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Sammanfattning 

Renommésnyltning innebär att en näringsidkare drar fördel av någon annan, 

näringsidkare eller fysisk persons, goda namn eller renommé. Det kan handla om allt 

från en företagslogotyp till en särskild produkt eller annat kännetecken. Vi har valt att 

skriva om renommésnyltning för att få klarhet i vilka rekvisit marknadsdomstolen 

ställer upp för dess föreliggande samt tillämpningen av dessa i och med ändringar i 

marknadsföringslagen 2008. För att fördjupa oss i ämnet har vi använt oss av den 

juridiska metoden där vi analyserat författningar, rättsfall och doktrin för att sedan 

sammankoppla dessa för att komma till de slutledningar vi gjort. 

 Renommésnyltning regleras inte uttryckligen i lagtext, utan samtliga rekvisit 

som krävs för dess föreliggande regleras i praxis och har utvecklats genom åren sedan 

början på 1980-talet. Då renommésnyltning delvis regleras i MFL:s regler om 

vilseledande efterbildning samt jämförande reklam har också de rekvisit som finns för 

renommésnyltning framkommit ur praxis från framför allt vilseledande efterbildning. 

 De rekvisit som finns för renommésnyltning är som följer: 

 En obehörig (olovlig) anknytning till en annan näringsidkares verksamhet, 

symboler, produkter eller annat som kan vara bärare av ett renommé 

 Det krävs att det utnyttjade inte bara är väl känt på marknaden utan det skall 

även ha ett kommersiellt renommé vilket innebär ett positivt 

uppmärksamhetsvärde eller gott anseende. 

 Det skall även föreligga en typ av vinst/skadeförhållande där den utsatte 

näringsidkaren ifråga kan komma att få ett urholkat eller urvattnat renommé, 

samtidigt som den snyltande erhåller en ekonomisk fördel. 

Det otillbörliga i renommésnyltning är att en näringsidkare, till sin ekonomiska fördel, 

utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilket 

skapats genom insatser av en annan näringsidkare. Ett sådant beteende är också, enligt 

MD, typiskt sett ägnat att vilseleda och ge konsumenter en försämrad 

marknadsöverblick. 

 Efter att ha ställt upp de rekvisit som gäller för renommésnyltningens 

föreliggande har vi också diskuterat dess tillämpning och hur det påverkar 

renommésnyltningen som självständig förbudsgrund att reglerna om jämförande 

reklam och vilseledande efterbildning tas i första hand vid MD-avgöranden då dessa 

regler är mer konkreta och specificerade. Ett rekvisit som kommit att bli centralt i 

analysdelen, vad gäller renommésnyltning, är bedömningen av en näringsidkares 

renommé, då det visat sig finnas flera sätt för näringsidkare att visa på sin status. 

Dessa sätt har inte alltid varit acceptabla i MD:s ögon. Utöver bedömningen av 

renommé har rekvisitet om förväxlingsrisk vid vilseledande efterbildning, samt 

utpekande vid jämförande reklam tagits upp som två rekvisit som står i vägen för en 

bredare tillämpning av renommésnyltning som självständig förbudsgrund.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  
Många företag marknadsför sig idag omfattande för att skapa en image, eller ett 

renommé kring sitt företag eller kring ett speciellt varumärke. Därför uppstår det lätt 

problem när andra företag försöker associera sig själva med ett annat företags goda 

namn för att själva söka vinning på det.
1
 Är renommésnyltningen att anse som 

otillbörlig är den aktuella marknadsföringen otillåten enligt svensk marknadsrätt.
2
 

Renommésnyltning är ett begrepp som vuxit fram inom den svenska 

marknadsrätten sedan 1980-talet och har under 2000-talet kommit att bli en stor del av 

den marknadsrättsliga verksamheten. Det finns idag inga uttryckta regler kring 

renommésnyltning, utan dess riktlinjer regleras främst i förarbeten och praxis. Det 

finns därför en del problematik kring begreppet.
3

 Just nu innefattas 

renommésnyltningen under 5 § Marknadsföringslagen (2008:486) om god 

marknadsföringssed och till viss del under reglerna om jämförande marknadsföring 

och vilseledande efterbildning. Generalklausulen lyder som följer: ”Marknadsföring 

ska stämma överens med god marknadsföringssed” 

1.2 Problemformulering 
Vad är gällande rätt för renommésnyltning, vilka rekvisit ställer Marknadsdomstolen 

upp för förfarandet och hur ser den marknadsrättsliga gränsdragningen ut för 

rättsområdet?  

Hur tillämpas de regelverk som behandlar renommésnyltning av domstolarna idag 

jämfört med tidigare och hur kommer det påverka den framtida tillämpningen? 

1.3 Syfte 
I uppsatsen ska gränsdragningen för renommésnyltning inom svensk marknadsrätt 

urskiljas, samt rekvisiten för dess föreliggande. Trots att uppsatsen kommer belysa 

den svenska rätten kommer EU-rätten omnämnas i vissa kapitel då den ligger till 

grund för en stor del av den nuvarande lagstiftningen som behandlar 

renommésnyltning. Det kommer även redogöras för tillämpningen av det juridiska 

begreppet renommésnyltning och dess utövande inom svensk rätt.  

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till svensk rätt med EU-rätten som grund. Vi kommer 

ägna den inledande delen av Kapitel 3 gällande rätt åt att redogöra för de EU-direktiv 

som berör området renommésnyltning. Anledningen till att EU-rätten kommer att 

begränsas är att många av de regler som finns för renommésnyltning inom svensk 

marknadsrätt idag, mer eller mindre bygger på någon form av EU-direktiv.  

                                                 
1
 Svensson, Stenlund, Brink, Ström, Carlén-Wendels, Praktisk marknadsrätt, uppl. 8, 2010, s. 

436 
2
 Melin, Marknadsrätt, uppl.1:1, 2009, s. 93 

3
 Prop. 1994/95:123 s. 77 
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Renommésnyltning förekommer både i marknadsrätten samt i 

varumärkesrätten, vi har valt att avgränsa oss till renommésnyltning i den 

marknadsrättsliga bemärkelsen. 

Stor vikt kommer att läggas vid marknadsrättslig praxis. Rättsfallen som valts 

ut har i största möjliga mån berört renommésnyltning enligt generalklausulen i 5 § 

MFL. Rättsfall som berör jämförande reklam enligt 18 § 7p MFL har, tillsammans 

med vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL, berörts i rättsfallsdelen och 

behandlas ytligt i mindre avsnitt av uppsatsen då det kan vara av vikt att påvisa hur 

brett regelverket kring renommésnyltning är.  

1.5 Metod 
Vi kommer i uppsatsen använda oss av den juridiska metoden där vi först kommer 

arbeta med att samla in information kring rättsområdet renommésnyltning, för att 

sedan identifiera problemen och systematisera den gällande rätten inom området.
4
 För 

att få klarhet i den gällande rätten inom området måste vi ta hänsyn till tidpunkten för 

vissa avgöranden och även hur avgörandena har stämt överens med den tidigare 

praxis som finns på området för att få en klar bild över hur föränderligt rättsområdet 

är.
5
  

I den juridiska metoden ingår bland annat att behärska rättskälleläran, den 

juridiska argumentationen, den juridiska begreppsbildningen och systematiken.
6
 Den 

juridiska metoden utmärks särskilt av två grundläggande element. Det första av dessa 

två är att sönderdela ett komplext problem i mindre frågor för att göra det mer 

lätthanterligt. Här är det viktigt att utredningen blir systematisk och noggrann för att 

hålla sig på rätt spår. Det andra elementet är tillvägagångssättet vid 

ställningstaganden av olika rekvisit. Här eftersöks en generaliserande beskrivning av 

den situation som ska bedömas och sedan prövas det om denna passar in på 

beskrivningen av rekvisitet i rättsregeln.
7
 

För att en uppsats ska anses ha en juridisk metod bör den vara saklig och, i 

möjligaste mån, sakna empiriska inslag av den anledningen att rättsvetenskapliga 

texter ska kunna användas som stöd åt tillämpning och lagstiftning. Då de utredningar 

som görs genom den juridiska metoden tar sin grund i rättsreglerna, avskärmas 

uppsatsen tämligen automatiskt från empiriska inslag.
8
 En regel är att anse som 

rättslig om den framgår av rättskällorna. Avgörande för de regler som hänvisas till i 

uppsatsen och deras kvalitet är således dess ursprung. Ett resonemang som inte har 

stöd i rättskällorna är helt enkelt inte juridiskt.
9
 Dock kommer empiri delvis tillämpas 

här i inledningskapitlet. För att stödja bakgrundsinformationen och förklara 

                                                 
4
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, uppl. 3, 1996, s. 25 

5
 Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, 2006, s.48f 

6
 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap del 1, JT nr 3 1995/96 s. 726 

7
 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 184f 

8
 Sandgren, JT nr 3 1995/96 s. 730 

9
 Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, uppl.2, 2009, s. 30 



 7 

relevansen i de frågor som ställs kommer en något empirisk syn på uppsatsen att 

tillämpas.
10

 

 För att kunna identifiera problemen kring renommésnyltning och hur 

rättsreglerna inom området är uppbyggda, måste vi först förstå hur utvecklingen har 

sett ut inom området. Bara då kan vi förstå hur och varför rättsreglerna är utformade 

på det sättet de är.
11

 En utredning kommer göras kring huruvida de problem som 

ställts upp i problemformuleringen har fått sin lösning i författningstexter.
12

  

 Vikt i uppsatsen kommer att läggas vid analysen, alltså den juridiska 

argumentationen kring området renommésnyltning då den ofta i juridiska diskussioner 

lyfts fram som det väsentliga i avhandlingar och uppsatser.
13

  

 Vad gäller Kapitel 4 Praxis kommer vi lägga vikt vid det som yrkas på i fallen 

och undvika att lägga in övriga frågor som inte tagits upp. Anledningen till att det är 

viktigt att hålla sig till just de frågor som yrkas på är framför allt rättsregeln i 17 kap 3 

§ RB. Rättsfall kan därför endast användas som prejudikat till sådana frågor som 

domstolen har beslutat om i just det specifika fallet.
14

 

1.6 Disposition 
Historik och utveckling 

Renommésnyltning är ett begrepp som vuxit fram inom marknadsrätten i Sverige 

sedan 1980-talet. Vi vill därför inleda med att ägna en betydande del av uppsatsen till 

att förklara ingående med hjälp av doktrin, lagar och praxis hur begreppet först kom 

att nämnas inom marknadsrätten och hur utvecklingen har gått till vad den är idag.  

Först och främst kommer innebörden av begreppet renommésnyltning förklaras och 

vad som är problemet, alltså vad som är otillbörligt med att snylta på någon annans 

renommé. De relevanta delarna av de förarbeten som legat till grund för den 

nuvarande marknadslagstiftningen kommer presenteras för att ge en så klar bild som 

möjligt av hur renommésnyltning ser ut i teoretiska drag. 

Här kommer fall som kan anses som milstolpar för utvecklingen av 

renommésnyltningens uppkomst som självständig förbudsgrund och dess rekvisit 

presenteras. Några av dessa fall kommer att presenteras djupare i Kapitel 4 Praxis. 

Fokus kommer då ligga på de fall som gett ett betydande prejudikatvärde för dagens 

renommésnyltning. Rättsfall som inte haft samma prejudicerande roll kommer inte 

analyseras djupare, även om de var viktiga vid den tidpunkt avgörandet kom. 

 

Gällande rätt 

Den gällande rätten är en kombination av hur rätten ser ut i den teoretiska 

lagstiftningen i Sverige och även hur den tillämpas av dömande organ som i det här 

fallet är MD. De rättskällor som kommer presenteras i det här avsnittet är de EU-

direktiv som mer eller mindre berör renommésnyltning, de bestämmelser som finns i 

                                                 
10

 Sandgren, JT nr 3 1995/96 s. 739 
11

 Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, s. 18 
12

 Bernitz m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, uppl. 12, 2012, s. 33 
13

 Nilsson, Juridiken – en introduktion till rättsvetenskapen, s. 63 
14

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 108 
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MFL, samt de rekvisit som ställs upp genom författningstext och praxis som krävs för 

att renommésnyltning ska kunna föreligga. Även transaktionstestet som följde med 

den nya MFL som kom 2008 kommer tas upp i avsnittet. I slutet av avsnittet kommer 

en sammanfattning göras av hur den gällande rätten ser ut och det kommer även 

tydliggöras hur den tillämpas som ett förberedande avsnitt inför Kapitel 4 Praxis där 

rättsfall med deras prejudikat kommer att behandlas. I det avslutande avsnittet om 

utövande och tillämpning är det meningen att vi ska ha en förberedande 

sammanfattning av hur rättsläget ser ut inför det fjärde kapitlet för att kunna knyta 

ihop kapitlen på ett bra sätt. Det avslutande avsnittet kommer användas som ett 

uppsamlingsavsnitt där mindre betydande frågor rörande renommésnyltning och dess 

tillämpning som kan vara viktiga att ta upp för att möjliggöra ett helhetsperspektiv tas 

upp. 

 

Praxis 

Praxiskapitlet kommer bestå av rättsfall som agerat milstolpar eller prejudikatvärden 

för renommésnyltning. Fallen har i stor mån påverkat bedömningen av 

renommésnyltningen på ett eller annat sätt. Även om vissa av fallen inte behandlar 

just renommésnyltning så kan avgörandet ändå haft inverkan på synen av vissa 

rekvisit inom renommésnyltningen. Här kommer vi till skillnad från det avslutande 

avsnittet i kapitel 3, om utövande och tillämpning, visa på mer konkreta tillfällen där 

MD utställt betydande prejudikat för hur frågan om renommésnyltning ska behandlas. 

 

Analys 

I analyskapitlet kommer vi analysera det vi presenterat i uppsatsen. Vi kommer 

koppla samman de författningstexter vi redogjort för samt de rättsfall och övriga 

principer vi presenterat för att ge läsaren en klar bild av hur rättsläget ser ut för 

området.   

Här kommer vi att knyta samman samtliga kapitel för att försöka förtydliga 

vad vi faktiskt mer konkret kommit fram till genom denna uppsats. Förutom egna 

reflektioner kring ämnet, kommer vi även presentera de observationer vi gjort när vi 

skrivit uppsatsen tillsammans med rena juridiska slutledningar. 
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2 Historik och utveckling 
För att förklara vad renommésnyltning innebär måste vi först klargöra vad det innebär 

när ett företag innehar ett renommé. Ett renommé är att likställa med ett anseende och 

för att ha någon juridisk betydelse bör det vara känt på marknaden.
15

 Innehavande av 

ett renommé i MFL:s mening kan bestå av olika saker. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara ett stort företag, utan kan vara en positiv image, något med ett 

kommersiellt uppmärksamhetsvärde.
16

 

2.1 Begreppet renommésnyltning 
Normalt sett kan det ta lång tid och kräva mycket kapital för ett företag att utveckla ett 

gott renommé. Det är därför viktigt att en näringsidkare med gott renommé inte ska 

behöva riskera att det skadas eller utnyttjas av andra.
17

  

Renommésnyltning innebär att en näringsidkare otillbörligen, till sin fördel, 

utnyttjar en konsuments positiva uppfattning som skapats av en annan näringsidkares 

insatser.
18

 Med ett renommé menas den goodwill eller det anseende som t.ex. en 

produkt av visst kommersiellt ursprung har.
19

 Anknytningen i fråga kan röra en annan 

näringsidkares verksamhet såväl som produkter, symboler, figurer eller specifika 

koncept.
20

 I huvudsak framstår renommésnyltning som otillbörlig mot en konkurrent 

då den i regel är ägnad att skada en utsatt näringsidkare. Dock kan den även vara 

otillbörlig gentemot en konsument då åtgärden kan ha försämrat dennes 

marknadsöverblick.
21

 

Renommésnyltningen går ofta hand i hand med problem som vilseledande 

efterbildningar och vilseledande om kommersiellt ursprung. Vad som ofta gör 

gränsdragningen mer otydlig är att det ena inte behöver utesluta det andra och inte 

heller behövs det ena för att det andra ska kunna föreligga.
22

 Vad gäller rekvisiten för 

renommésnyltningens föreliggande kommer vi återkomma om det i avsnitt 3.3 

Rekvisit. 

Istället för att ha ett specifikt regelverk som behandlar renommésnyltning i 

MFL har regeringen valt att låta den gå under flera olika bestämmelser då 

renommésnyltning kan te sig på många olika sätt. Det kan anses att generalklausulen i 

5 § MFL är den som behandlar merparten av renommésnyltningsfrågorna, men det 

går även att finna bestämmelser kring det i bestämmelserna om jämförande reklam 

(18 § 7p MFL), vilseledande efterbildning(14 § MFL), punkt 13 på den Svarta listan 

(direktivbilagan) samt en omfattande bas av praxis som byggts upp sedan början på 

                                                 
15

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s436 
16

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s435f 
17

 Bergling, Dexfalk, Marknadsföringslagen i praktiken, Upplaga 1, Lund 1996, s. 42 
18

 Melin, Marknadsrätt, Upplaga 1:1, Malmö 2009, s.93 
19

 MD 2012:11/Apoteket 
20

 Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Upplaga 12, 

Visby 2011, s. 351 
21

 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, Upplaga 4, Vällingby 2008, s. 60 
22

 Nordell, Marknadsrätten en introduktion, s 116f 
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1980-talet.
23

 Det råder delade meningar om huruvida dessa bestämmelser är en bra 

lösning eller inte och gränsdragningen blir i sin natur svårare utan en tydlig 

lagstiftning.   

2.1.1 Det otillbörliga i renommésnyltning 

Det otillbörliga i renommésnyltning är att en näringsidkare, till sin ekonomiska fördel, 

utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilket 

skapats genom insatser av en annan näringsidkare. Det är det här värdet MD 

benämner som uppmärksamhetsvärdet.
24

 Som framgår av propositionen till MFL från 

2008 och MD:s praxis är också ett sådan utnyttjande typiskt sett ägnat åt att i en eller 

annan form skada den utsatta näringsidkaren och försämra konsumenternas 

marknadsöverblick. Som vi kommer ta upp här nedan har synen på konsumentskydd 

inte nödvändigtvis minskat de senare åren, men i och med den nya MFL 2008 har 

skyddet för näringsidkare blivit större vad gäller renommésnyltning.
25

 Trots att 

bestämmelserna om renommésnyltning kan anses som något oklara i sin utformning 

så finns det ett särskilt ogillande för dessa företeelser hos lagstiftaren då 

renommésnyltning anses som ett tydligt exempel på en företeelse som kan skapa 

allvarliga och negativa konsekvenser för den genomsnittlige konsumenten.
26

   

2.2 Historik, uppkomst 
Det juridiska begreppet renommésnyltning härrör sig från början på 1980-talet, men 

dessförinnan har det förekommit rättsfall i MD som banat väg för 

renommésnyltningen och dess rekvisit. MD 1974:5/Blomin kan anses varit 

grundläggande för renommésnyltningens uppkomst i rättsliga sammanhang. Blomin-

fallet kan anses som det första marknadsrättsliga rättsfall att använda sig av 

marknadsundersökningar som bevismaterial. Genom årens lopp har det rått delade 

meningar om användandet av marknadsundersökningar av olika rättsinstanser. Även 

om den genomgående utgångspunkten hos MD uttryckligen har varit att 

marknadsundersökningar inte ska användas som bevismaterial, så förekommer de 

ändå.
27

 Blomin-fallet banade väg och gav de utsatta företagen ett sätt att styrka sina 

påståenden om att deras varumärken är välkända och bör således skyddas.
28

 Även om 

praxisen angående marknadsundersökningar som bevismaterial är entydig så har den 

fått stöd ibland annat MD 2000:25/Hästen, där ett väldigt tydligt resultat från båda 

parter godkänts som bevismaterial. 

2.2.1 MD 1982:12/Stauff 

MD tog här upp renommésnyltning då Stauff åberopade att Alentec haft till syfte att 

utnyttja Stauffs marknadsbearbetning i sin marknadsföring. MD fann här att det visat 

                                                 
23

 Melin, Marknadsrätt, s 93 
24

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 351 
25

 Prop. 2007/08:115 s. 112 
26

 Melin, marknadsrätt, 93f 
27

 Jfr MD 2000:25/Hästen 
28

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 351 



 11 

sig att köpare av de rörklamrar som Stauff och Alentec sålde inte förknippade denna 

sorts klamrar med Stauff. Därför kunde inte Stauffs anseende ansetts utnyttjat då det 

inte ansågs tillräckligt känt på marknaden. Stauff innehade alltså inget renommé i 

marknadsrättslig mening. Alentecs förfarande kunde därför inte anses utgöra 

renommésnyltning.    

2.2.2 MD 1983:3/Ajax 

I MD 1983:3/Ajax lade Ajax stor vikt vid sitt goda namn, eller renommé för att 

skydda sin design mot företaget Zak. Visserligen var det fråga om vilseledande 

efterbildning i MD:s mening, men här väcktes frågan om huruvida det bör finnas 

rättsliga regler som skyddar företags image för att förhindra att andra företag rider 

med på andras goda namn.  Här dök också särprägelrekvisitet upp och förklarades mer 

ingående om förhållandet mellan en särpräglad produkt och dess inarbetning på 

marknaden.  

2.2.3 MD 1987:10/Cederroth 

Ett fall som kan anses, och hänvisades till i MD 1993:9/Boss, som det första 

renommésnyltningsfallet som resulterat i en fällande dom var MD 1987:10/Cederroth. 

MD fastställde att Cederroths produkt, Pre-glandin, var väl känd på marknaden och 

hade ett visst renommé. MD fastställde också att Naturamedica haft till syfte att 

utnyttja Pre-glandins renommé för att skapa en förmånlig bild av sin egen produkt, 

Maxglandin. Denna motivering gör att det kan anses att Naturamedica fälldes för 

renommésnyltning även om just begreppet renommésnyltning aldrig faktiskt uttryckts 

i domstolens skäl till domen. 

2.2.4 MD 1988:19/Globen 

Det tidigare nämnda välkändhetsrekvisitet är något MD tog fasta på redan 1988 när 

det gällde att avgöra om huruvida Statoil gjort sig skyldiga till renommésnyltning 

gentemot Globen i fallet MD 1988:19/Globen.  Begreppet renommésnyltning kom här 

in som en självständig rubricering och inte en del av något annat som det behandlats 

som i tidigare praxis. Det rekvisit MD tog fasta på i det här fallet var alltså huruvida 

Globen hade ett tillräckligt omfattande renommé för att renommésnyltning skulle 

kunna föreligga. Här tillämpade MD rekvisitet på det sättet att trots att Globen 

kommit att bli välkänt som följd av all uppståndelse kring byggnadsprojektet så hade 

inte byggnaden i sig ett kommersiellt renommé som gick att snylta på. Därför ansågs 

inte renommésnyltning kunna föreligga enligt MD.    

2.2.5 MD 1993:9/BOSS och MD 1996:3/Galliano 

Att otillåten renommésnyltning kan uppkomma genom en annonsutformning som i 

kombination med ett namn associerar till visst företag klargjordes under främst första 

halvan av 1990-talet, genom MD 1993:9/Boss, och senare även i Galliano-fallet.
29

 Här 

ansåg alltså inte MD att marknadsföringen behövde innebära en förväxlingsrisk och 

den behövde inte heller vara misskrediterande. Här lades istället stor vikt vid den 
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association marknadsföringen gjorde till det utsatta företaget och gav därför Partyman 

och RKA en otillbörlig fördel i MFL:s mening.  

2.2.6 MD 1999:21/Robinson och MD 2000:25/Hästen 

 Vid sekelskiftet började renommésnyltningen ta fart som självständig 

förbudsgrund och då kanske främst genom Robinson-, och till viss del, Hästen-fallet. 

MD tog i Robinson-fallet fäste på det kommersiella värdet SVT skapat kring 

Robinson istället för att hänvisa till ursprunget i romanen från 1719 av Daniel Defoe, 

Robinson Crusoe. Hästen-fallet innebar ett liknande scenario där Hästen arbetat in den 

tidigare Gripsholmsrutan till ett kommersiellt ursprung hos Hästen. Hästen arbetade 

därmed in ett skydd genom att en stark association gjordes hos konsumenten mellan 

blåvitrutiga sängar och Hästens varumärke. 

2.2.7 Ny marknadsföringslag – Transaktionstestet införs 

I och med den nya MFL 2008 och de ändringar som kom med den infördes ett 

transaktionstest för otillbörlig marknadsföring. Dessa uttrycks nu på två olika ställen i 

MFL. Det som behandlar marknadsföring som strider mot den goda 

marknadsföringsseden i 5 § MFL, regleras i 6 § MFL. Det transaktionstest som berör 

vilseledande marknadsföring återfinns i 8 § MFL. Båda dessa paragrafer uttrycker att 

eventuell otillbörlig marknadsföring måste antingen påverka eller sannolikt påverka 

(8 § MFL), eller i märkbar mån påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affärsbeslut (6 § MFL). I MD 2010:8/Toyota behandlar 

domstolen visserligen vilseledande marknadsföring, men väljer ändå att långtgående 

definiera vad som klassas som ett affärsbeslut enligt både 6 § och 8 § MFL. MD 

menade med stöd utav förarbeten (Prop. 2007/08:115) att ett affärsbeslut kan vara så 

lite som att söka extra information om en produkt genom att gå in i en affär eller 

besöka en hemsida.  

I förarbetena går det att utläsa att tanken bakom lagen och de nya 

transaktionstesten inte är tänkta att förändra den juridiska synen på renommésnyltning 

som den behandlats tidigare. Praxis kommer fortsatta vara vägledande så länge inte 

EU-domstolen i kommande avgöranden går i en annan riktning.
30

 Synen på 

transaktionstesterna är i princip likadana trots att orden ”märkbar mån” återfinns i 6 § 

MFL. Det går att utläsa ur bl a MD 2009:33/Röda korset tillsammans med Toyota-

fallet. Det transaktionstesten istället varit tänkta att föra med sig är en tydligare 

gränsdragning för när marknadsföringen faktiskt påverkat mottagaren eller inte.
31

  

2.2.8 EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder samt ICC:s 

grundregler 

2005 antogs ett EU-direktiv om otillbörliga affärsmetoder som i sin tur förts in i 

svensk marknadsföringslag 2008. I och med direktivets antagande har ett större skydd 

givits åt näringsidkare vid otillbörlig marknadsföring då dessa regler inte bara gäller 
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B2C utan även B2B.
32

 Den del av direktivet som är införd och hänvisas till i MFL är 

direktivbilagan, eller ”Svarta listan”, som är en punktlista över marknadsföring som 

är otillbörlig under alla omständigheter.  

ICC har också haft grundregler för marknadsföring under en längre tid, varav 

de senaste antogs 2006. Artikel 15 i dessa grundregler behandlar renommésnyltning 

och är tänkt att agera som en metod för självreglering vad gäller marknadsföring.  

3 Gällande rätt 
Trots att det inte finns någon direkt uttryckt lagstiftning vad gäller renommésnyltning 

finns det fortfarande många författningar, direktiv och regler som berör frågan. I 

följande kapitel kommer vi redogöra för samtliga bestämmelser som omfattar 

renommésnyltning. 

3.1 EU-direktiv och andra riktlinjer 
Som grund för den svenska marknadslagstiftningen finns det mer eller mindre 

omfattande internationella regelverk att ta hänsyn till. Rådets direktiv om otillbörliga 

affärsmetoder kan anses som det mest omfattande och dess direktivbilaga, den så 

kallade Svarta listan, har blivit bifogad i MFL i och med den nya lagstiftningen som 

tillkom 2008. Vidare omnämns renommésnyltning något indirekt i direktivet om 

vilseledande och jämförande reklam från 2006. Till slut i det här avsnittet återfinns 

också ICC:s så kallade grundregler som är tänkta att agera som mer etiska regler. 

3.1.1 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

Direktivet (2005/29/EG) antogs 2006 och infördes indirekt som tydlig lagtext i form 

av den så kallade svarta listan, eller direktivbilagan, 2008. Denna direktivbilaga ska 

klassas som svensk lagtext genom den hänvisning som görs i 4 § MFL. Denna lista är 

en punktlista över affärsmetoder och marknadsföringsmetoder som är otillbörliga 

under alla omständigheter. Att det är otillbörligt under alla omständigheter innebär att 

transaktionstestet inte behöver genomföras. Dessa omständigheter tydliggörs i svensk 

rätt av MD i domen 2008:15/Rusta där det konstateras att transaktionstestet inte är 

nödvändigt då marknadsföringen i sig är att anse som otillbörlig och konsekvenserna 

är därför inte relevanta för bedömningen. Utöver direktivbilagan klargör även 

direktivet hur marknadsföringen ska påverka eller sannolikt påverka konsumentens 

affärsbeslut i märkbar mån för att vara otillbörlig och stärker därmed regleringen 

kring 6 § MFL som behandlar det transaktionstest som hör till 5 § MFL om god 

marknadsföringssed.
33

 

 Det uttrycks i artikel 5.5 i direktivet att dess bestämmelser ska gälla i samtliga 

medlemsländer. En ändring av bestämmelserna får endast ske genom en översyn av 

direktivet. I artikel 2D i direktivet klargörs det att marknadsföring omfattas av 

uttrycket affärsmetoder. 4 § 3 st MFL tydliggör det tidigare nämnda skyddet som 
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näringsidkare fått genom antagandet av direktivet. Här uttrycks det att punkt 1-31  i 

den Svarta listan ska tillämpas även om marknadsföringen riktas till näringsidkare. 
34

 

 Den del av direktivet som är aktuellt för frågan om renommésnyltning är 

punkt 13 i bilagan. Här uttrycks det att marknadsföring inte är tillåten om någon 

försöker ”… sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild 

tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är gjord 

av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.”. Här blir det fråga om direkt 

vilseledande om kommersiellt ursprung av den som marknadsför. Här går det också 

att utläsa att rekvisiten är strängare till skillnad från övriga regler som omfattas av 

transaktionstestet. Att marknadsföringen avsiktligen ska vilseleda om det 

kommersiella ursprunget gör att denna regel skiljer sig från det övriga regelverket i 

MFL där det inte nödvändigtvis behöver ske avsiktligen.  

3.1.2 Direktivet om vilseledande och jämförande reklam 

Direktivet (2006/114/EG) behandlar direkt vilseledande och jämförande reklam. Dock 

lämnar det ändå utrymme för att renommésnyltning ska kunna tas upp även här. Då 

det tidigare i uppsatsen konstaterats att renommésnyltning inte bara ska behandlas av 

generalklausulen i MFL, utan även av reglerna om vilseledande och jämförande 

reklam i samma lag. Därmed kan det anses relevant att se om det finns någon 

reglering i EU-direktivet för dessa områden som skulle kunna innefatta 

renommésnyltning. 

 Artikel 4F benämner inte renommésnyltning rakt ut, men den beskrivning som 

sker kan anses peka mot renommésnyltning och därför vara relevant i det här 

avseendet. Artikel 4F uttrycker att jämförande reklam är tillåten så länge den inte ”… 

drar otillbörlig fördel av det anseende som en konkurrents varumärke, firmanamn 

eller andra kännetecken åtnjuter”. Här går det att utläsa att det även på EU-nivå finns 

regler som behandlar begreppet renommésnyltning, om än indirekt. Direktivet kan 

också anses styrka förarbetena till den svenska MFL där det framgår att 

renommésnyltning ska innefattas av reglerna om vilseledande samt jämförande 

reklam. 

3.1.3 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation 

ICC, eller Internationella handelskammaren har utformat ett regelverk för reklam och 

marknadskommunikation. Dessa regler är inte lag, men väl en etisk kod som utgör en 

källa och referens för vad som anses vara god marknadsföringssed.
35

 Reglerna är ett 

led i strävan att främja hög etisk standard på marknadskommunikationens område 

genom att komplettera gällande författningar. Reglerna ska vara tillämpliga på alla 

former av marknadskommunikation, inte bara på reklam. De gäller dock inte för 

enskilda företags samhällskommunikation i pressmeddelanden eller andra officiella 

uttalanden. Politiska uttalanden faller också utanför.
36

 Reglerna är i praktiken antagna 

av alla ledande näringslivsorgan i Sverige och har inte bara haft betydelse för 
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utformningen av den svenska marknadsrätten utan har också kommit att spela en 

viktig roll som tolkningsunderlag i MD:s dömande verksamhet.
37

 

3.2 Marknadsföringslagen 
Den nya MFL medförde bland annat att transaktionstesten och Svarta listan infördes. 

Reglerna om renommésnyltning har diskuterats sedan propositionen 1970 och har 

ännu inte fått konkreta bestämmelser som uttrycks i den marknadsrättsliga 

lagstiftningen. I MFL regleras renommésnyltning främst i generalklausulen, men även 

i bestämmelserna om jämförande reklam samt vilseledande reklam.
38

 

3.2.1 Generalklausulen om god marknadsföringssed 

Uttrycket god marknadsföringssed i MFL syftar på normerna för god affärssed från 

den internationella Pariskonventionen för industriellt rättsskydd samt ICC och dess 

grundregler vars senaste version antogs 2006.
39

 För att reglera dessa seder finns 

generalklausuler som uttrycker en rättslig standard istället för att detaljera och 

konkretisera dessa bestämmelser. Med en detaljreglering kan luckor uppstå i lagen 

och därmed kan lagen löpa ifrån lagstiftaren. Med en generalklausul avses en 

lagbestämmelse som är så abstrakt avfattad att den kan tillämpas i en stor mängd 

situationer av olikartade karaktärer.
40

 En generalklausul är vidsträckt och har flexibla 

gränslinjer för det förbjudna området. Generalklausulen, 5 § MFL, ger domstolar 

möjlighet att hela tiden väga in nya metoder och omständigheter som kan anses 

otillbörliga på området.
41

 Härmed avses såväl rättsliga som utomrättsliga normer som 

har till syfte att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 

produkter och tjänster.
42

 

Generalklausulen vad gäller marknadsföring återfinns i 5 § MFL och är tänkt 

att fånga upp det mesta av vad renommésnyltning innebär som inte går in under 

jämförande reklam eller vilseledande efterbildning.
43

 Anledningen är att regeringen 

anser att renommésnyltning är för svårt att konkretisera och bör därför innefattas av 

generalklausulen om god marknadsföringssed och samtidigt stödjas av praxis.
44

 

Regeringen tar här fasta på att den försämrade marknadsöverblicken 

renommésnyltning medför och den inverkan det har på mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut innebär att generalklausulen ska vara tillämplig på 

otillbörlig renommésnyltning. 
45

 I slutändan lämnar dock regeringen det upp till 

domstolarna att göra bedömningar i varje enskilt fall för att avgöra vilka fall det är 

som faktiskt ryms inom generalklausulen.
46

 I och med beslutet om att inte 
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konkretisera reglerna om renommésnyltning fortsätter regeringen på den redan 

inslagna linjen från tidigare proposition om att inte införa ett uttryckligt förbud mot 

renommésnyltning.
47

  

Det tidigare uttalandet om att generalklausulen agerar som en 

uppsamlingsbestämmelse stärks av bland annat MD 2004:23/LEGO där det var fråga 

om vilseledande efterbildning då en förväxlingsrisk förelåg. MD ansåg här att 

utformningen delvis var funktionellt betingad, men helhetsintrycket ändå innebar 

vilseledande efterbildning. I domskälet motiverade MD bedömningen av fallet som 

vilseledande efterbildning vilket var en anledning till att frågan om renommésnyltning 

aldrig prövades vidare. En förklaring till att bestämmelserna om renommésnyltning 

fungerar för att samla upp viss otillbörlig marknadsföring kan vara principen om Lex 

Specialis. Utskriven lyder hela principen lex specialis legi generalis derogat och 

betyder att om två lagregler står mot varandra ska den mer speciella och precisa 

regeln ges företräde.
48

 

3.2.2 Vilseledande efterbildning 

Paragrafen om vilseledande efterbildningar enligt 14 § MFL lyder som följer: ”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.” 

Den nuvarande lydelsen om vilseledande efterbildningar är densamma som den i den 

tidigare MFL. Den kompletteras dock med en bestämmelse som, vid vissa flagranta 

fall av efterbildningar, ska tillämpas.
49

  

8 § 1 st. MFL stadgar följande: ”Marknadsföring som är vilseledande enligt 

någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är att anse som otillbörlig om den 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut.” 

Vilseledande marknadsföring är otillbörlig, om den påverkar eller sannolikt 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
50

 Kravet som ställs 

på en sannolik ekonomisk effekt av en åtgärd innebär alltså att det inte anses 

otillbörligt om förfarandet inte haft en ekonomisk effekt på konsumentens 

handlingsmönster. Det här skulle även gälla om åtgärden skulle strida mot god 

marknadsföringssed.
51

 Det föranleder på samma sätt som i avsnitt 3.4 

Transaktionstestet att en prövning då bör ske i två led gällande tillämpning av 

generalklausulen respektive de mer specifika bestämmelserna gällande aggressiv 

marknadsföring eller om vilseledande. Först måste det bedömas om åtgärden är 

vilseledande, aggressiv eller strider mot god marknadsföringssed. Därefter kommer 

bedömningen rörande effekten åtgärden haft på konsumentens förmåga att fatta ett 
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välgrundat affärsbeslut. En konsuments agerande i en viss affärssituation har ofta ett 

nära samband med innehållet i marknadsföringsåtgärden. Därav torde en 

helhetsbedömning, sett till innehållet i det kommersiella meddelandet samt syfte och 

övriga omständigheter, vara möjlig att göra.
52

 Vad gäller det som efterbildas behöver 

det däremot inte handla om ett helhetsintryck för att vilseledande efterbildning ska 

kunna föreligga. Det kan istället vara fråga om ett varukännetecken.
53

  

I fallet MD 1981:2/Conex kom MD fram till att det är en förutsättning att det 

som utnyttjats haft en särpräglad utformning för att ett förbud ska kunna komma i 

fråga. Det avgörande i bedömning avseende huruvida en varas utformning ska anses 

särpräglad eller ej torde vara om den i huvudsak har en särskiljande funktion, alltså att 

ändamålet främst syftar till att varan erhåller ett utseende som ur ett estetiskt 

hänseende skiljer den från andra varor. Skulle utformningens huvudsakliga syfte tjäna 

till att varan är ändamålsenlig och därmed funktionellt eller tekniskt betingad, kan den 

däremot inte betraktas som särpräglad utan ska istället få vara tillgänglig för alla, så 

länge inte annan lagstiftning säger annat. Det bör alltså inte höjas några 

marknadsrättsliga hinder om en näringsidkare utnyttjar funktionella eller tekniska 

lösningar som är tillgängliga för allmänheten.
54

 

3.2.3 Jämförande reklam 

Renommésnyltning som ett led i jämförande reklam återfinns i 18 § 7 p MFL.
55

 Här 

uttrycks det att en näringsidkare i sin reklam indirekt eller direkt får peka ut en annan 

näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen, bland andra kumulativa 

rekvisit, ”… inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är 

förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller 

varans ursprungsbeteckning”. I förarbetena till nya MFL går det att utläsa att reglerna 

om jämförande reklam ska tillämpas, om möjligt, före reglerna om god 

marknadsföringssed då de mer konkreta reglerna ger ett tydligare prejudikatvärde.
56

 

Då direktivet om vilseledande och jämförande reklam inte innefattar något 

transaktionstest, innefattar inte heller bestämmelserna om jämförande reklam i MFL 

något sådant test. Det måste dock vara fråga om en jämförelse som utgör 

marknadsföring och som således har kommersiell effekt.
57

  

3.3 Rekvisit 
Eftersom renommésnyltning inte finns skrivet i lagtext har rekvisiten utvecklats 

genom praxis. De rekvisit som nu finns uppställda för att renommésnyltning ska 

föreligga kan sammanfattas som följande: 

 En obehörig (olovlig) anknytning till en annan näringsidkares verksamhet, 

symboler, produkter eller annat som kan vara bärare av ett renommé. 
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 Det krävs att det utnyttjade inte bara är väl känt på marknaden utan det skall 

även ha ett kommersiellt renommé vilket innebär ett positivt 

uppmärksamhetsvärde eller gott anseende. 

 Det skall även föreligga en typ av vinst/skadeförhållande där den utsatte 

näringsidkaren ifråga kan komma att få ett urholkat eller urvattnat renommé, 

samtidigt som den snyltande erhåller en ekonomisk fördel.
58

 

I propositionen till den nya MFL som kom år 2008 berör lagrådet frågan om huruvida 

en uttrycklig paragraf rörande renommésnyltning bör tas med. I fråga om sådana 

otillbörliga fall ansåg istället regeringen att generalklausulen kan användas för att 

angripa sådana fall och utredningen lämnade inget uttryckligt förslag om förbud mot 

otillbörlig renommésnyltning.
59

  

När renommésnyltning skall prövas ska det enligt propositionen beaktas om 

huruvida marknadsåtgärden i fråga står i strid mot god marknadsföringssed och om 

dess påverkan eller sannolika påverkan varit i märkbar mån gällande förmågan att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut hos mottagaren. Regeringen anser att 

renommésnyltning utgör ett sådant tydligt exempel på en företeelse som kan ha 

negativa och allvarliga konsekvenser.
60

  

Det gäller alltså att marknadsföringsåtgärden inte endast strider mot 5 § MFL 

utan det ska prövas tillsammans med transaktionstestet i 6 § MFL. 

Marknadsföringsåtgärden ska alltså i märkbar mån påverkat- eller sannolikt påverkat 

konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
61

 

I den nya MFL förändras inte synen på renommésnyltning och skadan den 

orsakar konsumenterna. Eftersom en försämrad marknadsöverblick vanligtvis bör 

innebära en sådan påverkan på möjligheten att kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut 

torde generalklausulen vara tillämpbar mot otillbörlig renommésnyltning.
62

 

3.3.1 Bedömande av en näringsidkares renommé 

I praxis har MD godkänt olika metoder för att bedöma huruvida en näringsidkare är 

bärare av ett renommé eller ej. När det är fråga om renommésnyltning är det upp till 

det företag som känner sig utnyttjade att påvisa att de har ett visst renommé som 

utnyttjats på ett otillbörligt sätt.
63

 

Denna bedömning kan ske på olika sätt.  

Det framgår i praxis att en produkt eller ett känneteckens ”kändhet” kan 

avgöras med hänseende till vad som framkommit i marknadsundersökningar, 

kostnader för och omfattning av marknadsföring, storleken på försäljningen, 

kännetecknets/produktens övriga exponering, bolagets/produktens marknadsandelar, 

hur länge kännetecknet/produkten existerat på marknaden och möjliga 
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vittnesuppgifter.
64

   I MD 2012:11/Apoteket påstår Apoteket att de är väl kända på 

marknaden, att kännedomen om Apoteket är mycket hög bland allmänheten, att tre av 

fyra personer har en positiv bild av företaget och att de har ett gott anseende. MD 

lägger stor vikt vid det faktum att Apoteket figurerat som monopolist i 40 år på 

marknaden och, med marginella ändringar, använt sig av den aktuella loggan.   Denna 

slutsats, sammantaget med utredningen avseende omfattningen av Apotekets 

marknadsföringsåtgärder, i vilka kännetecknet i fråga använts, gjorde att MD fann att 

Apotekets logotyp var känd och bärare av renommé.
65

   När det är fråga om 

kännedom skall, förutom konsumenternas faktiska kännedom, tiden som kännetecknet 

funnits på marknaden samt hur stor omsättningen av den aktuella produkten är tas i 

beaktning.
66

   En produkt anses vara känd i tillräckligt hög grad om formen eller 

utstyrseln förknippas med en viss näringsidkare.
67

 Om omsättningskretsen i så hög 

grad, gör denna sammankoppling, kan produkten anses ha ett kommersiellt ursprung 

och således vara möjlig bärare av renommé.
68

 

Marknadsandelar 

Det går att avgöra huruvida någon är bärare av ett renommé via 

marknadsandelar om ostridiga uppgifter lämnas om företagets stora marknadsandelar 

vilket kan medföra att det anses starkt inarbetat på marknaden och således bärare av 

ett renommé.
69

 

Att endast påvisa att ett företag har marknadsandelar behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att det är bärare av ett renommé. Om uträkningen för att 

beräkna marknadsandelarna påvisar en låg siffra, är för snäv eller av någon anledning 

inte är tillförlitlig, kan MD komma att anse att företaget inte är bärare av ett renommé 

vilket således innebär att renommésnyltning inte kan vara aktuellt.
70

 

Marknadsföring 

Det är även möjligt för ett företag att hävda sig som bärare av ett renommé på 

grund av sin extensiva marknadsföring. Ett företag kan således, utan påvisande av 

marknadsandelar, med hjälp av att redovisa att de haft stor exponering av 

reklaminslag i kända tv-kanaler, påvisa att de haft en stor inarbetning av 

marknadsföringen vilket gör de till bärare av ett renommé.
71

 

Stort/positivt uppmärksamhetsvärde 

När varken marknadsandelar eller marknadsföring är aktuellt för att bedöma 

ett renommé kan själva uppmärksamheten, eller uppmärksamhetsvärdet, istället vara 

en avgörande faktor. I MD 1999:21/Robinson visade SVT att de med över en miljon 
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tittare per avsnitt kunde anses ha inarbetat ett renommé i och med deras stora och 

positiva uppmärksamhetsvärde. MD ansåg att det inte krävdes en omfattande 

marknadsföring eller att den skett under en omfattande tidsperiod. Istället kan det 

räcka med ett stort uppmärksamhetsvärde under en kort period.
72

 

 Uppmärksamhetsvärde är ett relativt nytt begrepp som utvecklats genom 

domstolspraxis och uppmärksammats i mångt och mycket genom Robinson- och 

Hästen-fallen. Dessa fall, samt Galliano-fallen från 1995 och 1996, har visat att MFL 

har ett vidare skydd vid renommésnyltning än t.ex. varumärkeslagen.
73

  

Marknadsundersökningar 

I exempelvis Apoteket-fallet åberopade Apoteket skriftlig bevisning med syfte att 

bevisa att deras logotyp var väl känd på marknaden. Till en början bestod denna 

bevisning av redogörelser från marknadsundersökningar avseende Apotekets 

anseende, samt kännedomen om och attityden till vissa företag (inklusive Apoteket). I 

Apoteket-fallet ansåg MD att det framkom att vissa metodologiska aspekter var oklara 

med hänseende till exempelvis det ursprungliga antalet respondenter, utformningen på 

frågorna och bortfall. Det konstaterades även att marknadsundersökningarna inte 

kunde ansetts ha blivit inlämnade i målet då bevisningen snarare bestod dels av en 

indirekt redogörelse av Apoteket på dess webbplats, dels av någon slags övergripande 

sammanfattning framförd av företaget som gjort ena undersökningen.
74

   I WeSC-

fallet åberopade WeSC, som stöd för sin talan, en marknadsundersökning som 

genomfördes på så vis att We har visats i figurativt utförande för de aktuella 

respondenterna vilka senare fått besvara tre frågor. Konsumenterna som var delaktiga 

i undersökningen blev först tillfrågade om de kände igen den aktuella logotypen 

varvid 45 procent svarade ja. Nästa fråga avsåg vad respondenterna förknippade 

logotypen med, vilket i och med sättet det redovisades på, var svårtolkat. KappAhl, 

som var motpart i målet, riktade omfattande kritik mot marknadsundersökningen. MD 

ansåg att kritiken mot marknadsundersökningen till stor del var befogad och gav 

således inget stöd för påståendet att varken varumärket eller konceptet var känt i 

omsättningskretsen.
75

 

MD har i praxis uttryckt att marknadsundersökningar ofta är ett osäkert 

bevismedel. Således måste åberopade undersökningar bedömas med försiktighet. När 

det är fråga om kännedom skall, förutom konsumenternas faktiska kännedom, tiden 

som kännetecknet funnits på marknaden, samt hur stor omsättningen av den aktuella 

produkten är tas med i bedömningen.
76

 

3.3.2 Obehörig (olovlig) anknytning 

För att renommésnyltning ska vara aktuellt, krävs det att ett företag, i sin 

marknadsföring, obehörigen anknyter till annan näringsidkares renommé eller på 
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något sätt skapar en obehörig association så att det faktiskt förknippas med 

företaget.
77

  

Det finns dock inget krav på att en förväxlingsrisk måste föreligga. Det har 

praxis visat då det i vissa fall inte varit fråga om något vilseledande gällande 

ursprunget men utfallet ändå blivit en fällande dom på grund av att en obehörig 

association eller anknytning förelegat.
78

 

I MD 1996:4/Galliano fastslog MD att det inte förelåg någon förväxlingsrisk. 

Däremot ansåg MD att svaranden, Partyman, skapat en obehörig anknytning gentemot 

Galliano gällande namn och utformning på etiketten, samt även att Gallianos namn 

använts i marknadsföringen vilket innebar ett otillbörligt snyltande på Gallianos 

renommé.
79

 

I Robinson-fallet var det fråga om huruvida SVT kunnat skapa en ny aktualitet kring 

namnet Robinson och därmed kunna åtnjutit ett renommé, trots att namnet 

ursprungligen kom från Daniel Defoes roman om Robinson Crusoe. OLW, som 

anförde att de i sin marknadsföring av ”Robinson-chips” åsyftat associera till den 

tidigare nämnda romanen, blev dömda för renommésnyltning eftersom namnet 

Robinson associerades med SVT:s TV-serie Expedition Robinson. Det var inte heller 

här fråga om en förväxlingsrisk eller vilseledande gällande ursprung utan snarare en 

obehörig anknytning till det renommé som SVT åtnjutit sig i Robinson.
80

 

3.3.3 Vinst/Skadeförhållande 

Att en ekonomisk vinning föreligger vid renommésnyltning kan te sig tämligen 

självklart då ett företag som snyltar på någons renommé åker snålskjuts på ett annat 

företags goda anseende och på så vis drar en oförtjänt ekonomisk nytta av det. 

Skadeförhållandet behöver däremot inte betyda någon direkt skada för det utnyttjade 

företaget utan det kan snarare vara en fråga om att deras renommé kan komma att 

urholkas eller urvattnas.
81

 

I MD 2002:20/Champagne ansåg MD att renommésnyltning förelåg då Arla 

obehörigen anknutit till Champagne i sin marknadsföring av en ny yoghurtprodukt 

och därmed utnyttjat det särskilt starka renommé som Champagne arbetat in. 

Champagne ansågs inneha ett särskilt starkt renommé då de årligen lägger stora 

resurser på att säkerställa att deras renommé inte utnyttjas eftersom det ofta 

sammankopplas med exklusivitet och fina tillställningar och kan därmed riskera att se 

sitt renommé urvattnas.
82

 

3.4 Transaktionstestet 
Det så kallade transaktionstestet i 6 § MFL lyder som följer: ”Marknadsföring som 

strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i 

                                                 
77

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 438 
78

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s.442f 
79

 MD 1996:4/Galliano 
80

 MD 1999:21/Robinson 
81

 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, s. 436 
82

 MD 2002:20/Champagne 



 22 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut.” 

Transaktionstestet innebär att en genomsnittskonsuments köpbeslut och 

ekonomiska beteende på något sätt snedvrids i och med affärsmetoden. Syftet är 

framförallt att skapa ett sorts filter där bagatellmål sållas bort och se till att direktivets 

regler inte blir överambitiöst tillämpade.
83

 Transaktionstestets införande råder det 

delad syn kring. Även om propositionen till den MFL som tillkom 2008 uttrycker att 

transaktionstestens införande inte varit tänkt att minska skyddet kring 

renommésnyltning, kan det ändå anses ha lett till snävare möjligheter för domstolarna 

att komma åt renommésnyltande upplägg.
84

 

En metod är alltså otillbörlig inte endast om den strider mot god 

marknadsföringssed utan den måste även genomgå transaktionstestet, alltså om en 

genomsnittskonsument fattar ett affärsbeslut denne i andra fall inte skulle gjort.
85

 

Denna paragraf saknar tidigare motsvarighet i MFL. Det förklaras i 

propositionen att ett förfarande endast anses som otillbörligt om det är sannolikt att 

marknadsföringsåtgärden medför att en näringsidkare eller konsument, fattar ett 

affärsbeslut som denne annars inte skulle fattat.
86

 MD använder sig av måttstocken 

”genomsnittskonsument” i bedömning av förevarande.
87

 Denna 

genomsnittskonsument är inte en person med särskilda egenskaper, inte heller är det 

fråga om ett utpekande av en särskild specifik grupp av konsumenter. Det konkreta 

innehållet i definitionen kommer istället från de särskilda omständigheterna som 

omger varje enskilt fall, beroende på faktorer som exempelvis vilken tjänst eller vara 

det är fråga om, vilken eller vilka målgrupper som den specifika marknadsföringen 

riktar sig till och även språket som används. Om marknadsföringen skulle vara riktad 

mot hela konsumentkollektivet görs istället bedömningen av genomsnittskonsumenten 

inom det aktuella kollektivet.
88

 

För att renommésnyltning enligt generalklausulen i 5 § MFL ska kunna anses 

föreligga måste bedömningen alltså göras i två led: 

1. Strider marknadsåtgärden mot god marknadsföringssed? 

2. Har åtgärden haft effekt på förmågan hos konsumenten att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut?
89

 

Transaktionstestet i 6 § MFL har en högre tröskel vid en restriktiv bedömning om 

huruvida marknadsåtgärden är i strid mot generalklausulen i 5 § MFL, jämfört med 

det gällande vilseledande marknadsföring då det i 6 § MFL ”i märkbar mån” ska 

påverka eller sannolikt påverka en mottagares förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Gäller det istället vilseledande marknadsföring räcker det med att 

marknadsåtgärden ska påverka eller sannolikt påverka en mottagares förmåga att fatta 
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ett affärsbeslut för att åtgärden i fråga ska kunna anses som otillbörlig.
90

 Sedan 

transaktionstestets införande i den nya MFL har det kommit att tillämpas av MD för 

att kunna kontrollera huruvida marknadsföringsåtgärder påverkar mottagaren eller 

inte. I MD 2012:11/Apoteket lade domstolen stor vikt vid transaktionstestet för att 

fastställa huruvida den påstådda renommésnyltningen faktiskt hade påverkat 

affärsbeslutet hos mottagaren på något sätt. Här ansågs det konkurrerande företaget 

Datotekets marknadsföring associera till Apotekets välkända varumärke och logotyp 

och utgjorde därför renommésnyltning.  

3.4.1 Genomsnittskonsumenten 

Begreppet ”genomsnittskonsument” är en så kallad legal konstruktion som definierats 

av EG-domstolen och genom direktivet om otillbörliga affärsmetoder som en person 

som är ”… normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med 

beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.”.
91

 

Det kan vara svårt att bedöma huruvida renommésnyltning har en sannolik 

påverkan eller ej, men propositionen fastslår att om en marknadsföring innebär 

renommésnyltning i strid med god marknadsföringssed, bör den vanligtvis anses vara 

av den art att förmågan hos en mottagare att fatta ett välgrundat affärsbeslut har blivit, 

i märkbar mån, påverkad.
92

 Normalt sett sker bedömningen genom ett hypotetiskt 

resonemang om hur en genomsnittskonsument hade resonerat i en särskild situation. 

Om näringsidkaren marknadsför en produkt riktad till ett helt konsumentkollektiv, 

görs en bedömning av den genomsnittliga konsumenten i det kollektivet. 

Marknadsförs en produkt mot en viss målgrupp, bestäms genomsnittskonsumenten 

utifrån denna särskilda grupp.
93

 

3.5 Påföljder 
Vid överträdelse av den allmänna bestämmelsen i 5 § MFL är sanktionen förbud. Det 

här förbudet uttrycks i 23 § 1 st MFL som följer: ”En näringsidkare vars 

marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller med någon 

annan liknande åtgärd.”  

Det här förbudet innebär att en näringsidkare inte tillåts fortsätta med en 

marknadsföringsåtgärd som varit otillbörlig. Förbudet är inte begränsat endast till 

juridiska personer utan kan likväl riktas mot fysiska personer, exempelvis anställda 

hos näringsidkaren, person som handlat på näringsidkarens vägnar eller någon som i 

övrigt haft ett väsentligt bidragande till handlingen.
94

 Det här går att utläsa i 23 § 2 st 

MFL: ”Ett förbud enligt första stycket får meddelas också 

1. en anställd hos näringsidkaren, 

2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och 

3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.” 
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Ett förbud ska vara förenat med vite så länge det inte av särskilda skäl skulle 

vara obehövligt, 26 § MFL utläses: ”26 § Ett förbud enligt 23 § och ett åläggande 

enligt 24 eller 25 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.”. 

Vite är en påföljd som i förväg är bestämd i form av ett penningbelopp som, vid 

överträdelse, tas ut.
95

 När ett förbud blir förenat med vite, ska vitet uppgå till ett 

sådant belopp att det kan tänkas avskräcka den som omfattas av det till att negligera 

förbudet.
96

  

En annan påföljd som kan aktualiseras är marknadsstörningsavgift. En 

marknadsstörningsavgift ska vara möjlig att användas när marknadens funktion blir 

störd av en otillbörlig marknadsföring, exempelvis om en näringsidkares otillbörliga 

agerande har lett till att konsumenter och andra näringsidkare tappat, eller fått 

bristande tilltro till en hel bransch.
97

 Marknadsstörningsavgift används som den mest 

allvarliga sanktionen inom MFL.
98

 Det framgår dock av 29 § MFL att domstolen inte 

kan ålägga en marknadsstörningsavgift om en näringsidkare ansetts handla i strid mot 

god marknadsföringssed som efterfrågas i 5 § MFL. I 29 § 1 st MFL fastslås att: ”En 

näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om 

näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen 

eller av oaktsamhet har brutit mot 

- 7 §, 

- 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12-17 §§, 

- 18 §, 

- 20 §, eller 

- någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.”  

Som utläses i nämnda paragraf kan marknadsstörningsavgift meddelas för en 

överträdelse av de regler som ställs upp i direktivbilagan. 

3.6 Utövande och tillämpning  
I förarbetena till den nuvarande marknadslagstiftningen är renommésnyltning något 

som ses väldigt allvarligt på. Dock anser lagstiftaren att det inte går att konkretisera 

regler som behandlar det på ett effektivt sätt och därför ska renommésnyltning fortsatt 

behandlas av generalklausulen i 5 § MFL. Denna innefattar även den praxis 

domstolarna har ställt upp inom området och även den så kallade 

lagstridighetsprincipen.
99

 Denna princip innebär att en annons inte får bryta mot, eller 

uppmana till brott mot någon annan lag. Alltså är det inte bara MFL som behöver tas 

hänsyn till vid marknadsföring.
100

 En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon 

annan lag strider alltså också mot god marknadsföringssed i 5 § MFL.
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 För MD:s 

tillämpningsområde har det gjorts avgränsningar i förarbeten vad gäller annonsering 
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som omfattas av TF och YGL. MFL omfattas enbart av den sortens annonsering som 

har kommersiell natur, har vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt 

syfte. 2 § MFL reglerar överskådligt hur lagen ska tillämpas. Ingripanden med stöd av 

MFL kan alltså endast göras när det är fråga om sådan marknadsföring.
102

  

4 Praxis 

4.1 Bedömning av renommé 

MD 1983:3/Ajax 

Colgate marknadsförde i Sverige sedan 1963 ett flytande allrengöringsmedel under 

varumärket Ajax. Medlet salufördes i en vit plastflaska med en röd skruvkork. Korken 

var avsedd att användas som doseringsmått.  

Bolaget Soilax marknadsförde även de ett allrengöringsmedel inom samma 

användningsområde som Ajax. Rengöringsmedlet Zak lanserades våren 1981.  

Flaskan var något längre men lite smalare än Ajax-förpackningen. Liksom Ajax-

förpackningen upptog flaskans etikett färgerna vitt, ljusblått och mörkblått plus lite 

gult.   

Colgates marknadsandel uppgick 1980 till 52 procent, och uppskattningsvis 

uppe i 56 procent 1982.  Under årens lopp hade Colgate också genomfört en 

omfattande marknadsföring av Ajax och bolaget anförde därför att det karakteristiska 

utseendet på flaskan samt den omfattande marknadsföringen lett till att den designen 

förknippades med Ajax. Colgate anförde vidare att flaskans utformning i princip varit 

oförändrad sedan lanseringen 1963.  Sedan 1976 fram till 1983 hade ingen förändring 

över huvud taget skett på flaskans design.  

Soilax anförde i sin talan att Ajaxflaskan inte var särpräglad genom vare sig 

färgerna eller utformningen då flera andra sorters rengöringsmedel säljs i vita flaskor 

på marknaden och förpackningarna är genomgående försedda med en ”midja” som 

rimligtvis enligt Soilax torde vara funktionellt betingad. Soilax hävdade att det inte 

funnits någon avsikt från deras sida vid utformningen av flaskan att efterlikna Ajax-

förpackningen.  

MD inledde sin bedömning med att gå igenom utformningen av flaskorna. 

Vad gällde Ajax förpackning, menade MD att plasten var funktionellt betingad och 

likaså doseringsmåttet i korken. Vad gäller inbuktningen i flaskan som fanns där för 

att göra flaskan mer greppvänlig menade MD att denna greppvänlighet skulle gå att 

uppnå på flera olika sätt. Även färgerna menade MD att det inte gick att lägga några 

funktionella betingelser på. Med hänvisning till fallet MD 1974:5/Blomin menade MD 

att särprägel kan utvinnas genom stark inarbetning. I samma fråga klargjordes det 

också att det är helhetsbilden av produkten som ska vara avgörande i bedömningen 

om huruvida förväxlingsrisk eller särprägel föreligger. De färger som förpackningen 

bestått av har i sig inte ansetts utgöra särprägel. Men med Blominfallet som stöd 
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fastställde MD att den starka inarbetningen vägde upp så att Ajax-förpackningen 

kunde anses särpräglad.  

MD 1983:3/Ajax var ett av de allra första rättsfall där begreppet renommé 

började brukas i och har i och med det blivit viktig praxis i många betydande fall 

under 1990- och 2000-talet.  Bland annat har det kommit att bli en central del i 

rättsfall efter att den nya MFL kom 2008. Ajax själva har fått försvara sig fler gånger, 

bland annat i målet MD 1996:1/ALLRENT mot företaget ALLRENT. Det kanske mest 

uppmärksammade fallet som hänvisat till MD 1983:3/Ajax på senare år kan anses vara 

MD 2009:12/Xanté. 

MD 1990:3/Liljeholm 

Barnängen AB bedrev rörelse i kommission för sitt moderbolag, Nobel Consumer 

Goods AB (NOGAB). I denna rörelse ingick Liljeholmens stearinfabriks AB 

(Liljeholmen). Liljeholmen säljer bl.a. antikljus i kartongförpackning. Duni Bilå AB 

(Duni) sålde också antikljus, kronljus och julgransljus i kartongförpackningar. 

Barnängen påtalade Dunis förpackningar för dessa stearinljus. Barnängen yrkade 

därför på att MD skulle förbjuda Duni att använda sig av denna marknadsföring. Duni 

bestred Barnängens yrkande och anförde samtidigt att om MD skulle bifalla 

Barnängens talan yrkade de på att förbudet skulle starta efter en övergångstid på sex 

månader.  

Liljeholmens antikljus salufördes i en mörkblå kartongförpackning med vitt 

tryck. Fyra ljus låg i förpackningen var för sig i ett tråg som är guldfärgat. På 

framsidan av förpackningen återfanns ett fönster som upptog den övervägande delen 

av förpackningen. 

Den förpackningen Duni använt sedan 1988 såldes även den i mörkblå 

förpackning med vitt tryck. Huvuddelen av framsidan upptogs också av ett fönster 

som visade ljusen liggande var för sig i ett tråg.   

Barnängen anförde att Liljeholmen grundades 1839 och var länge 

dominerande på den svenska marknaden vad gäller stearinljus. Länge hade 

Liljeholmens marknadsandel i Sverige vad gäller stearinljus uppgått till nästan 90 %. 

Sedan 1977-78 hade Liljeholmen sålt sina ljus i karakteristiska förpackningar som 

varit mörkblå med vitt tryck. Barnängen hade också låtit göra 

marknadsundersökningar vars resultat stött Barnängens anförande. 

Duni bestred inte att Liljeholmen länge varit marknadsledande eller att de 

länge använt de tidigare nämnda blå förpackningarna. Duni menade också på att de 

använt sig av omfattande marknadsföring vilket lett till att Duni blivit ett allmänt känt 

varumärke.  

Frågan som kom att påverka kommande rättsfall här var inarbetandet av ett varumärke 

och huruvida det kunde väga upp en svag särprägel. MD menade i sin bedömning att 

utformningen i sig är så pass enkel och i viss mån funktionellt betingad att den inte 

kunnat utgöra särprägel enligt en marknadsrättslig bedömning. Dock klargjordes det i 

fallet att sammansättningen av dessa skilda komponenter tillsammans med den långa 

tiden av bearbetning och starka position på marknaden fick anses ge Liljeholmens ljus 

en marknadsrättslig särprägel. Här följde MD den linje som domstolen tidigare valt att 
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gå på ibland annat MD 1974:5/Blomin om att stark inarbetning kan väga upp en svag 

särprägel.  

Liljeholmsfallet och den praxis det medfört om särprägel har varit betydande 

både vad gäller vilseledande efterbildning och renommésnyltning under båda 1990-

talet och 2000-talet då det tydligare framställt de förutsättningar som krävs för att 

uppfylla vissa kriterier, något som kan anses inte ha gjorts tidigare. MD tydliggör 

framför allt att det är helhetsintrycket som är avgörande och inte detaljerna i sig.  

MD 2000:25/Hästen 

Av två TEMO-undersökningar som gjordes september-november 2007 framgick det 

att 80 % av den svenska allmänheten förknippade Hästens sängar med den så kallade 

Hästensrutan som kommersiellt ursprung. På frågan, ”är det någon särskild 

tillverkare du tänker på?” svarade 99 % Hästens i undersökningen.  

 Hästen hade sedan 1978 arbetat med omfattande marknadsföring med den 

numer kallade Hästensrutan. Från början kallades den Gripsholsmsrutan som inte 

hade något med sängtyg att göra vid den aktuella tidpunkten. Genom den inarbetning 

Hästens marknadsföring medförde kunde rutmönstret anses ha ett kommersiellt 

ursprung hos Hästen.   

 Skeidar möbler & interiör AB lanserade sina Solebosängar med 

Gripsholmsmönstret och hävdade att det blåvitrutiga mönstret omöjligtvis kunde 

utgöra särprägel och Hästen inte hade det kommersiella ursprunget till mönstret då det 

från början varit Gripsholmsmönstret.  

 I en marknadsundersökning fick slumpvis utvalda respondenter svara på hur 

Solebosängarna stod för en bra image, först genom att enbart se märket och sedan 

genom att titta på märket tillsammans med rutmönstret. Endast 1 % av de tillfrågade 

förknippade Solebomärket med en bra image samtidigt som 29 % svarade att det 

fanns en bra image när märket visades upp tillsammans med rutmönstret. Denna typ 

av marknadsundersökningar godtas vanligtvis inte som bevismaterial, men då 

resultaten varit så entydiga valde domstolen att ta med dem i beräkningen.   

 I domen gjordes en hänvisning tillbaka till MD 1990:3/Liljeholm där MD 

fastslog att stark inarbetning kan väga upp en svag särprägel. Skeidars yrkanden 

motsatte sig att något så enkelt som ett blåvitt rutmönster kunde utgöra särprägel. 

 Att sängar ansågs vara relativt dyra sällanköpsvaror tog domstolen också med 

i sin beräkning och att det i sin tur skulle leda till att konsumenten tog reda på mer 

information vid köptillfället. Därför fastslog MD att det inte förelåg någon 

förväxlingsrisk och marknadsföringen skulle därför inte kunna anses som 

vilseledande.  Dock kunde MD fastställa genom tidigare nämnda 

marknadsundersökningar att Hästens hade ett väl inarbetat renommé på marknaden. 

Samma undersökningar visade också att rutmönstret som tidigare kallades för 

Gripsholmsrutan förknippades, av konsumenterna, med Hästens sängar.  Därav kunde 

MD fastslå att Hästen, totalt sett, hade ett gott renommé, inarbetning som vägde upp 

den svaga särprägeln i mönstret och även att Skeidar drog en ekonomisk fördel genom 

att marknadsföra sig med ett liknande mönster. Därför förbjöds Skeidar att fortsätta 

med denna marknadsföring.  
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 Fallet förstärkte inte bara särprägelsrekvisitet från 1983 utan har framför allt 

hjälpt just Hästen att skydda sitt varumärke under 2000-talets inledning innan 

företagen kom att inse att det inte var någon större idé att försöka använda 

rutmönstret. 

MD 2002:27/GB Glace 

Sedan år 1986 hade GB sålt en glasstårta under namnet Viennetta i Sverige. 

Glasstårtan bestod av flera lager glass som skiljdes åt av tunna kakaolager. Yttre delen 

av glasslagren var vågformade och på tårtans övre del löpte en sträng av kakao.  GB 

menade att denna utformning, som också är avbildad på förpackningen, i princip varit 

likadan sedan lanseringen 1986. GB hade gjort en omfattande marknadsföring och i 

och med en internationellt genomförd marknadsundersökning av AC N år 2000 

framgick det att GB:s marknadsandel, vad gällde glasstårtor, då uppgick till 56,5 %.  

Vidare ansåg GB att produkten var att anse som starkt inarbetad och de ansåg även att 

utformningen var starkt särpräglad. När GB 1986 lanserade sin tårta ansåg de att de 

tagit en stor kommersiell risk med den utformningen. GB anförde att Åhus försökte 

anknyta till GB:s tårta i och med lanseringen och valet av storlek på produkt samt 

avbilningen på förpackningen snett framifrån. GB ansåg därför att Åhus agerande 

utgjorde renommésnyltning. 

Åhus ansåg dock att utformningen av tårtan var funktionellt betingad med 

hänvisning till de maskiner som tillverkats för produktion av tårtorna. Då Åhus 

marknadsförde sig under ett eget varumärke som skiljde sig avsevärt från GB:s drog 

de ingen kommersiell eller ekonomisk fördel av från GB och det förelåg därför ingen 

renommésnyltning.  Åhus menade också att efterbildning är tillåtet så länge det inte är 

fråga om något immateriellt intrång. Åhus har nu slutat tillverka sin glasstårta då man 

ansett att Viennetta varit alldeles för välkänt. 

MD menade i sin bedömning att det först måste klargöras i vilken 

produktkategori glasstårtor skulle läggas i. Med stöd av AC N:s 

marknadsundersökning ansåg MD att glasstårtor skulle placeras under glassprodukter 

och inte konditorivaror. Ett rekvisit som MD lade stor vikt vid i sin bedömning här 

var att snyltandet måste innebära att den som snyltar utnyttjat det positiva värde som 

funnits i framställningen till en ekonomisk fördel.  Ett sådant utnyttjande menade MD  

är ägnat att medföra en försämrad marknadsöverblick för konsumenten samt en viss 

skada för det varumärke eller den produkt som blir utsatt för snyltningen. Med 

marknadsundersökningen kunde MD fastställa att Viennetta var välkänt på 

marknaden och GB innehade en betydande marknadsandel inom området.  Därför 

ansågs Viennetta som en starkt inarbetad produkt.  

Vad gällde utformningen av Åhus glasstårta menade MD att förpackningarna 

som Åhus sålt sin glasstårta i stämde överens med Viennetta-förpackningen vad 

gällde form och storlek. MD ansåg att färgerna skiljde sig väsentligt. Texterna på 

förpackningarna liknade varandra, men vad gällde vågmönstret på tårtan samt 

ingredienserna ansåg MD att det faktum att GB använde vissa ingredienser inte 

innebar att andra tillverkare kunde förbjudas att använda dessa. Därför ansåg MD att 
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omständigheterna inte innebar att Åhus dragit en ekonomisk fördel genom att snylta 

på GB:s renommé.  

4.2 Kommersiellt ursprung 

MD 1988:19/Globen 

Globen är en arena med en sfärisk vägg-/takkonstruktion där Arena utgjorde 

huvudman för bygget. Arena ansåg att de med denna konstruktion blivit synnerligen 

känd bland allmänheten genom TV, radio och pressen. 

I Globen-fallet hade Statoil i bland annat tidningen Svenska Dagbladet, infört 

en helsidesannons som till cirka 60 % bestod av ett fotografi på Globen. Annonsen 

följdes av en rubrik som löd: ”Globen för sex personer. Hos Statoil”  

Globen-fallet var ett av de tidigaste fallen som berörde renommésnyltning och 

ansågs då av MD vara ett förfarande då en exempelvis högklassig främmande produkt 

avbildats på ett sätt som, genom reklam för den egna varan, skapat en atmosfär som 

varit gynnsam åt denna. MD lade här vikt vid propositionen till lagen (prop. 1970:57 

s.72) om att bedömningen rörande renommésnyltning borde bygga på ett 

konsumentskyddsintresse. Dock ansågs dessa motiv inte utgöra något hinder för att 

ingrepp kunde ske även om renommésnyltning skulle gälla mellan näringsidkare och 

således bedömas otillbörlig. MD fastslog att det som snyltas på måste inneha ett 

kommersiellt renommé för att marknadsföringen ska kunna anses som otillbörlig i 

MFL:s mening.  

Trots att Globen blivit mycket känt under sitt namn, åtminstone i 

Stockholmstrakten, kunde det inte anses ha fått ett sådant kommersiellt renommé som 

efterfrågas för att renommésnyltning ska kunna anses som otillbörlig. 

MD 1999:21/Robinson 

SVT hävdade i sin talan att OLW snyltat på det goda renommé som skapats av SVT 

genom programmet Robinson genom att marknadsföra sina chips som ”Robinson-

chips”. SVT anförde att denna typ av marknadsföring vilseledde konsumenten då den 

gav intryck av att SVT var den som stod för marknadsföringen och produkten i fråga.  

SVT menade att det inte rådde några tvivel om att OLW syftat på programmet 

Robinson när de lanserat sina chips och inte ens OLW kunde påstå att det var slumpen 

eller något liknande som spelat in vid marknadsföringen av produkten. SVT menade 

också att de byggt upp ett renommé kring Robinson och skulle därför anses vara de 

som OLW hade snyltat på. Att det fanns en roman av Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 

skulle därför inte spelat någon roll i det här avseendet enligt SVT.  SVT anförde 

vidare att det fanns en tydlig koppling mellan lördagsunderhållning och snacks men 

inte mellan snacks och att vara strandad på en öde ö.  

 OLW i sin tur menade att de inte gjort några anspelningar över huvud taget på 

SVT:s program och upphovsrätten kring Robinson hänfördes tillbaka till Defoes 

roman och var fri att utnyttja då den inte längre ansågs skyddad. OLW hade också 

lämnat tydliga uppgifter på förpackningarna och emballaget att det är romanfiguren 

som avses.  
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 För att renommésnyltning skulle föreligga menade OLW att det krävdes att 

OLW:s marknadsföring direkt associerades med SVT:s program. OLW ansåg att så 

inte var fallet och därför skulle inte renommésnyltning ligga för handen. Därmed 

hävdade OLW att deras marknadsföring inte var att anse som otillbörlig på den 

punkten. OLW menade också på att de omfattande uppgifter som återfanns på 

chipspåsarna samt kartongerna var så pass tydliga att det inte heller kan bli fråga om 

vilseledande marknadsföring.  

 Enligt domstolen rådde det inga tvivel efter den information som lagts fram att 

konsumenter förknippade OLW:s chips med SVT:s program. Domstolen ansåg i sin 

bedömning därför att huvudfrågan vid de föreliggande omständigheterna blev vari 

varumärket Robinson hade sitt kommersiella ursprung. Domstolen menade att 

Robinson hade fått en ny aktualitet i och med TV-programserien och därmed fått ett 

nytt kommersiellt ursprung. Allmänheten torde därför i domstolens ögon gjort en 

större anknytning till TV-programmet än till romanen. Därmed ansågs OLW utnyttja 

det kommersiella värdet hos produkten som SVT byggt upp. OLW:s agerande ansågs 

utgöra en form av renommésnyltning.  Vad gällde huruvida marknadsföringen var 

vilseledande eller inte ansåg domstolen att konsumenten skulle tro att OLW:s produkt 

hade ett kommersiellt ursprung hos SVT för att det skulle kunna föreligga. Någon 

utredning om huruvida så var fallet hade inte lagts fram under rättegången och 

domstolen kunde därför inte fastställa om det var fråga om vilseledande 

marknadsföring. 

 Robinson-fallet har legat till grund för många marknadsrättsliga domar under 

2000-talet, framför allt då det varit fråga om kommersiellt ursprung.   

4.3 Vilseledande efterbildning 

MD 2001:22/Red Bull 

Red Bull Sweden AB (Red Bull) marknadsförde drycken Red Bull. Energi Trading 

skara (Handelsbolaget) och Energi trading AB (aktiebolaget) marknadsförde 

tillsammans drycken UR Abso Bull. Red Bull hävdade att det förelåg en 

förväxlingsrisk mellan de båda dryckerna och hävdade därför att marknadsföringen av 

UR Abso Bull var att anse som otillbörlig. 

Red Bull anförde i sin talan att de marknadsfört en förpackning som sett 

likadan ut sen introduktionen och dess design hade en klart särpräglad karaktär.  

Särskiljande var framför allt logotypen med två tjurar i anfallsställning mot en 

cirkelformad bakgrund. Energidrycken och den förknippade logotypen var väl känt på 

marknaden. Enligt Red Bull hade de i det här läget ca 70 % i marknadsandel och sålde 

ca 14 miljoner förpackningar år 1999. Det betydde alltså att varje svensk i genomsnitt 

köpte 2 burkar Red Bull varje år. Den senast kända marknadsundersökningen som 

gjorts vid tidpunkten visade att Red Bull var väl känt av 75 % av den svenska 

befolkningen. Red Bull hävdade att UR Abso Bull framställts som ett registrerat 

varumärke genom märkning på förpackningen trots att det inte förhöll sig så. Red Bull 

menade att UR Abso Bulls förfarande stred mot reglerna i MFL om vilseledande 

framställning.  
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Handelsbolaget bestred Red Bulls talan genom att anföra att den uppgiften 

Red Bull lämnat om sin marknadsandel på 70 % inte kunde vitsordas då bekräftelse 

på de uppgifterna saknades.  Vidare menade handelsbolaget att de haft kontakt med 

Red Bull AB angående denna marknadsföring som skett och vidtagit åtgärder för att 

förväxling ska undvikas. Ett exempel på det var att informera sina kunder om att UR 

Abso Bull inte skulle användas till exempelvis vodka-red bull.  Vidare menade 

handelsbolaget också att den marknadsundersökning som Red Bull hänvisat till 

grundat sig på 1000 personer och det klargjordes inte huruvida dessa personer 

motsvarade den typiska målgruppen för energidrycker.  

 MD fastslog först och främst att det var fråga om vilseledande framställning 

då UR Abso Bull framställts med ett ® som symboliserar ett registrerat varumärke 

trots att så inte var fallet. Trots att märket tagits bort påvisade MD att det faktum att 

ett förfarande upphört, inte hindrar att dess otillbörlighet prövas. Med den grund att 

Red Bull vid denna tidpunkt marknadsfört sig 4-5 år på marknaden och omsatte så 

mycket som 14-20 miljoner kronor varje år samt att förpackningen varit identisk från 

starten av lanseringen menade MD att Red Bull var att anse som väl känt på 

marknaden. I och med de färger och den design UR Abso Bull hade på sin 

förpackning menade MD att det förelåg en förväxlingsrisk mellan den och Red 

Bullförpackningen. Det förstärkte MD också med hänvisning till det snarlika priset 

produkterna emellan, där de också tillbakavisade handelsbolagets påstående om att 

energidrycker var att anse som en sällanköpsvara. På dessa grunder fastslog MD att 

det var fråga om vilseledande efterbildning.  Vad som senare tydliggjorts i målet 

2010:4/Red Bull2 så ansåg MD att så länge det är fråga om vilseledande efterbildning 

behöver det inte prövas vidare om huruvida det är fråga om renommésnyltning eller 

inte.  

4.4 Obehörig/olovlig anknytning 

MD 1993:9/Boss 

Under maj månad år 1990 marknadsförde RKA en affärsgruppförsäkring under 

namnet Boss. De lät bland annat införa en halvsidesannons innehållande ett fotografi 

av en hund, klädd i en mörk kavaj, vit skjorta och slips samt bärandes på en portfölj 

under armen. Bilden innehöll tydligt ordet boss i vit text. I finstil text nedanför den 

bilden kunde ”Affärsgruppförsäkring i RKA” utläsas. Hugo Boss använde sig av 

samma typsnitt som använts i annonsen och ansåg att det var att bedömas som 

renommésnyltning. 

Det var i fallet ostridigt att kännetecknet Boss, Hugo Boss, var ett inarbetat 

och känt kännetecken för en exklusiv herrkollektion inte bara i Sverige utan även 

internationellt. Därmed utgick MD i sin bedömning från att BOSS som kännetecken 

var känt bland många konsumenter och att de förknippades med produkter av en 

exklusiv och högkvalitativ karaktär. 

I och med att annonsen figurerat i ”Veckans affärer” som ett annonsmedium 

hade RKA marknadsfört sig till samma mottagarkrets som Hugo Boss. Annonsen 

hade, i och med sin komposition av bild och framträdande placering av just ordet 
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Boss samt typsnittet som använts, en påtaglig likhet med marknadsföringen av Hugo 

Boss. Eftersom att Hugo Boss innehade ett gott renommé, fick det antas att annonsen 

lockade en hel del läsare till att vilja se närmare på innehållet. MD ansåg även att det 

stod klart att annonsen, genom de presenterade likheterna, skapat en association 

mellan den marknadsförda försäkringen och Hugo Boss produkter. Därmed 

utnyttjades Hugo Boss goda renommé på ett otillbörligt sätt. 

MD 1996:3/Galliano 

Rémy anförde i fallet att deras likör som säljs under namnet Galliano hade 

marknadsförts och sålts i minst ett tjugotal år i Sverige. Under åren 1989-1990 

introducerade de en drink vid namn Galliano Hot Shot varvid varumärket Galliano 

blev än mer känt i Sverige eftersom drinken var en stor succé. De ansåg att 

benämningen Liquore Galliano samt den av Rémy använda etiketten, var särpräglad.  

Den påtalade marknadsföringen var att företaget Partyman marknadsfört en 

liköressens med användande av benämningen Liquore Galanto samt i en etikett 

använt sig av varumärkena Galliano och Galliano Hot Shot tillsammans med 

avbildandet av en Galliano-flaska. 

MD fastslog att en marknadsföringsåtgärd som obehörigen anknyter till en 

näringsidkares kända symbol eller varumärke kan anses som otillbörlig. Det 

konstaterades att Galliano samt etiketten som Rémy använt sig av var väl kända på 

marknaden. Det var även ostridigt att dessa produkter var något som konsumenter 

förknippade med kvalitet och exklusivitet. I och med att Partyman använde sig av 

ordet Galliano och bilden av en Galliano-flaska i sin marknadsföring utnyttjade 

Partyman Galliano-likörens goda renommé för att ge sig själva en fördelaktig bild i 

marknadsföringen av liköressensen. Partyman hade därmed på ett otillbörligt sätt, 

utnyttjat Galliano-likörens goda renommé och på så vis inneburit renommésnyltning 

enligt MFL. 

MD 2002:20/Champagne 

Inför millenniumskiftet år 2000 informerade Arla i ett pressmeddelande om en ny 

yoghurt som gick under namnet Yoggi Champagne och Yoggi Original Champagne. 

Ett senare pressmeddelande samma år, förklarade att namnet ändrats till Yoggi 

Original med champagnesmak. Följande lydelse följde bland annat med i 

pressmeddelandet: ”Fira millennieskiftet med guldkantad frukost! Från Arla till alla – 

en svensk fruktyoghurt med stil – Yoggi Original med champagnesmak!...” 

I domskälen förklarade MD att det, för att renommésnyltning ska anses 

föreligga, förutsätts att marknadsföringen obehörigen skulle anknyta till annan 

näringsidkares produkter, verksamhet, kännetecken eller dylikt. Det ansågs även vara 

ett krav på att det som utnyttjats, att det skulle vara väl känt på marknaden för att 

renommésnyltning skulle kunna föreligga. Ett sådant förfarande skulle strida mot 

generalklausulen i MFL och det otillbörliga skulle då bestå i den ekonomiska fördel 

”den snyltande” fått från den positiva föreställning som förelåg hos konsumenterna 

genom insatser från den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är också, typiskt 

sett, ägnat att i någon form skada näringsidkaren i fråga samt försämra 
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konsumenternas marknadsöverblick. MD var av den uppfattningen att ett renommé i 

MFL:s mening måste kunna skapas och innehas gemensamt av ett flertal 

näringsidkare eller av ett avgränsat kollektiv av näringsidkare.  

Champagne som namn är oerhört välkänt samt den ursprungliga beteckningen 

för drycken champagne. Champagne är även beteckningen på en produkt som åtnjuter 

ett särskilt högt renommé. Denna högkvalitativa produkt förknippas med festliga 

tillställningar och som i sin tur har ett synnerligen stort uppmärksamhetsvärde. 

När Arla marknadsförde sin yoghurt med champagnesmak, associerade det till det 

inarbetade varukännetecknet champagne som gjorts av de franska 

champagneföretagen och champagneproducenterna. Arla hade alltså utnyttjat det 

goodwill och den nimbus som sammankopplas med champagne. MD jämförde med 

Robinson-fallet och ansåg att det även här borde ses till helhetsbilden av 

marknadsföringen. Särskilt kunde det pekas på affischernas färgsättning och 

utformning där champagneflaskor och glas fyllda med champagne ersatts av Arlas 

yoghurtförpackning.  

 Här ansåg MD att det förelåg ett tydligt fall av medveten renommésnyltning.  

MD 2004:13/Residence 

Här framhöll TTG att deras tidskrift, Residence, var väl känd och att namnet 

förknippades med tidskriften bland varumärkesannonsörer, fastighetsmäklare och 

andra läsare i jakt på exklusiva bostäder. 

TTG registrerade Residence som periodisk skrift under slutet på 1990-talet 

och hade en utgivningsplan om 10-12 nummer per år. Tidskriften hade sedan dess 

första nummer utkommit med 6-7 nummer per år och var en exklusiv tidskrift med 

inriktning på inredning, mat, resor och trädgård. Målgruppen var således personer 

med ett särskilt intresse av sådana frågor. 

Den påtalade marknadsföringen bestod dels av en annons där ordet 

RESIDENCE förekom i engelsk stavning och i versaler där det samtidigt användes 

med liknande typsnitt och färgsättning som i tidskriften. 

Det här fallet är inte intressant av på grund av hur den påtalade 

marknadsföringen som skulle kunna innebära renommésyltning är utformad. I det här 

fallet kom domstolen istället fram till att det är upp till den yrkande parten att stärka 

det påståendet om att de är väl kända på marknaden, vilket är ett rekvisit som måste 

uppfyllas ifall renommésnyltning ska vara aktuellt. De marknadsundersökningar som 

gjorts ansågs inte vara tillräckligt tillförlitliga och de försäljningssiffror som 

uppvisades, antalet läsare, marknadsandelar m.m. kunde inte medföra att några 

slutsatser kunder dras gällande kännedom om tidskriften. 

Sammanfattningsvis kan alltså fastslås att det, utifrån Residence-fallet, för att 

ens kunna påtala att en viss marknadsåtgärd inneburit renommésnyltning, är stora 

krav på att ett företag ska kunna påvisa att det är väl känt. 

MD 2006:3/LEGO2 

I MD 2006:3 framgick det att S. S. med firma B. S. Handel (S. S.) sålde 

leksaksbyggklossar av märket COBI. Formerna på byggklossarna var sådana att de 
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kunde sammankopplas med LEGO:s. S. S. sålde byggklossarna i förpackningar med 

medföljande bilder på de figurer eller modeller som kunde byggas ihop av innehållet i 

förpackningen. De objekt som visades på utsidan av förpackningen var endast ett 

förslag på en byggnation och byggmöjligheterna var inte begränsade till denna. 

LEGO hade spenderat stora mängder pengar och haft en målmedveten 

marknadsföring över en lång tid vilket skapat en positiv föreställning hos 

konsumenterna gällande byggklossarna som blivit välkända på marknaden. LEGO:s 

byggklossar hade blivit så pass kända till utseendet att de förknippades med LEGO 

vilket framgick av de marknadsundersökningar som visats. Samma 

marknadsundersökningar påvisade även att LEGO åtnjöt ett mycket högt renommé då 

de intervjuade personerna gav byggklossen ett medelbetyg på 4,53 respektive 4,54 på 

en femgradig skala i vilken 5 var mycket gott rykte/anseende. LEGO hävdade att S. S. 

utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som LEGO skapat hos konsumenterna genom sina 

byggklossars särpräglade utseende.  

MD fastslog i sina domskäl att en förutsättning för att renommésnyltning ska 

kulle kunna föreligga är att en näringsidkare obehörigen anknutit till en annan 

näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande. Det som utnyttjas 

ska även vara väl känt på marknaden. Att LEGO med sina produkter var väl kända på 

marknaden rådde det inga tvivel om. Målets utredning visade att LEGO och dess 

byggklossar otvivelaktigen bar på ett högt renommé. Dock ansåg MD att det ej var 

visat att S. S. genom sin marknadsföring av COBI, obehörigen försökt anknyta till 

LEGO:s byggklossar. COBI tillverkade egna produktlinjer där var och en hade egna 

undergrupper där deras förpackningar med motiv, taget i relevanta avseenden, skiljde 

sig från LEGO:s olika produktlinjer och förpackningar. Av denna anledning ansåg 

MD att S. S:s marknadsföring av COBI inte innebar renommésnyltning. 

MD 2008:8/Villa Villekulla 

I MD 2008:8/Villa Villekulla hade Saltkråkan AB, innehavare av all 

näringsverksamhet som hade sin grund i Astrid Lindgrens litterära produktion och 

som inkluderade rättigheterna till hennes verk, yrkat på att MD skulle förbjuda Hotell 

Villa Villekulla AB att använda namnet Villa Villekulla vid marknadsföring av 

hotellverksamhet. Namnet Villa Villekulla var väl känt dels genom spridningen av 

Astrid Lindgrens verk om Pippi Långstrump som bor i huset Villa Villekulla vilket 

även var en centralpunkt, dels genom att licensprodukter som spridits i vilka Villa 

Villekulla återgivits, samt genom de välbesökta anläggningar som fanns där Villa 

Villekulla är uppbyggt. Villa Villekulla måste ansetts ha, genom insatser av 

Saltkråkan, en positiv image, ett gott anseende och ett högt uppmärksamhetsvärde.   

MD fastslog att det som utnyttjats måste vara känt på marknaden så att det förknippas 

med en annan näringsidkares verksamhet för att renommésnyltning skulle kunna 

anses föreligga. Det utnyttjade måste ha ett kommersiellt renommé, alltså ett visst 

uppmärksamhetsvärde eller gott anseende vilket är förknippat med ett visst 

kommersiellt sammanhang. MD fastslog även att en marknadsföringsåtgärd kunde 

anses som otillbörlig även om det inte förelåg någon förväxlingsrisk. Utgör ett 
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förfarande renommésnyltning anses det vara otillbörligt och i strid mot 

generalklausulen i MFL.   

MD kom i sina domskäl fram till att Villa Villekulla var väl känt och åtnjöt ett 

gott anseende/rykte och var därför bärare av ett renommé.  

MD hänvisade till avgörandet i MD 1999:21/Robinson, och konstaterade att 

TV-program på mycket kort tid kunde bli väl känt för en stor skara konsumenter om 

det uppmärksammats och att det på grund av det kunde ha ett visst kommersiellt 

värde. Värdet kunde vara av den dignitet att det uppmärksamhetsvärdet medför ett 

renommé vilket då inte torde vara fritt att utnyttja för utomstående. MD ansåg då även 

att kända företeelser och namn, normalt kunde användas av mer än en näringsidkare, 

om de var tillgängliga för allmänheten. Dock kunde en sådan anknytning fortfarande 

vara otillbörlig givet att en annan näringsidkare gett ett ursprungsbegrepp en ny 

aktualitet. Det förutsattes dock att avnärmarkretsen i mycket högre grad förknippade 

begreppet med det nya givna innehållet än med det ursprungliga begreppet.  

Trots att namnet Villa Villekulla använts i olika sammanhang även innan 

Astrid Lindgren började använda namnet kunde det, enligt MD:s mening, hållas för 

visst att den stora allmänheten förknippade det med Astrid Lindgren och hennes verk. 

När Hotell Villa Villekulla använde sig av namnet Villa Villekulla måste det 

ansetts syfta till att skapa ett intresse genom att skapa en association till Villa 

Villekulla och Astrid Lindgren samt gynna sin avsättning. När de använde sig av 

namnet innebar det en stark anknytning och utnyttjande av ett väl känt namn. Därmed 

ansågs det att Hotell Villa Villekulla utnyttjat det positiva uppmärksamhetsvärde som 

Villa Villekulla måste anses skapat av Astrid Lindgren. Enligt MD:s samlade 

bedömning ansåg de att förfarandet innebar renommésnyltning och var således 

otillbörligt enligt bestämmelserna i MFL. 

MD 2011:1/KappAhl 

I fallet MD 2011:1/KappAhl hade WeSC, ett svensk modeföretag som drev 

detaljverksamhet med kläder och dylikt, marknadsfört kläder märkta med 

nacketiketter med ord som ”WeKids by KappAhl” respektive ”WeTweens by 

KappAhl”. Frågan var då huruvida användandet utgjorde ett intrång i WeSC:s 

immateriella rättigheter och utgjorde vilseledande efterbildning eller 

renommésnyltning enligt MFL:s bestämmelser.  

MD fastslog i sin bedömning att marknadsföring måste stämma överens med 

god marknadsföringssed enligt 5 § MFL och att om marknadsföringen skulle strida 

mot denna, måste den i märkbar mån, påverka eller sannolikt påverka mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL, för att kunna anses som 

otillbörlig. Om renommésnyltning ska kunna anses föreligga förutsätts att en obehörig 

anknytning skett till en annan näringsidkares produkt, verksamhet eller liknande. Det 

är även ett villkor att det utnyttjade ska vara väl känt på marknaden så att det 

sammankopplas med den andra näringsidkarens renommé. MD gjorde bedömningen 

att varken varumärket We eller det så kallade We-konceptet kunde vara bärare av ett 

renommé då det inte ansågs vara känt på sådant sätt. 
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MD 2012:11/Apoteket 

I fallet MD 2012:11/Apoteket anförde Apoteket att A.N.A, inom ramen för sin 

enskilda firma Datoteket, använt sig av en logotyp som liknat Apotekets logotyp. 

I bedömningen om huruvida användandet av logotypen i fråga inneburit 

renommésnyltning fastslog MD att marknadsföring ska stämma överens med god 

marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Enligt 6 § MFL är sådan marknadsföring att 

anses som otillbörlig om den strider mot god marknadsföringssed och i märkbar mån 

påverkar eller sannolikt påverkar en mottagares förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. 

MD gjorde bedömningen att apotekets logotyp fick anses vara känd och bärare 

av ett renommé. Det konstaterades även att Datotekets användande av den påtalade 

logotypen, som i stor uträckning påminde om Apotekets logotyp, hade utformats på 

ett sådant sätt som starkt anknyter och associerar till Apotekets logotyp som tidigare 

konstaterats vara känd. Genom användandet utnyttjade Datoteket Apotekets renommé 

på ett obehörigt sätt som strider mot god marknadsföringssed. MD konstaterade även 

att det i vart fall är sannolikt att konsumenter i märkbar mån påverkas i sina 

affärsbeslut, exempelvis genom att lockas till besök till företagets webbplats eller till 

dess butiker vilket därmed innebär att marknadsföringen enligt 5-6 §§ MFL var att 

anses som otillbörlig och därmed inte tillåten. 
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Analys 

Rekvisit, gällande rätt och den marknadsrättsliga 

gränsdragningen 
Som framkommit i uppsatsen i frågan om vad som är gällande rätt för 

renommésnyltning är det vissa rekvisit och villkor som är återkommande och som 

ligger till grund för bedömningen om huruvida renommésnyltning förelegat eller ej. 

 Det utnyttjade måste vara väl känt på marknaden, alltså bärare av ett 

renommé.
103

 Det utnyttjade måste även ha ett så kallat kommersiellt 

renommé.
104

 

 En obehörig anknytning till en näringsidkares produkter, verksamhet eller 

kännetecken måste ha skett.
105

 

 Ett sorts vinst/skadeförhållande föreligger, där den utnyttjande 

näringsidkaren gör en ekonomisk vinning och det utnyttjade varumärket kan 

lida skada på grund av exempelvis ett urholkat/urvattnat renommé.
106

 

MD har som uppgift, i sådana fall där renommésnyltning kan vara aktuellt, att 

i första hand bedöma om produkten, kännetecknet eller verksamheten är så pass känd 

på marknaden att den kan vara bärare av ett renommé. 

När den nya MFL kom år 2008 var det ovisst om hur det nya transaktionstestet 

i 6 § MFL skulle komma att påverka bedömningen avseende vad som räknas som en 

påverkan, eller sannolik påverkan i märkbar mån på en mottagares affärsbeslut.  

Det som sades i propositionen var att marknadsföring som innebär 

renommésnyltning i strid mot kravet som ställs på god marknadsföringssed, vanligtvis 

får anses vara av den sorten att den i märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att 

fatta välgrundade affärsbeslut.
107

 Uttalandet i propositionen är något som visat sig 

genom praxis tillämpats tämligen brett då ett affärsbeslut i märkbar mån kan ansetts 

påverkat genom ett beslut av en konsument att endast besöka en butik eller 

webbplats.
108

 Det handlar om att konsumenten beslutar att söka mer information om 

en produkt som följd av marknadsföringen.  

MD har fastslagit att det i bedömningen om transaktionstestet anses uppfyllt 

eller ej är avgörande hur framställningen uppfattas av en genomsnittlig mottagare 

inom målgruppen som den aktuella marknadsföringen riktar sig till. Det är därvid utan 

betydelse vad avsändaren har menat eller vilket intryck andra kan få.
109

  

Som vi tagit upp tidigare är renommésnyltning bland annat ett led i 

jämförande reklam och kan även innefattas av bestämmelserna om vilseledande 

efterbildning. Då det finns tre olika delar i MFL som alla reglerar samma ämne kan 
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det anses att renommésnyltning har en omfattande reglering, men det är trots allt vissa 

skilda förutsättningar för tillämpningen av de olika bestämmelserna.  

För att renommésnyltning ska föreligga krävs i regel att en näringsidkare eller 

dennes produkt är väl känd och i och med det innehar ett visst renommé. De rekvisit 

som finns för renommésnyltning gäller också när det kommer till vilseledande 

efterbildning med den skillnaden att det ska föreligga en förväxlingsrisk mellan 

ursprunget och det som efterbildas. Några exempel på praxis i denna fråga är MD 

1974:5/Blomin, MD 1990:3/Liljeholm. Det behöver vid vilseledande efterbildning inte 

heller vara helhetsintrycket som är avgörande. Det kan istället vara fråga om ett 

varukännetecken. Exempel är MD 1983:3/Ajax. När det gäller vilseledande 

efterbildningar finns det också ett tillämpat undantag vad gäller funktionalitet som 

också är uttryckt i lagtexten. Sista meningen i 14 § MFL uttrycker att ”… detta gäller 

dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra 

produkten funktionell”. Undantaget har bland annat uttryckt sig i Glassbilen-fallet 

från 1993 där bland annat den blåa färgen Glassbilen använde ansågs funktionell i den 

mån att den behöll kylan i bilen.
110

 Vad det går att utläsa ur praxis är 

funktionalitetsundantaget inte tillämpligt vid annan marknadsföring som anses utgöra 

renommésnyltning.  

Vid jämförande reklam uttrycks det i 18 § MFL att för att något ska klassas 

som jämförande reklam ska en näringsidkare i sin reklam peka ut en annan 

näringsidkare eller dennes produkt. Punkt 7 under denna paragraf är den som 

behandlar renommésnyltning och den uttrycker att den jämförande reklamen inte får 

”… dra otillbörlig fördel av annan näringsidkares renommé som är förknippat med 

näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans 

ursprungsbeteckning”. Här går det alltså att utläsa att rekvisitet om att vara välkänd 

inte står utskrivet i lagen. Dock är välkändhetsrekvisitet något som växt fram i praxis 

och innefattas av uttrycket ”renommé” som något som är mycket känt på marknaden 

och innehar ett högt kommersiellt renommé.
111

 Således pekar MD:s avgöranden på att 

det som skiljer ren renommésnyltning från jämförande reklam är det utpekande som 

uttrycks i första meningen av 18 § MFL.  

Då renommésnyltning utöver generalklausulen om god marknadsföringssed 

innefattas av bestämmelserna om vilseledande efterbildning och återfinns som ett led i 

bestämmelserna om jämförande reklam har det inneburit att dessa mer konkreta 

bestämmelser ofta fått företräde i MD:s avgöranden.  I och med det faller det sig 

naturligt att renommésnyltning inte har lika omfattande praxis som vilseledande 

efterbildning och jämförande reklam. Anledningen torde vara principen om lex 

specialis som innebär att om två lagar står mot varandra ska den mer specifika ges 

företräde. 

Även om det har uttryckts i förarbeten att skyddet för renommésnyltning inte 

ska minska i och med det nyare regelverket kan det ändå anses att transaktionstestet 
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har lett till snävare möjligheter för domstolarna att komma åt renommésnyltande 

upplägg. 

Av de rekvisit som ställts upp för renommésnyltning kan bedömandet av en 

näringsidkares renommé vara det som är mest centralt och samtidigt det som är 

svårast att bedöma. Som vi tidigare berört finns det olika sätt för en näringsidkare att 

visa på att denne har ett kommersiellt renommé. Marknadsandelar torde vara det som 

är lättast att lägga fram om sådana uppgifter finns och näringsidkaren faktiskt har en 

så pass stark position på marknaden. I många fall blir det dock en fråga om en särskild 

produkt eller kännetecken vilket gör att marknadsandelar i sig inte spelar någon roll 

för bedömningen av renomméet. Här har istället marknadsföring som bevismedel 

kommit att spela en stor roll under 2000-talets utveckling av renommésnyltning då en 

näringsidkare kan hävda ett renommé i och med en omfattande marknadsföring. Som 

tidigare visat i exempelvis Robinson-fallet, där varken marknadsandelar eller 

marknadsföringen kunde avgöra huruvida de besatt ett renommé eller ej, var istället 

uppmärksamhetsvärdet av vikt för bedömningen. I och med det stora antalet tittare 

kunde MD fastslå att de, på grund av det stora positiva uppmärksamhetsvärdet, var 

innehavare av ett renommé. 

Förväxlingsrisk och utpekande av annan näringsidkare kan 

sammanfattningsvis anses vara de två rekvisit som står i vägen för tillämpningen av 

en mer omfattande tillämpning av renommésnyltning som självständig förbudsgrund. 

Den rättsliga utveckling renommésnyltning haft har lett till att renommésnyltning 

visserligen är accepterad som förbudsgrund och tillämpas i den mån det är möjligt. 

Men att det fortfarande finns mer konkreta regler som tillämpas gör att det ändå blir 

svårt att konkretisera hur den ska tillämpas. Trots att det finns uppställda rekvisit för 

att renommésnyltning ska kunna föreligga kan ett förekommande av något av 

ovanstående rekvisit om förväxlingsrisk eller utpekande av annan näringsidkare göra 

att de specifika reglerna går före. Det regelverk som finns kring renommésnyltning är 

alltså utarbetat på det sättet att den praxis som framkommer inom området alltid 

kommer att, så länge reglerna om renommésnyltning inte konkretiseras, komma i 

andra hand efter vilseledande efterbildning och jämförande reklam. 

Som nämnts har inte tanken varit att synen på renommésnyltning i sig ska 

förändras genom den nya MFL. Med EU som inflytande har synen på 

genomsnittskonsumenten dock fått lov att ändras genom åren och därmed har också 

bedömningsfrågorna kommit att få en annorlunda utgång. Under 2000-talet har denna 

förändring skett genom olika inslag. I tidigare omnämnda MD 2000:25/Hästen var en 

av frågorna om skillnader på varor bör ställa mer krav på konsumenten. Sängar ansågs 

då som relativt dyra ”sällanköpsvaror” och därför skulle högre krav ställas på 

konsumenten. Med det transaktionstest som infördes i och med den nya MFL 2008 

skulle det alltså rimligtvis inte bli en fråga då endast momentet som gör att 

konsumenten söker mer information ska ses som ett affärsbeslut och redan där blir det 

fråga om otillbörlig marknadsföring oavsett vilken information konsumenten söker 

upp efter sagda affärsbeslut. 

 



 40 

Det framgår visserligen i propositionen till båda de senaste versionerna av 

MFL att det är svårt att konkretisera området då det är så pass brett och det i så fall 

skulle vara lätt för företag i sin marknadsföring att ta sig runt regelverket. Som 

rättsläget ser ut idag fungerar renommésnyltning som en uppsamlingsbestämmelse för 

otillbörlig marknadsföring. Det framgår vidare i nämnda proposition att regeringen 

ser väldigt allvarligt på renommésnyltning som en företeelse som är ägnad att 

vilseleda mottagaren och försämra marknadsöverblicken vilket kan göra det svårare 

att särskilja produkter med olika kvalitet eller ursprung.
112

 Även om MD har dömt i 

flera fall om renommésnyltning blir fortfarande praxisen i sig en tolkningsfråga för 

domstolarna från fall till fall att bedöma. 

Nästa fråga blir då om ovan nämnda är ett problem för utvecklingen av 

renommésnyltningen som självständig förbudsgrund. Vad som blir väsentligt för att 

bedöma huruvida ett problem kring tillämpningen existerar är påföljderna. Ett förbud 

förenat med vite som regleras i 23 § MFL och 26 § MFL omfattar alla otillbörlig 

marknadsföring och således vilseledande efterbildning, jämförande reklam samt 

renommésnyltning. Den marknadsstörningsavgift som regleras i 29 § MFL omfattar 

däremot inte otillbörlig marknadsföring som endast strider mot generalklausulen i 5 § 

MFL. Således kan marknadsföring som fälls för någon av de mer konkreta 

bestämmelserna om jämförande reklam eller vilseledande efterbildning åläggas en 

marknadsstörningsavgift.  Med den regelkonstruktion som ställs upp här bör den 

nuvarande tillämpningen av renommésnyltning inte vara ett problem för den 

marknadsrättsliga lagstiftningen i dagsläget. Anledningen är att de påföljder som 

anses vara mer allvarliga är tillämpbara på de överträdelser som behandlas i första 

hand av MD. I det fall marknadsstörningsavgiften varit tillämpbar på 

generalklausulen men inte på reglerna om vilseledande efterbildning och jämförande 

reklam hade ett problem uppstått i det faktum att det varit mer allvarliga påföljder för 

en företeelse som behandlas i andra hand av domstolen. Så som det ser ut idag så har 

bara ett fåtal fall har visserligen varit föremål för marknadsstörningsavgiften då den 

enbart ska tillämpas då marknadsföringsåtgärden stör marknadens funktion i någon 

mån.
113

  

Renommésnyltning som står i strid mot den goda marknadsföringsseden har 

fått en något definierad innebörd i MD-avgöranden och förarbeten till den nya MFL 

från 2008. Dock finns det alltså fortfarande ingen uttryckt definition i lagtexterna för 

vad som klassas som renommésnyltning. Det lämnas istället till domstolarna att 

avgöra det från fall till fall. Även i propositionen till den nya MFL 2008 konstateras 

det att domstolen tillämpar reglerna om god marknadsföringssed i den mån åtgärderna 

bedömts inte falla in under bestämmelserna om vilseledande efterbildning eller 

jämförande reklam.
114
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 Prop. 2007/08:115 s. 112f  
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 Melin, Marknadsrätt, s 121f 
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 Prop. 2007/08:115 s. 112 
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Den tidigare tillämpningens påverkan på framtiden 
Transaktionstestets tillkomst blir förstås en betydelsefull komponent vid den framtida 

tillämpningen kring renommésnyltning liksom alla marknadsrättsliga fall då det var 

den väsentliga komponent som tillkom vid införandet av den nya 

marknadsföringslagen 2008. Vad praxis hittills visat kan det inte påstås blivit en 

mycket strängare tillämpning sedan 2008. Tillämpningen ter sig vara relativt lika 

omfattande som tidigare vilket kan bero på de uttalanden som gjorts i MD samt i 

propositionen till den nya lagen som uttrycker att den marknadsföring som står i strid 

mot god marknadsföringssed i regel är ägnad att påverka konsumenten.  

Praxis bör fortsatt ha en stor roll i fall som gäller renommésnyltning då det, 

den nya lagen till trots, fortfarande inte finns någon direkt uttryckt, vare sig definition 

eller annan lagstiftning, kring renommésnyltning idag. Framför allt kommer 

tillämpningen av rekvisiten fortsätta vara central. Även om rekvisiten numer tydligt 

ställts upp i praxis så kan det fortfarande komma att bli frågor kring hur de ska 

tillämpas för att göras gällande.  Rekvisitet kring kommersiellt renommé är ett 

exempel på ett rekvisit som är väldigt beroende av den enskilda bedömningen. På 

senare år har visserligen marknadsandelar och liknande kunnat användas av företag 

för att påvisa att de har ett renommé, men det har fortfarande inte ställts upp några 

klara gränser kring till exempel marknadsandelar eller marknadsföring som 

bevismedel. 
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Slutsats 
Det finns ingen lagstadgad definition av renommésnyltning i MFL. Däremot har 

renommésnyltning som står i strid mot god marknadsföringssed fått en något 

definierad innebörd i och med tidigare MD-avgöranden och förarbeten till den nya 

MFL från 2008. Detta medför att det fortfarande lämnas till domstolarna att avgöra 

detta från fall till fall. I och med den nya MFL och det nya transaktionstestet i 6 § har 

kravet på om något faktiskt strider mot god marknadsföringssed stärkts i och med att 

sådan marknadsföring nu måste i märkbar mån, påverka eller sannolikt påverka en 

mottagares förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är i och med detta nya 

transaktionstest som en del frågetecken kring tillämpningnen av den nya MFL har 

ställts då skyddet kan ansetts blivit svagare. Genom att ha analyserat praxis både före 

och efter den nya MFL har det blivit tämligen klart att defnitionen av 

renommésnyltning inte ändrats och att tillämpningen sker på i stort sett samma sätt då 

MD anser att en mottagares förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är tämligen 

lättpåverkat, även om det är krav på märkbar mån. Vi har även märkt att MD i ett 

antal olika fall kunnat fastslå att otillbörlig renommésnyltning förelegat men eftersom 

de går efter principen lex specialis legi generalis derogat innebär det att denna mer 

generella lagstiftning om god marknadsföringssed för ge vika för de mer specifika 

lagarna avseende exempelvis vilseledande marknadsföring. 

Den tidigare tillämpningen har kretsat kring att renommésnyltning kommer i 

andra hand som en slags fallskärm för marknadsföring som håller sig undan de 

rekvisit som hanterar vilseledande efterbildning eller jämförande reklam. Inget tyder i 

nuläget på att just det förhållandet kommer förändras, utan snarare stärkas. Även om 

både lagstiftaren och domstolen ser renommésnyltning som en allvarlig företeelse, är 

det svårt att konkretisera bestämmelserna kring det och därför får de redan 

specificerade bestämmelserna företräde.  
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Prop. 1994/95/123 Ny marknadsföringslag 

 

Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag 

 

Rättsfall 

1970 

MD 1974:5 (Blomin) 

 

1980 

MD 1981:2 (Conex) 

MD 1982:12 (Stauff) 

MD 1983:3 (Ajax) 

MD 1987:10 (Cederroth) 

MD 1988:19 (Globen) 

 

1990 

MD 1990:3 (Liljeholm) 

MD 1993:9 (Boss) 

MD 1993:26 (Glassbilen) 

MD 1996:1 (ALLRENT) 

MD 1996:3 (Galliano) 

MD 1999:21 (Robinson) 

 

2000 

MD 2000:25 (Hästen) 

MD 2001:15 (Svenska Spel) 

MD 2001:22 (Red Bull) 

MD 2002:20 (Champagne) 

MD 2002:27 (GB Glace) 

MD 2003/16 (Absolut) 

MD 2004:13 (Residence) 

MD 2004:23 (LEGO) 

MD 2006:3 (LEGO2) 

MD 2006:19 (Vi) 

MD 2007:27 (Twinnovation) 

MD 2008:8 (Villa Villekulla) 

MD 2008:15 (Rusta) 

MD 2009:12 (Xanté) 

MD 2009:33 (Röda korset) 
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2010 

MD 2010:4 (Red Bull2) 

MD 2010:8 (Toyota) 

MD 2010:30 (Northmill) 

MD 2011:1 (KappAhl) 

MD 2012:11 (Apoteket) 
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