med 
bevisning på relativt stor marknadsandel och/eller framlägga en solid 
marknadsundersökning som visar på att ett varumärke är välkänt. Denna utredning är till 
synes helt avgörande för att MD skall överhuvudtaget skall gå vidare till nästa moment 
som är att avgöra om renommé föreligger och om det skett ett snyltande på detta.  
 
I MD 2005:4 visar utredningen i målet att Digestive funnits på den svenska marknaden, 
med undantag för två avbrott, under lång tid. Sedan 1972 har Digestive sålts som 
portionsflaskor på den svenska marknaden. Därmed anser MD det klarlagt att namnet 
Digestive är välkänt på den svenska marknaden och att det förknippas med U:s 
verksamhet. Likaså får den av U. använda etiketten anses vara väl känd. Nämnda 
kännetecken får anses ha ett sådant positivt uppmärksamhetsvärde att de medför ett 
renommé i MFL:s mening för U. Enligt detta domsskäl verkar det som att Digestives 
anor från 1974 spelar en betydande roll i detta fall. Förutom det faktum att Digestive sålts 
sedan 1974, synes det som att MD anser att det inte krävs ytterliggare bevis från en 
utredning som tidigare. Det verkar vara en knapphändig bevisning om endast anor som 
avgör bevisningsfrågan gällande kändheten och renommé. MD tar i denna dom inte 
någon större hänsyn sådan bevisning som förekommer i en utredning, d.v.s. 
marknadsandelar, marknadsundersökningar och reklaminvesteringar. Eller kan vara så att 
om ett varumärke som enligt dem själva känner igen väl och anser att allmänheten i stor 
grad gör inte kräver lika omfattande bevisning.   
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I målet MD 2005:25 behandlas vilseledande efterbildningar, förväxlingsrisk och 
avslutningsvis renommé. Marknadsdomstolen har i sitt domskäl kommit fram till att av 
Hästens använda rutmönster har blivit känt på marknaden och därför förvärvat 
särskiljningsförmåga. Det är dock inte helt klart hur många som måste känna igen 
varukännetecknet för att ett märke ska anses vara välkänt men enligt 2§ 2st VML så är ett 
varukännetecken känt och inarbetat om det här i landet inom den krets märket riktar sig 
till är välkänt. Till stöd för detta påstående har Sängen åberopat ett antal undersökningar.  
Enligt marknadsdomstolen är det renommésnyltning när en näringsidkare i sin 
marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, 
symboler eller liknande. Det otillbörliga i detta fall är då att den snyltande utnyttjar det 
värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna. Ett sådant sätt är typiskt 
sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra 
konsumenternas marknadsöverblick. Enligt MD har mönstret när Hästen började 
marknadsföra det som sängutstyrsel uppfattats som ovanligt i samband med sängar och 
madrasser. Genom omfattande marknadsföringsåtgärder har mönstret väckt 
uppmärksamhet och blivit välkänt på marknaden.  
 
I detta mål får man anse att de två företagen inte är lika välkända och etablerade på 
marknaden och de besitter inte heller samma goda renommé till skillnad från Robinson 
fallet där det var tveksamt om verkligen SVT hade ett större renommé än OLW. Hästen 
har alltså ett renommé och anseende som är värt att skydda. I detta fall har Skeidar 
utnyttjat Hästens goda renommé och status för egen ekonomisk vinning och därför kan 
Skeidars marknadsföring utgöra renommésnyltning. Diskussioner från MD om huruvida 
det påstådda snyltande företaget anses utnyttja ett ekonomiskt värde som är ett element 
som ha skett för att renommésnyltning skall föreligga, är överlag inte speciellt 
omfattande. Utan det brukar enbart vara formulerat i domskälet vad de anser, inte varför 
de anser att ett företag utnyttjar ett ekonomiskt värde.  
 
I domen MD 2006:27 har Antula gjort gällande att Ipex reklamfilm och utformning drar 
otillbörlig fördel av Zons renommé. Det står vidare i domskälet: ”Enligt Antula är det 
otillbörliga att Ipex utnyttjar det faktum att Zon är en märkesprodukt för att framhäva en 
lågprisprodukt som är av sämre kvalitet." Domstolen konstaterar dock att produkterna, 
som tidigare anförts, är utbytbara och därmed att anse som likvärdiga samt att det 
saknas utredning som visar att Zon ger större smärtlindring än Siduro. Enbart grunden 
att Zon är känd på marknaden och åtnjuter ett gott renommé hindrar därför inte att en 
jämförelse görs mellan Zon och Siduro antaget att jämförelsen påpekar skillnaderna 
mellan produkterna på ett objektivt sätt. Jämförelsen kan tvärtom innebära att det 
underlättar valet av produkt för konsumenterna. Mot denna bakgrund och med särskilt 
beaktande av vad som närmare anförs nedan kan Ipex inte anses dra otillbörlig fördel av 
Zons renommé genom innehållet i reklamfilmen”.  
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Sammanfattningsvis kan man genom att göra en objektiv jämförelse som även är positiv 
för konsumenter i ett informationssyfte, också utnyttja ett annans företags framgångsrika 
renommé på ett lagligt sätt. Men för att bedöma om en jämförelse är objektiv då borde 
det finnas en utredning om både produkters egenskaper för kunna se om allt är korrekt i 
jämförelsen. De går också enligt Nordell (2003) att utnyttja konkurrentens inarbetade 
marknadsposition genom att mottagaren riktar sin uppmärksamhet åt marknadsföringen 
på ett sätt som inte innebär renommésnyltning. Detta leder i sin tur till att konkurrentens 
renommé, varumärke eller identitet urvattnas. Detta gränsar dock till misskreditering, och 
bör vara en riskabel taktik att medvetet använda sig av.  
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5. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel presenteras kortfattat våra egna slutsatser utifrån den 
analyserade empirin som är relevanta domar från MD integrerat med väsentlig 
teori.  

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är väldigt svårt att fastställa en universell 
bedömningsmetod för det aktuella området. Orsaken till detta är att varje fall som MD 
dömt i skiller sig från de andra, alltså det finns inga fall det där alla kriterier är lika. MD 
baserar sina avgöranden på kvalificerade bedömningar utifrån fakta från de anförda 
utredningarna gjorda av parterna. Dock kan vi konstatera att många likheter finns i MD:s 
domar och det är dessa som skapar den praxis som finns i dagsläget. Utifrån de fall samt 
domar vi studerat i MD har vi kunnat se klara drag inom vissa områden där vi kunnat se 
vilka kriterier som fäller avgörande i MD. Det är dessa kriterier som vi kommer att 
redogöra för närmare i detta kapitel.   
 
För att renommésnyltning i sig skall vara otillbörlig i marknadsföringslagens mening 
måste det krävas att det rör sig om ett kommersiellt renommé, d v s ett gott anseende som 
är förknippat med ett visst kommersiellt sammanhang. Det är enligt 
marknadsföringslagen i princip tillåtet att efterbilda annan näringsidkares prestationer, 
kännetecken eller andra objekt. Det framgår av olika avgöranden av Marknadsdomstolen 
att domstolen kan förbjuda användningen av varukännetecken som är ägnade att 
framkalla förväxling med kännetecken som används av en annan näringsidkare och 
därigenom vilseleda om en varas kommersiella ursprung. För att ett sådant förbud skall 
komma i fråga förutsätts bl.a. att det sistnämnda kännetecknet är känt på marknaden på 
ett sådant sätt att det förknippas med produkter av ett visst ursprung. Så kan vara fallet 
endast om kännetecknet har särskiljningsförmåga. Domstolen har konstaterat att bl.a. 
följande faktorer har betydelse för bedömningen av om ett kännetecken skall anses 
välkänd på marknaden: stor kännedom hos konsumenter, längre tids marknadsföring i 
likartad förpackning, höga försäljningssiffror och höga marknadsföringskostnader samt 
stor marknadsandel.  
 
I ett fall angående kataloger, resonerade Marknadsdomstolen endast runt rekvisiten 
förväxlingsrisk samt välkända. Det verkar som kombination av relativt högt utlagda 
reklamkostnader, skall kompletteras med endera en utredning som visar på en hög 
marknadsandel eller en marknadsundersökning som på något sätt visar att företaget är 
känt. Marknadsdomstolen har i ett par fall antytt att ett varumärke eller en produkt kan 
anses uppfylla kravet på särprägel på den grunden att den är mycket välkänd på 
marknaden. Det är genomgående relativt många fall där det har varit problem med att 
bevisa kändheten. Numera anser dock lagstiftare att det inte går att fastställa en generell 
procentsats som krav för inarbetning. Det har dock efter de diskussioner som har förts 
gett indikationer på att gränsen numera ligger på cirka en tredjedel av 
omsättningskretsen.  
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Även storleken på marknadsinvesteringar, marknadsandelen och hur länge produkten 
funnits spelar stor roll. Det finns ett antal fall där parterna anlänt oförberedda eller påvisat 
dåliga undersökningar och glömt att bevisa andra faktorer såsom marknadsinvesteringar, 
marknadsandel, samt andra inarbetningsfaktorer av betydelse, för främst kändheten, men 
även renommé. Det verkar vara en knapphändig bevisning om endast anor som avgör 
bevisningsfrågan gällande kändheten och renommé. Det kan vara så att om ett varumärke 
som enligt domstolen själva anser är välkänd inte kräver en lika omfattande bevisning.   
 
Ytterligare en förutsättning för att ett visst kännetecken skall förbjudas på grund av risk 
för förväxling med ett annat kännetecken är, enligt domstolens praxis, att sistnämnda 
kännetecken har särprägel. För att ett kännetecken skall anses ha särprägel krävs att det är 
så utformat att det har en huvudsakligen särskiljande funktion, dvs. att kännetecknet 
härigenom får ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer det från andra kännetecken. 
En utformning som huvudsakligen tjänar till att göra en produkt ändamålsenlig och 
således är tekniskt eller funktionellt betingad har MD inte ansett som särpräglad i detta 
sammanhang. En sådan utformning skall, med hänsyn av det allmänna intresset av 
effektiv konkurrens, vara tillgänglig för alla om inte annat följer av särskild lagstiftning. 
Detta gäller även om alternativa tekniska lösningar står till buds. Marknadsrättsliga 
hinder bör inte resas mot att näringsidkare utnyttjar tekniska och funktionella företeelser 
som är allmänt tillgängliga. 
 
Det behöver dock inte vara ett företags produkter och varumärken som kopieras på ett 
otillbörligt sätt utan även TV-program eller reklamfilmskaraktärer. Det vitala i den 
gällande rätten är att det finns ett existerande anseende som är värt att utnyttjas för att 
MD ska kunna ingripa enligt de kriterier som finns enligt praxis. Genom att praxis är 
utformat enligt detta synsätt kan företag ganska snabbt bygga upp ett existerande 
anseende genom ett tv program eller reklamfilm. Genom tv som media når man 
omgående en stor del av den aktuella omsättningskretsen och genom detta kan ett 
anseende skapas.  
 
En intressant slutsats vi kan dra utifrån dagen praxis är att om kunderna är väl medvetna i 
sina köpvanor av produkter så ”minskar” produkternas skydd. Detta innebär med andra 
ord att konkurrenterna kan ex ”utnyttja” de invanda färgkoder som finns på marknaden 
utan att detta anses utgöra renommésnyltning.   
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6. Egna reflektioner samt förslag till fortsatt for skning 
I detta avslutande kapitel redogör koncist för våra egna reflektioner samt förslag till 
framtida forskning som växt fram under arbetets gång.  

 
Det finns fler intressanta angreppssätt att studera vidare inom detta mycket intressant 
område. Till att börja med vet vi att det är en ny Marknadsföringslag i antågande och det 
intressanta är då att se hur den nya lagen kommer att påverka de områden vi har studerat i 
denna uppsats. Hur påverkar den nya lagen de aktuella paragraferna vi har studerat 
närmare i vårt arbete. 
 
Ett annat intressant område som vi anser kunna vara av värde att studera är hur 
marknadsdomstolen ledamöter personliga uppfattningar påverkar resultaten i MD. Vi 
anser att i vissa fall har det krävts mindre bevisning för att få ett anseende pga. av att 
ledamöterna är bekanta med det aktuella varumärket, och har uppfattningen att detta 
varumärke är ”alla bekanta med”. Att studera detta skulle bli oerhört svårt men om detta 
lyckades och det kunde påvisas att sådana samband existerade skulle det vara av yttersta 
intresse.   
 
Det så kallade Igloo fallet utgör ett intressant underlag för vidare forskning. MD valde att 
fälla Hemglass för deras produkt Hygglo trots att produkten Igloo inte längre fanns på 
marknaden för saluföring. Dilemmat som då uppstår är då hur länge kan en produkt vara 
frånvarande på marknaden innan den får anses tappat sitt anseende. I detta aktuella fall 
hade produkten endast varit bort från marknaden under en kortare tid, vilket motiverade 
MD beslut. Men det som är intressant och värt att forskare vidare inom är vart denna 
gräns går, vilken tidrymd är rimlig? 
 
Under uppsatsen gång har vi studerat MD:s avgörande objektiv och ett avgörande som vi 
finner väldigt besynnerligt är fallet MD 2005:12 där MD konstaterar att Swedish Match 
inte har någon ensamrätt till de färgkoder de etablerat på marknaden. Det i sig kan vi 
acceptera, med hänsyn att denna marknad har varit ett monopol. Men med motiveringen 
att kunderna är väl insatta i sina köp och inte får en sämre marknadsöverblick finner vi 
väldigt svårt att hålla med om. Som snus säljs i butikerna idag är det färgen som fäller 
avgörande vilken produkt du ”letar” efter. Om konkurrenterna tillåts tillämpa samma 
funktionella utformning (runda dosor) samt färgkoder så innebär detta enligt oss en klar 
risk för förväxling med hänsyn till själva köpsituationen. Varför skall kunder som är väl 
insatta i sina köp få en svårare marknads överblick än kunder som inte är lika väl insatta i 
sina köp inom andra kategorier.  
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