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 Snyltning genom användning av annans namn och bild. 

En studie av skydd för enskildas namn och bild i marknadsförings-

sammanhang 

Jakob Krause 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar användning av enskildas namn och bild i reklam. Det utifrån ett engelskt 

rättsfall där företaget Topshop hade tagit fram och sålt en tröja bärandes en bild på artisten 

Rihanna.  Rihanna förde en talan om passing off, det är en fristående skadeståndstalan inom 

common law. Domstolen kom fram till att de tre kriterierna för att passing off ska ha begåtts 

var uppfyllda. Kraven som ställs upp är att käranden (i det här fallet Rihanna) ska inneha 

goodwill, att svarandens marknadsföring är vilseledande samt att käranden åsamkats skada.  

Den omdiskuterade frågan i det föreliggande fallet var huruvida marknadsföringen var vilse-

ledande eller inte. I liknande fall har domstolar tidigare argumenterat att konsumenter köper 

produkter för att de gillar dem, och det oberoende om kommersiella samband. I Rihanna-

avgörandet så valde dock domstolen en annan linje och sade att vissa kunder hade köpt tröjan 

till följd av att de felaktigt fått bilden av att Rihanna på något sätt var kopplad till den. Rihan-

na nådde således framgång med sin talan.  

 

Inom den svenska rätten har jag valt att pröva Rihanna-avgörandet utifrån Marknadsförings-

lagen och Lagen om namn och bild i reklam. När det kommer till den senare så finns det inte 

mycket vägledande praxis och inte heller är lagen särskilt omskriven. I samband med att be-

stämmelserna har tillämpats på fallet så har lagarna också gåtts igenom. 

 

Uppsatsen har funnit att Topshops marknadsföring av tröjan med Rihanna-trycket skulle ut-

göra renommésnyltning och sannolikt även vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 

MFL. När det kommer till tillämpningen av reklamlagen är det svårare att komma till en defi-

nitiv slutsats, men försök till en fullständig bedömning har gjorts.   

 

Uppsatsen tar avslutningsvis i analysen upp frågan om att förbudet mot renommésnyltning 

inte är direkt skadeståndssanktionerat samt andra skillnader och likheter mellan renommé-

snyltning och passing off. 



 

 

Abstract 

This thesis is about usage of personal names and pictures in marketing. It covers five key   

topics; 

 Fenty v Arcadia [2015] EWCA Civ 3.  

 Passing off; 

 The Swedish passing off principle (Renommésnyltning);  

 The Swedish Marketing Act (Marknadsföringslagen, 2008:486); and 

 A Swedish law that forbids usage of personal names and pictures in marketing (Lag 

om namn och bild i reklam, 1978:800) 

The key framework in this thesis derives from the Fenty v Arcadia judgement, which centered 

on the principles of passing off. Firstly, I analysed the facts of this case and the judgement 

handed down from the English Court of Appeal. In the second part of the thesis, I analysed 

how the two Swedish laws, listed above, would have been applied to a similar context.        

The thesis finds that the relevant marketing would be considered to be passing off in Sweden 

and would also infringe the rules on misleading marketing.  

When it comes to the more specific law, about usage of personal names and pictures, it is hard 

to come up with a final conclusion due to lack of precedent.  

 

Nyckelord/Keywords 
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Förkortningar  

BrB - Brottsbalk (1962:700)  

EU - Europeiska unionen  

HD - Högsta domstolen  

ICC - International Chamber of Commerce/ Internationella handelskammaren  

MD - Marknadsdomstolen 

MFL - Marknadsföringslag (2008:486)  

NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd  

NJA - Nytt juridiskt arkiv avd I  

PK - Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 

Prop. - Proposition  

Reklamlagen - Lag (1978:800) om namn och bild i reklam  

RF - Regeringsform (1974:152)  

SkL - Skadeståndslagen (1972:207) 

SOU - Statens offentliga utredningar  

TF - Tryckfrihetsförordning (1949:105)  

VmL - Varumärkeslag (2010:1877)  

YGL - Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 
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Förord 

Det var när jag i samband med utlandsstudier i Dublin läste om en engelsk dom
1
 där ett kläd-

företag hade tagit fram och salufört en tröja bärande en bild av den mycket kända artisten Ro-

byn Rihanna Fenty (fortsättningsvis Rihanna) som jag intresserade mig för frågan om an-

vändning av namn och bild i kommersiella sammanhang. Rihanna förde en talan om passing 

off (tort of passing off) som är en etablerad talan inom common law-systemet. Passing off kan 

förenklat förklaras som ett slags renommésnyltning och det är bland annat just dessa två be-

grepp -passning off och renommésnyltning- som kommer att behandlas och till viss del jäm-

föras i uppsatsen. 

 

Tvisten och passing off-begreppet intresserade mig och jag började fundera på förutsättning-

arna för en sådan tvist i Sverige. Domen fungerar således som uppsatsens utgångspunkt. Det 

innebär att fokus legat på områden som ansetts relevanta med hänsyn till omständigheter, ar-

gumentation och självfallet domen i ovan nämnda fall. 

 

Med anledning av min studieperiod i Dublin och eftersom uppsatsen delvis skrivs från Irland 

så har jag valt ett Irländskt perspektiv. Det påverkar inte framställningen nämnvärt, eftersom 

även om Irland och England är två separata rättsordningar och jurisdiktioner så är de på 

många sätt lika. Inom flera rättsområden ges engelska avgöranden stor betydelse för irländsk 

rättstillämpning. Ett exempel är det rättsfall som jag nu utgår ifrån. Relationen mellan Engelsk 

och Irländsk rätt kommer att förklaras men är inte på något sätt centralt för uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Fenty v Arcadia [2015] EWCA Civ 3. 



3 
 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

”Det är i dag rätt vanligt att enskilda utnyttjas i reklamsammanhang.”
2
 Så lyder första me-

ningen i första kapitlet i boken ”Lagen om namn och bild i reklam”
3
 författad år 1978. I dag, 

nästan 40 år senare, skulle nog många beskriva företeelsen med (enskilda) personer i reklam i 

mer drastiska ordalag. I och med utvecklingen av massmedier parallellt med teknikens fram-

steg och allt mer konkurrensutsatta marknader har betydelsen av så kallad goodwill ökat och 

behovet av skydd för det därefter.
4
   

 

Ämnet må vara smalt och ges kanske inte alltid det största av utrymme i vare sig juridiska lä-

roböcker eller nyheterna, men dess aktualitet går inte att ifrågasätta. Utöver Rihanna-avgö-

randet pågår också två svenska avgöranden. Ena
5
 handlar om en radioreklam för bensinföreta-

get St1. Reklamen var en skämtsam version av ett referat från ett av höjdhopparen Stefan 

Holms mest känd hopp. I reklamen hette höjdhopparen Stefan Wång. Stefan Holm har nu 

stämt St1 och huvudförhandlingen är tänkt att äga rum i september 2016. Det andra
6
 rör re-

klam i form av affischer. Det var en marknadsföringsåtgärd - eller om man så vill - en infor-

mationsspridningskampanj från Umeå kommun som behandlade könssjukdomar. Kvinnan 

som var med på annonserna var inte nöjd och stämde därför kommunen. Frågan huruvida 

kommunen agerat som näringsidkare eller inte har hänskjutits till Högsta domstolen.  

 

Umeå-fallet får ses som ett undantag. Nästan alltid är det nämligen så kallade kändisar som 

utnyttjas i reklamsammanhang. Det är naturligt, eftersom syftet med att använda en person i 

reklam antingen är att kändisen ska fungera som ett slags kvalitetsstämpel eller för att helt en-

kelt dra uppmärksamhet till det som marknadsförs (företaget/produkten). 

 

 Inom marknadsföringsområdet finns det ett begrepp som heter Ambush Marketing. Det är när 

en part marknadsför något genom att åka snålskjuts på det uppmärksamhetsvärde som en an-

nan part har. Det kan te sig tämligen harmlöst genom att till exempel företag ofta ändrar tema 

i sina tv-reklamer vid stora evenemang. Inga varumärken, namn eller liknande används men 

                                                           
2
 Meningen är i sin tur tagen från prop. Prop.1978/9:2, s. 5. 

3
 Bökmark, Jan, Svensson, Bo, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, 1:a 

uppl., Tholin/Larsson-gruppen, Göteborg 1979, s. 8. 
4
 Per Jonas, Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, MercurIUS Förlagsaktiebolag, Stockholm, 2003, s. 13. 

5
 Solna TR T 6379-15.  

6
 HD Ö 4555-15. 
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kanske spelas det fotboll i reklamen under pågående fotbollsmästerskap.  Det är något som är 

mycket svårt att angripa. Mer allvarligt är det när någon part pekas ut till exempel genom an-

vändning av hans eller hennes namn eller bild.
7
 

 

Bilden här intill visar ett exempel på sådan 

marknadsföring. Det är reklam för det ir-

ländska spelbolaget Paddy Power som inför 

en fotbollsmatch mellan Irland och Skott-

land gjorde en referens till filmen Bravehe-

art. Ansiktet på huvudrollsinnehavaren 

hade ersatts av den irländska förde detta 

spelaren Roy Keane. Det roade många men 

inte Keane, han stämde istället bolaget.
8
 

Parterna förliktes, vilket tyvärr hindrade en rättslig prövning av marknadsföringsåtgärden.
9
   

 

Axplocket ovan visar att frågan om användningen av enskildas identitet i marknadsföring är 

både aktuell och i flera fall svårbedömd.   

 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Uppsatsen handlar om exploatering av en enskilds identitet i kommersiella sammanhang med 

ett specifikt utländskt rättsfall som utgångspunkt. Uppsatsens frågställning är hur en liknande 

situation skulle bedömas i Sverige och då särskilt i förhållande till marknadsföringslagen och 

lagen om namn och bild i reklam. Fördelen med en sådan utgångspunkt är att uppsatsen på så 

vis får en röd tråd och ram. Syftet med uppsatsen är att redogöra för specifik aktuell svensk 

och utländsk (engelsk/irländsk) reglering på området, samt att i viss mån jämföra reglering-

arna. Här är det främst svensk rätts så kallade renommésnyltning som kommer att tas upp och 

jämföras med passing off, men även Lagen om namn och bild i reklam ges omfattande ut-

rymme eftersom den är särskilt utformad för att tillämpas på området och normalt inte upp-

                                                           
7
 För mer om Ambush Marketing, se Seratelius, Lena , Sponsring & Ambush Marketing, BrandNews, 2011:3. s. 

7-13.   
8
 Irish Independent, 20/07/2015, Roy Keane legal action against Paddy Power over 'Braveheart' billboard ad-

mitted to Commercial Court, by Aodhan O'Faolain, http://www.independent.ie/irish-news/courts/roy-keane-le-

gal-action-against-paddy-power-over-braveheart-billboard-admitted-to-commercial-court-31389429.html  
9
 Irish Independent, 19/12/2015, Keane and Paddy Power settle after 'Braveheart' billboard row, 

By Tim Healy, http://www.independent.ie/irish-news/courts/keane-and-paddy-power-settle-after-braveheart-

billboard-row-34300426.html  
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märksammas i någon större utsträckning. Vidare är det inte helt självklart att lagen skulle 

kunna tillämpas på omständigheterna i Rihanna-avgörandet, därför har en gedigen genomgång 

av dess kriterier och definitioner ansetts motiverad. 

  

Syftet med att redogöra för regleringar i två olika länder är att det kan leda till jämförelser 

som kan uppmärksamma eventuella skillnader och vad de får för betydelser samt för- och 

nackdelar med respektive alternativ. Det är naturligtvis också ett måste för att förstå domen 

som uppsatsen utgår ifrån. 

 

Av den svenska regleringen kommer - som ovan angetts - störst fokus läggas på marknadsfö-

ringslagen (framförallt vilseledande marknadsföring och renommésnyltning) och lagen om 

namn och bild i reklam. Framställningen om engelsk/irländsk rätt behandlar nästan uteslutan-

de passing off. 

 

1.3 Metod & Litteratur 

Uppsatsen har till största del arbetats fram genom en rättsdogmatisk metod. Jag har till stora 

delar använt mig av den ena beståndsdelen av rättsdogmatiken som är att fastställa gällande 

rätt. Den är deskriptiv i sin natur och ett av syftena med uppsatsen är att just beskriva svensk 

och i viss mån utländsk gällande rätt på området. Med det följer en strävan att systematisera 

rätten vilket är rättsdogmatikens andra del. Jag har därför använt mig av rättskällorna som en 

rättsdogmatiker normalt brukar begränsa sig till; till dem hör lag, förarbeten, praxis och dokt-

rin.
10

  

 

Uppsatsen är i grunden dogmatisk då uppsatsens centrala del är deskriptiv. Det är framför allt 

lagen om namn och bild i reklam, marknadsföringslagen (renommésnyltning) och passing off 

som behandlas. När rätt från två olika länder behandlas ter det sig naturligt att de i viss mån 

kan komma att jämföras. Ett sådant tillvägagångssätt brukar kallas komparativ metod.
11

 Det är 

inte två rättssystem eller hela rättsområden som jämförs, utan det är främst begreppen re-

nommésnyltning och passing off som jämförs. Anledning till det är att de två begreppens syfte 

och tillämpning är lika.  Jag tror att presentationen av passing off förhoppningsvis kan fylla en 

funktion i sig som en slags introduktion till ämnet för många svenska läsare. Det kan för-

                                                           
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, Norstedts 

Juridik, Stockholm, 2015, s. 43-45. 
11

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, s. 54. 
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hoppningsvis bidra med ett nytt perspektiv när svensk rätt på området analyseras. Det kompa-

rativa inslaget är därför inte nödvändigtvis det primära syftet med att involvera utländsk rätt. 

 

Jag har även använt mig av en rättsanalytisk metod när jag har analyserat hur svensk rätt hy-

potetiskt skulle appliceras på Rihanna-avgörandet. Naturligtvis får också avsnitten där svensk 

och utländsk jämförs rättsanalytiska inslag. Det märks tydligt då dessa avsnitt är betydligt fri-

are i sin framtoning och inte lika låsta till rättskällor. De rättsanalytiska inslagen ska därför 

försöka hållas separata från framställningen av gällande rätt.
12

  

 

När det kommer till doktrin så har jag använt mig av läroboken Bernitz m.fl. lärobok Immate-

rialrätt och otillbörlig konkurrens
 13

 för att få en god överblick. Ämnet är dock relativt smalt 

(särskilt avsnittet om lag om namn och bild i reklam) så läroböcker i Marknadsrätt har varit 

mycket användbara. Utöver läroböcker så har jag, särskilt för mer analytiskt innehåll, vänt 

mig till artiklar och då framförallt ur Nordisk Immateriellt Rättsskydd. 

 

För utlänsdsk rätt har jag främst använt mig at två standardverk som jag hade som 

kurslitteratur under min studietid i Dublin; en engelsk och en irlänsk bok. De har kunnat 

användas paralellt då de är uppnyggda på ett snarlikt vis och har ett sammstämmigt innehåll, 

det som skiljer dem åt är att den irländska har försökt att i större utsträckning involvera 

irländska domar. Försök har gjorts att i största möjliga mån översätta engelska uttryck och 

termer. Utdrag fråndomar har inte översatts, det ges dock normalt en förklaring eller 

komplettering på svenska. 

 

1.4 Avgränsningar 

Ämnet är mångfacetterat med flera olika möjliga infallsvinklar såsom breda värdeladdade 

ämnen; till exempel yttrandefrihet eller integritet men också mer specialreglerade frågor som 

tillexempel förvärv av namn. Gränsdragningar har gjorts mot det som jag inte har funnit lika 

relevant och därför inte lika intressant med hänsyn till frågeställningen, nämligen tvisten om 

trycket på tröjan och skillnaden mellan regleringen i Sverige och England/Irland. Därför 

kommer rättsområden såsom yttrandefrihet, integritetsskydd, varumärkesrätt samt reglering 

                                                           
12

Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, s. 45-47. 
13

 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: 

[upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 13:e uppl., Jure, Stockholm 

2013. 
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av personnamn, firma med mera som alla spelar en roll för hur vår identitet (namn och bild) 

skyddas behandlas ytterst kortfattat, i den mån de tas upp, eftersom de inte aktualiseras i och 

med omständigheterna i Rihanna-avgörandet.  

 

Det finns ingen ambition att på ett mer allmänt plan jämföra de två rättssystemen civil- och 

common law. Att Sverige hör till den civilrättsliga traditionen medan England och Irland är 

common law rättsordningar genomsyrar självfallet både rättsområdena och tillämpningen, 

men för förståelse för uppsatsens frågeställning krävs ingen djupare förståelse för innebörden 

av skillnaderna.
14

 Även om både (person) namn och bild behandlas så förefaller det naturligt 

att viss betoning vid bild kan komma att skönjas med anledning av att det var användning av 

Rihannas bild som ledde fram till konflikten. Dessutom är frågan om användning av namn 

mer reglerad och omskriven
15

 (särskilt i relation till varumärkesrätten). 

 

1.5 Disposition 

Förhållandet mellan irländsk och engelsk rätt behandlas kortfattat i uppsatsens andra kapitel. 

 

För att läsaren tidigt ska få en förståelse för uppsatsens frågeställning samt en bild av fram-

ställningens ramar sammanfattas omständigheterna i det för uppsatsen centrala rättsfallet Fen-

ty v Arcadia i kapitel 3. Efter det följer en översiktlig genomgång av internationella re-

gleringar i kapitel 4. 

 

Passing Off behandlas i kapitel 5, i anslutning till det redovisas Rihanna-avgörandet för att 

läsaren på bästa sätt ska kunna ta till sig analysen.  

 

Sedan tas relevant svensk reglering upp. Som ovan uttryckts i avsnitt 1.2 så är det främst 

marknadsföringslagen (kap. 6) och lagen om namn och bild i reklam (kap.7) som behandlas.   

 

Uppsatsen avslutas slutligen med en analys i kapitel 8 där renommésnyltning och passing off 

analyseras. 

                                                           
14

 För introduktionsläsning om hur de olika systemen artar sig, se Merryman, John Henry & Rogelio, Pérez-Per-

domo, The civil law tradition : an introduction to the legal systems of Europe and Latin America, 3rd ed., Stan-

ford University Press, 2007. 
15

 Se t.ex. examensarbete av Losell, Jakob, Varumärkesskydd för personnamn – ett nödvändigt komplement till 

skyddet i lagen om namn och bild i reklam?, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, 2012. 
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2 Engelsk / Irländsk rätt                                                                                                           

2.1  Introduktion 

Som läsaren troligtvis har lagt märke till så används 

termerna engelsk och irländsk rätt genomgående i den 

här framställningen, och det för enkelhetens skull. Här 

görs dock ett försök att klargöra en del frågetecken som 

kan uppstå med anledning av olika termer som används 

för länderna på de brittiska öarna (se bild).  

 

- The Law of Commonwealth countries är ett be-

grepp som förekommer inom litteraturen. Det är 

i sig inget rättssystem; utan används oftast för att 

referera till common law (se nästa avsnitt). The Commonwealth eller Brittiska sam-

väldet som det heter på svenska består av Storbritannien samt flera tidigare kolonier.  

 

- Nordirland är en del av förenade kungariket (United Kingdom), men utgör en egen ju-

risdiktion. Systemet bygger på det Engelska och inom flera (kommersiella) rättsom-

råden är de i princip samma.  

 

- Wales anses höra till det engelska rättssystemet och är en del av United Kingdom. 

 

- Skottland är ett land som utgör en del av Great Britain (ön som vars övriga delar ut-

görs av Wales och England). Skottland är en del av United Kingdom men har ett eget 

rättssystem. Likheterna med det engelska är dock stora.
16

 

 

- Irland är, vilket är det centrala för läsaren att ta med sig, en suverän stat med egen 

rättsordning. Det rör sig alltså om två separata rättsordningar. I avsnitten nedan kom-

mer det förklaras hur det kommer sig att det i en uppsats som denna på sätt och vis går 

att sammanföra de två. 

 

 

                                                           
16

För begreppen ovan se Jaffrey, Peter & Couchman, Nic i Character Merchandising in Europe, Editor Ruijse-

naars, Heijo m.fl., Kluwer Law International, Hauge, 2003, s. 356-357 
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2.2 Bakgrund 

Englands inflytande över Irland är svårt att överskatta. Det engelska språket är ett av alla ex-

empel i mängden, juridiken ett annat.  Det hela började när anglonormander från England tog 

sig till Irland till i början av 1100-talet.
17

 Irland var sedan ända fram till sena 1910-talet under 

engelskt styre. Den irländska frigöringen tog fart när det nationalistiska partiet Sinn Féin fick 

flera säten i valet 1918. Representanterna valde dock att själva mötas i Dublin i början av 

1919 och det räknas fortfarande som Irlands första parlament. Under de åren fördes en militär 

kamp från flera irländare som 1921 ledde till att regeringen i London erkände att man inte 

kunde kontrollera hela ön.
18

 Det statuerades i The Anglo-Irish treaty som reglerade hur den 

Irländska staten skulle sättas upp.
19

Året efter instiftades landets första konstitution, Constitu-

tion of the Irish Free State.
20

 

 

2.3 Common law
21

 

Irland beskrivs ofta som common laws första äventyr, eftersom landet var det första landet 

som koloniserades av normanderna efter England. Normanderna sägs vara de som tog com-

mon law till England. Common law är normalt det rådande rättsystemet i Storbritanniens for-

na kolonier. Dit hör länder som USA och Kanada (dock inte Louisiana och Quebec som kolo-

niserades av Frankrike) i Nordamerika samt Kenya, Nya Zeeland och Australien m.fl.  

       

Common law har i sig som begrepp två betydelser. Dels så är det ett rättsligt system som 

rymmer rätt som kan åtskiljas från andra rättssystem. Det är också den rätt som utvecklas av 

domstolarna genom rättstillämpning (praxis), som i sin tur är en del av rättsystemet common 

law. Den dubbla innebörden kan vara en av anledningarna till att common law ibland slarvigt 

kallas för case law. Men det tydliggör den centrala roll och makt som domstolarna har att ska-

pa rätt.
22

 Passing off beskrivs ofta som sådan ” judge-made law”
23

 och den härrör från den tid 

                                                           
17

 Byrne, Raymond and McCutcheon, Paul, with Bruton, Claire Bruton and Coffey, Gerard, The Irish Legal Sys-

tem, Sixth edition, Bloomsbury, Dublin, 2014, s. 30 f. & 37 
18

 Se ovan om Nordirland 
19

 För hela avsnittet se Byrne & McCutcheon, m.fl., The Irish Legal System, s. 45f. 
20

 Aa, s.50 ff. 
21

 Begreppet översätts normalt inte.  
22

 För hela avsnittet se Byrne & McCutcheon, m.fl., The Irish Legal System, s. 4 f. 
23 Bently, Lionel och Sherman, Brad, Intellectual Property Law, 4th Ed, Oxford University Press, Oxford, 2014, 

s. 821. 
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då engelsk rätt var den rådande i Irland. Det är därför naturligt att de båda rättsordningarna 

har en samstämmig tillämpning av principen.
24

  

 

2.4 Irländsk användning av utländska beslut 

Domstolar i Irland är, likt domstolar i andra suveräna stater, inte tvingade att följa beslut från 

utländska domstolar. Engelska domars roll har dock diskuterats i Irland. En åsikt är att eng-

elska domar ska följas såvida de inte är direkt inkorrekta. Andra anser att engelsk rätt mer ska 

ses som vägledande. Klart är dock att det är tämligen vanligt att irländska domstolar inte bara 

hänvisar, utan också, grundar sina beslut på utländska domar och då framför allt engelska men 

också skotska, nordirländska, amerikanska och australiensiska
25

. Mer vanligt är det inom 

rättsområden där lagarna/reglerna/praxis är samstämmiga och där irländsk praxis i viss ut-

sträckning saknas.
26

  

 

Immaterialrätt och särskilt passing off är ett sådant område. Principen är erkänd inom com-

mon law systemet och det finns praxis från domstolar i båda länderna som är i linje med var-

andra. För Irland som är ett relativt litet land är det praktiskt att i England ha en producent av 

rätt (praxis). Inom undervisningen hänvisas det mycket ofta till engelska rättsfall utan att det 

särskilt poängteras att det är ett utländskt avgörande. Slutligen ska här också understrykas att 

man även i England frekvent använder sig av rätt från andra common law-länder. Det framgår 

tydligt när man tar del av engelsk praxis och doktrin. 

 

3.  Fenty v Arcadia [2015] EWCA Civ 3 

Artisten Rihanna stämde tillsammans med två företag (med licensin-

tresse kopplat till artisten) företaget Topshop/Topman Limited (samt 

dess ägare Arcadia Group Brands Limited). Anledningen var att Top-

shop hade tagit fram och salufört en t-shirt med Rihannas ansikte tryckt 

på framsidan, för enkelhetens skull kommer parterna fortsättningsvis 

skrivas som Rihanna v Topshop.  

 

                                                           
24 Clark, Robert, Smyth, Shane och Hall, Niamh, Intellectual Property Law in Ireland, 3rd ed, Bloomsbury Pro-

fessional, Dublin, 2010, s. 596. 
25

 Hänvisning till praxis från civilrättsliga länder är ytterst ovanligt. EU-rätt och Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna följs och refereras dock naturligtvis när det anses påkallat.  
26

 Byrne & McCutcheon, m.fl., The Irish Legal System, s. 511 ff. 
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Tvisten rörde inte rättigheterna till själva bilden. Den hade Topshop lagenligt förvärvat från 

en fristående fotograf som ägde rättigheterna till bilden. Det Rihanna motsatte sig var Top-

shops användning av bilden. Hon anförde att tröjan med hennes ansikte på gav en bild av att 

det fanns ett samband mellan henne och Topshop, vilket skadade henne. Rihanna förde en ta-

lan om så kallad passing off som är en etablerad talan inom common law. Sakomständigheter 

som lyftes fram som bevis var Rihannas otroliga popularitet och tidigare sponsoraktiviteter, 

särskilt kopplat till modeindustrin och Topshop i synnerhet. Även bildens egenskaper lyftes 

fram. Bilden påminner nämligen mycket om den bild som pryder omslaget till Rihannas al-

bum Talk that Talk (bilden Topshop använde togs under en videoinspelning). Dessa omstän-

digheter var parterna överens om. Det parterna inte hade samma syn på var innebörden av 

ovanstående fakta och hur rätten skulle tillämpas på dem. Om det återkommer jag till i kapitel 

fem där passing off och domen analyseras.  

 

Här kan dock slutligen konstateras att Rihanna nådde framgång med sin talan och tilldelades 

skadestånd av The High Court år 2013.
27

 Domen fastslogs sedan i och med att The Court of 

Appeal, genom, avslog överklagandet två år senare.
28

  

 

4. Internationella regleringar 

Internationella regleringar är inget fokusområde för framställningen. Det är dock ett par be-

stämmelser som här bör tas upp. Det eftersom svensk rätt i mångt och mycket bygger på Pa-

riskonventionen, influeras av Internationella handelskammaren och styrs av EU-rätten.   

 

4.1 Pariskonventionen för industriellt rättsskydd  

Sedan 1885 är Sverige likt drygt 150 andra stater (däribland England och Irland
 29

) anslutet till 

Pariskonventionen (PK).
30

 Konventionen reglerar frågor om bland annat registrering och rätts-

ligtskydd inom immaterialrätterna patent, mönsterrätt och känneteckensrätt, samt konkur-

                                                           
27

 Fenty v Arcadia [2013] EWHC 2310 (Ch). 
28

 Iverson, Tom, Reloaded - Rihanna claim against Topshop upheld, Entertainment Law Review, 26(3), 97-100 

2015. 
29

 Sedan 1884 respektive 1925. Se Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ireland, s. 9. 
30

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 12. 
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rensrätt.
31

 Ett exempel på konventionens betydelse för uppsatsens ämne är att det är härifrån 

som begreppet ”god affärssed” har sin grund.
32

 PK rymmer fyra centrala principer.
33

 

Principen om nationell behandling 

En slags anti-diskrimineringsreglering som innebär att anslutna länder måste ge 

utländska personer och företag ett minst lika vidsträckt skydd som det som ges till 

inhemska. 

Principen om minimiskydd 

Principen innebär att regleringarna i Pariskonventionen stadgar det (lägsta) mini-

miskydd som ska ges dem från annat medlemsland. 

Principen om konventionsprioritet 

Om registrering av rätter. Registreras en rätt i ett medlemsland och sedan (inom 

viss bestämd tid) i annat medlemsland gäller datumet för den första registreringen. 

Självständighetsprincipen 

Kriterier för rättsskydd för uppfinningar, mönster och kännetecken ska uppfyllas i 

varje land för sig för att få skydd i det landet. Men att förutsättningar för att få 

skydd inte finns i ett land hindrar inte att skydd kan åtnjutas i annat land där förut-

sättningarna är uppfyllda. 

 

4.1.2 Artikel 10bis – Skydd mot Otillbörlig Konkurrens / Unfair Competition 

Artikel 10 rymmer regler om vilseledande/felaktig varuinformation men det är främst artikel 

10bis som är brukar tas upp när regler om konkurrens i marknadsföringslagen tas upp.
34

 

Article 10bis  

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries 

effective protection against unfair competition.  

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial 

matters constitutes an act of unfair competition.  

(3) The following in particular shall be prohibited:  

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the 

establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competi-

tor;  
                                                           
31

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, se sida 157 ff. för patent, s. 223 ff. för mönsterskydd, 

s. 250 f. för känneteckensrätt samt s. 341 & s. 352 för konkurrensrätt. 
32

 SOU 2006:76, s. 207. 
33

Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 35.13f. 
34

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 340 ff (kapitel 13.2 & 13.3) samt den forstsatta 

framställningen.  
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2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the estab-

lishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;  

3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mis-

lead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the 

suitability for their purpose, or the quantity, of the goods. 

 

Artikeln som togs in 1934 beskrivs ofta som den gemensamma utgångspunkten för den 

svenska immaterial- och marknadsföringsrätten. Det eftersom den skyddar objekt vilket är ty-

piskt för immaterialrättigheter, men också en sund konkurrensen (genom att förbjuda otillbör-

lig marknadsföring).
35

  Artikeln inleds med en mycket allmän hållen förbudsregel om otill-

börlig konkurrens, till skillnad mot många länder som har tillträtt konventionen saknar Sve-

rige en sådan regel. Istället finns regler om konkurrens i flera olika lagar.
36

 Den svenska 

marknadsrätten och mer specifikt marknadsföringslagens regler om otillbörlig reklam har 

kommit att tillämpas som ett komplement till immaterialrätten. Där framför allt renommé-

snyltning ofta kan fungera som ett komplement till varumärkesrätten.
37

 Det leder till att Mark-

nadsdomstolen åtminstone indirekt har kommit att ta ställning till immaterialrättsliga fråge-

ställningar trots att det inte har varit deras uppgift.
38

 (se dock proposition 2015/16:57 om den 

nya omorganisationen) 

 

Det var genom införandet av paragraf 9 i Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal 

konkurrens som PK Art 10 bis 1942 införlivades i svensk rätt.
39

 Numera är det främst upp till 

marknadsföringslagen att leva upp till åtagandena enligt PK Art 10 bis.
40

 

 

Kopplingen mellan PK Art 10 bis, passing off samt renommésnyltning är mycket tydlig. De 

nämns ofta som internationell respektive engelsk och svensk rätts främsta skydd för oregistre-

rade varumärken.
41

  

 

                                                           
35 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 11 f. 
36

 Se nedan 6.2.1 
37 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten En introduktion, 6e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014, s. 118 

f. 
38 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 124 f. 
39

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 14. 
40

 SOU 2006:76, s. 164. 
41

 Bently & Sherman,  Intellectual Property Law, s. 821. 
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4.2 Internationella handelskammarens (ICC) Regler för Reklam och Mark-

nadskommunikation  

ICC består av företag och näringslivsorganisationer värden över och verkar för fri handel och 

fri konkurrens. Regler för reklam och marknadskommunikation är en av flera uppsatta rikt-

linjer i form av självreglering. Den är inte bindande men domstolar världen över använder sig 

av den vid tolkning av lagar så som till exempel marknadsföringslagen.
42

  

 

Det är särskilt tre artiklar som kan vara värda att ta upp i det här sammanhanget. 

Artikel 1. Grundläggande principer Marknadskommunikation ska vara laglig, 

hederlig och vederhäftig samt får inte utformas på ett stötande sätt. Marknads-

kommunikation ska utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt 

ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt upp-

fattas som god affärssed. Ingen kommunikation får vara utformad så att allmän-

hetens förtroende för marknadsföringen skadas. 

 

Artikel 14. Integritetsskydd Marknadskommunikation får inte utan att tillstånd in-

hämtats i förväg avbilda eller åberopa viss person, vare sig som privatperson eller 

i offentlig funktion; inte heller får utan sådant tillstånd någons egendom avbildas 

eller åberopas på ett sätt som är ägnat att ge intryck av en personlig rekommenda-

tion beträffande produkten eller verksamheten ifråga.  

 

Artikel 15. Renommésnyltning Marknadskommunikation får inte obehörigt ut-

nyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller varukännetecken som tillhör ett 

annat företag eller en annan organisation eller institution. Marknadskommunika-

tion får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är förknippat med 

andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken 

eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om 

utnyttjande, utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat ge-

nom kampanjer 

 

Utöver dessa finns det flera regler om direkt reklam, reklamidentifiering, misskreditering mm.  

 

                                                           
42

 Prop. 2007/08:115, s. 76. 
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4.3 Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam
43

 

Direktivet om vilseledande och jämförande reklam kom efter direktivet om otillbörliga af-

färsmetoder (se nedan) och brukar därför ses som ett komplement till detsamma. En anledning 

till det är att direktivet från 2006 reglerar vilseledande reklam som är riktas mot näringsidkare 

och jämförande reklam som riktas mot både näringsidkare och konsumenter. Marknadsfö-

ringslagen har genomfört direktivet.
44

 Direktivets första paragraf tydliggör att det syftar till att 

skydda näringsidkare. 

Artikel 1 

”Syftet med detta direktiv är att skydda näringsidkarna mot vilseledande reklam 

och de otillbörliga följderna av denna, samt att ange under vilka förutsättningar 

jämförande reklam är tillåten.” 

 

Direktivets andra artikel definierar begrepp som a) reklam, c) jämförande reklam, d) närings-

idkare och 

b) vilseledande reklam: all reklam som på något sätt, däribland genom sin pre-

sentation, vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda de personer den riktar sig 

till eller dem som nås av den, och som genom sin vilseledande karaktär sannolikt 

kommer att påverka deras ekonomiska beteende, eller som av dessa skäl skadar el-

ler sannolikt kommer att skada en konkurrent, 

 

Artikel fem statuerar att det i medlemsländerna ska finnas tillräckliga rättsmedel för att 

motarbeta vilseledande reklam och för att säkerställa att bestämmelserna om jämförande re-

klam följs. 

 

4.4 Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 

 Artikel 5 

Förbud mot otillbörliga affärsmetoder 

1. Otillbörliga affärsmetoder skall vara förbjudna  

 

Syftet med EU-direktivet, som genomfördes i Sverige i och med införandet av 2008 års 

Marknadsföringslag, var att säkerställa höjt konsumentskydd och främja ekonomiska intres-

                                                           
43 ”Sammanslagning” av direktiven 84/450/EEG och 97/55EG, se prop. 2007/08:115, s. 105. 
44 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 344. 
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sen. Genom direktivet tvingas medlemsländerna att tillgodose ett tilltäckligt skydd för kon-

sumenter, dessutom harmoniseras ländernas lagstiftning vilket främjar handel mellan länder 

inom EU.
45

  

 

Direktivets centrala artikel är generalklausulen om förbud mot otillbörliga affärsmetoder som 

efterföljs av regleringar som beskriver när affärsmetoder är att anses som otillbörliga, tillex-

empel vilseledande (art 6 & 7) och aggressiv marknadsföring (art 8 & 9). I bilaga1 till direkti-

vet finner man den så kallade ”svarta listan”. Där listas specifika affärsmetoder som under alla 

omständigheter är att anse som otillbörliga genom att vara antingen vilseledande eller aggres-

siva. Bilagan gäller som lag i Sverige (2008:487). Direktivet gäller enbart marknadsföring 

som riktas mot konsumenter.
46

 Artikel 1 där direktivets syfte beskrivs läggs fokus just på kon-

sumentskydd och det som bör motarbetas är ”… otillbörliga affärsmetoder som skadar kon-

sumenternas ekonomiska intressen.” Direktivet är ändock relevant att ta upp här då aktuella 

regleringar i Marknadsföringslagen bygger på direktivet, även näringsidkare emellan.
47

 Mark-

nadsföringslagen har genomfört båda direktiven men doktrinen på området brukar normalt ge 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder ett väsentligt större utrymme. 

 

5. Passing off 

5.1 Endorsement & Character merchandising
48

 

Innan vi går in på Passing off så kan det här vara på sin plats att reda ut skillnaden mellan 

termerna endorsement och character merchandising. De två termerna blandas nämligen nästan 

ihop lika ofta som de omnämns. Och det är just i när det kommer till passing off och kändisar 

som begreppen används. Så också i Rihanna-fallet.  

- Endorsement är när en (oftast) känd person används för att stärka imagen av en pro-

dukt eller service, kändisen fungerar på så sätt som en kvalitetsstämpel. Man påvisar 

ett samband mellan kändisen och produkten. 

- Character merchandising är exploatering av en känd sång, bild, figur, teman etc. vid 

marknadsföring eller produktframställning. Som exempel kan nämnas Spider Man fi-

gurer eller en tröja med Rihanna-tryck på. Character merchandising kan - men behöver 

inte - leda till upplevd endorsement. Skillnaden belyses genom just exemplet med Spi-

                                                           
45 Prop. 2007/08:115, s. 54 f.  
46

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s 342 f. 
47 Se t.ex. MD 2015:11 (Fredagsmys), p. 88 & MD 2016:11 (Spendrups), p. 123 
48 Två begrepp som inte på ett tillfredställande sätt låter sig översättas men det förstnämnda betyder 

stöd/samtycke/bekräftelse och senare kan förklaras som karaktärs-marknadsföring/souvenirer. 
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derman och Rihanna. Det är inte rimligt att en påhittad figur stödjer eller godkänner 

något medan så mycket väl kan vara fallet med en artist.
49

 

 

Passing Off är generellt sätt tillämpbar på både endorsement och character merchandising 

förutsatt att det senare leder till uppfattad endorsement.  

 

Skillnade mellan character merchandising och personality merchandising är än mindre, det är 

två begrepp som ibland används parallellt. Merchandising i sig är användning av ett tidigare 

känt föremål (person, djur, symbol etc.) som varumärke.
50

 Normalt är personality merchandi-

sing användning av verkliga personer och används också när en persons egenskaper snyltas 

på. Character merchandising inbegriper - utöver det - framförallt påhittade karaktärer från 

filmer och böcker såsom till exempel Ninja Turtles. Ofta nämns ett rättsfall under båda kate-

gorierna.
51

 I Rihanna-domen nämns endast character merchandising och därför kommer det 

att användas även i den här framställningen. 

 

5.2 Koppling till Varumärkesrätten 

I Sverige kan oregistrerade varumärken genom inarbetning få samma skydd som registrerade 

varumärken, VmL 1 kap § 7. Gemenskapsvarumärken (sk. EU-varumärken) uppkommer där-

emot enbart genom registrering, EU:s gemenskapsvarumärkesförordning och Varumärkesdi-

rektiv tar inte upp något skydd för oregistrerade varumärken.
52

 I England och Irland krävs re-

gistrering för att få lagstadgat skydd i enlighet med Trade Marks Act 1994 repsektive 1996. 

Passing off är det främsta skyddet för oregistrerade varumärken.
53

 Syftet med varumärkesrät-

ten (law of registered trade marks) är det samma som den bakomliggande tanken med passing 

off nämligen mycket kortfattat att en inte ska kunna sko sig på en annans idé eller innehav 

(som har kommit till uttryck i form en symbol). Det är därför inte konstigt att flera frågeställ-

ningar återfinns inom både varumärkesrätten och passing off.
54

 

 

 

                                                           
49

 Irvine v Talksport Ltd [2002] EWHC 367 (Ch), [2002] 1 WLR 2355, p. 9. Citerades i Rihanna-domen.  
50 Jfr. Jaffrey & Couchman i Character Merchandising in Europe, s. 355. 
51 Se Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 854-858 & Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ire-

land, s. 621-628. 
52

Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.261, 263 & 266. 
53

Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 807, s. 811f. & s. 826 samt Clark m.fl., Intellectual Property 

Law in Ireland, s. 673. 
54

 Jaffey, Peter & Couchman, Nic i Character Merchandising in Europe, s. 358 f. 
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5.3 Översikt 

Till skillnad mot hur det ser ut i USA så finns det varken i England eller i Irland någon allmän 

rätt för personer att kontrollera hur deras image (namn/bild) används. Passing off har dock 

visat sig vara en framgångsrik väg för både personer och företag att behålla makten över sin 

image.
55

 

 

Det brukar heta att passing off inte låter sig definieras, istället beskrivs talan som flexibel och 

föränderlig, det eftersom den har skapats och utvecklats av domstolar i flera olika länder över 

tid.  

 

Passing off är inte begränsad till någon bestämd handling eller begrepp, men det är svårt att 

komma på fall som inte rör marknadsföring eller försäljning.  Enklast kan passing off beskri-

vas som en helt fristående skadeståndstalan, klassificerad som en (remedy in) tort.  Dess hi-

storia inom common law går tillbaka ända till 1500-talet och tros ha sitt ursprung i talan om 

bedrägeri. I sin linda användes den för att bekämpa skilda typer av bedrägerier. Under 1800-

talet påbörjades utvecklingen med bland annat vilseledande som ett rekvisit, vilket är relevant 

än idag. Ett avgörande skifte skedde cirka 100 år senare när man avfärdade uppfattningen om 

att talan skulle ha en koppling till en (ägande) rätt kopplat till namn eller symbol. Istället 

skyddas numera den goodwill som är kopplad till symbolen. Ett avsnitt från domen Perry v 

Truefitt
56

 brukar lyftas fram dels för att beskriva innebörden av passing off men också för att 

tydliggöra att skyddet är för goodwill snarare än direkt rätt till symboler.
57

 

 

”A man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of 

another man; he cannot be permitted to practice such a deception…he cannot be 

allowed to use names, etc. by which he may induce purchasers to believe that the 

goods which he is selling are the manufacture of another person”
58

 

 

I brist på tydlig definition så hålls principen samman av dess rekvisit som på ett någorlunda 

stringent sätt används av domstolarna. Det som käranden normalt måste påvisa för att vinna 

                                                           
55 Charleton, Peter & Reilly, Sinéad, Passing Off: An Uncertain Remedy: Part 2, The Bar Review 2015, 20(5), 

116-123, s. 6.  
56

Perry v Truefit (1842) 6  Beav 66, 49 ER 749. 
57

 Bently & Sherman, Intellectual Property Law ,s. 826 & Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ireland, s. 

589-591. 
58

 Perry v Truefit (1842) 6 Beav 66, 49 ER 749, vid 73. 
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framgång med en passing off-talan är innehavande av goodwill, vilseledande (misrepresenta-

tion) samt skada (damage).
59

  Strukturen nedan följer dessa tre rekvisit och under varje avsnitt 

kommer Rihanna-avgörandet att analyseras. Systematiseringen är dock inte helt enkel, efter-

som en omständighet ofta påverkar om inte alla tre så åtminstone två av rekvisiten.
60

 

 

De tre kriterierna till trots, passing off är en talan i ständig förändring då den utgörs av de do-

mare som tillämpar den. Om talan för hundratalet år sedan strukturerades upp (i och med de 

tre kriterierna) så har den de senaste 50 åren gått i motsatt riktning. Det brukar benämnas ex-

tended passing off. Det är samma talan som den klassiska även de tre kriterierna är där, kan 

skillnaden kort förklaras som att klassisk passing off utgjorde ett skydd för företags oregi-

strerade varumärken (namn/bild), medan den utvidgade talan utöver det kan skydda i teorin 

vad som helst så länge det finns en koppling till en näringsidkare och därtill goodwill.
61

 Do-

mare har också varit villigare att bortse från tidigare uppsatta formella krav gällande flera av 

de aspekter som tas upp nedan. Fortsättningsvis kommer enbart passing off att användas, vil-

ket inkluderar extended passing off, till vilket Rihanna-avgörandet hör. 

 

5.4 Goodwill
62

 

Goodwill brukar vara det rekvisit som först tas upp både i domar och i litteraturen. Anled-

ningen är troligtvis att käranden måste visa innehav av goodwill för att ens kunna argumen-

tera för de andra rekvisiten. Den andra anledningen kan simpelt nog vara för att själva be-

greppet är tämligen erkänt och generellt sätt enkelt att fastslå. Det tack vare domen IRC v 

Muller där goodwill definierades som: 

 

“... the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a 

business. It is the attractive force which brings in custom. It is the one thing which 

distinguishes an old- established business from a new business at its first start...”
63

 

 

Svårare kan det ofta vara att bedöma kopplingen mellan den goodwill som A innehar och den 

marknadsåtgärd som B har företagit, det vill säga hur goodwill (otillåtet) har snyltats på av B. 

                                                           
59

 De tre rekvisiten manifesterades särskilt tydligt i Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc & Ors [1990] 

RPC 341, s 406. Det citerades i Rihanna-avgörandet, se p.33.  
60

 För styckena ovan se Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 826-828. 
61

Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 878 f. 
62

 Kan översättas till (positivt) renommé. Goodwill är ett vedertaget begrepp inom den svenska doktrinen. 
63

 IRC v Muller & Co’s Margarine Ltd [1901] AC 217, vid 213. 
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Goodwill rekvisitet har på så vis två steg.
64

 Som konstaterades i kapitlets inledande avsnitt så 

finns det inga begränsningar när det kommer till vad som kan vara bärare av ett företags 

goodwill. Med bärare av goodwill menar jag det som skyddas. I normalfallen så är det inar-

betade kännetecken så som namn, symbol eller som i Rihanna-fallet en bild som på ett eller 

annat sätt anknyter till det goodwill som A innehar. Ett fall som exemplifierar de mer kompli-

cerade situationerna är Cadbury Schweppes v. Pub Squash
65

. Där ansågs det att en marknads-

föringsteknik kunde inneha goodwill. I ett annat fall var det namnet på en drink i kombination 

med dess ingredienser som hade skapat goodwill som utnyttjats.
66

 För enkelhetens skull så 

kommer dock ordet symbol att användas som samlingsnamn för alla dessa möjliga bärare av 

goodwill.  

 

I Rihanna-avgörandet behövde goodwill-begreppet inte problematiseras utan det ansågs täm-

ligen uppenbart att en världskänd sångerska innehar goodwill och kopplingen mellan bilden 

och Rihanna är minst sagt uppenbar. Det konstaterades att ”The scope of her goodwill was not 

only as a music artist but also in the world of fashion, as a style leader.”
67

 

 

Det finns inget krav på att svaranden ska samverka inom samma verksamhetsområde som 

käranden för att en talan ska nå framgång
68

. Ett av få krav är dock att de inblandade parterna 

ska vara ”traders” (näringsidkare), det har dock getts en vid innebörd och omfattar utöver van-

liga företag också artister, ideella organisationer m.fl. Tillämpningen av passing off är flexibel 

och anpassas ofta efter omständigheter i det enskilda fallet. Exempelvis så ansågs ett litet par-

ti
69

 inte vara en ”trader” medan en liten lobbyorganisation
70

 var det. I det sistnämnda fallet så 

utnyttjades lobbyorganisationens goodwill av ett högerextremt parti. Samma flexibilitet tycks 

tillämpas gällande huruvida en trader är aktiv eller inte, kort sagt så kan det konstateras att en 

trader kan inneha goodwill innan och efter påvisad handel. Och inte heller behöver det påvisas 

någon företagsverksamhet inom samma jurisdiktion.
71

 Geografiskt område spelar dock roll för 

omfånget av kärandens eventuella goodwill i den mening att man måste inneha goodwill i det 
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Jfr. Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 829. 
65

 Cadbury Schweppes v. Pub Squash [1981] RPC 429,  
66

 Warknink v Townend [1979] AC 731. 
67

 Fenty v Arcadia[2013] EWHC 2310 (Ch) p.46.  
68 McCulloch v. May [1947] 2 All ER 845. 
69

 Kean v McGivan [1982] FSR 119. 
70

 Burge v. Haycock [2002] RPC 553. 
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Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 834-838 & s. 844 f. 
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land/område där man för sin talan.
72

 Samtliga omständigheter ovan spelar dock en stor roll när 

käranden ska påvisa att allmänheten har blivit vilseledd (misrepresentation).  

 

5.4.1 Secondary Meaning
73

 

Precis som inom varumärkesrätten så krävs det inom passing off mer för att vissa typer av 

symboler för att skyddas. Det är främst ord som är beskrivande eller utgörs av en geografisk 

plats; exempelvis Lätt & Lagom och Champagne. Inom varumärkesrätten krävs det särskilj-

ningsförmåga (distinctiveness) för skydd, sådan kan erhållas genom användning (inarbetning). 

Man måste då visa att den relevanta målgruppen uppfattar en koppling mellan ordet/symbolen 

och företaget.
74

 

 

Inom passing off benämns det istället för en secondary meaning, det vill säga en koppling 

mellan symbolen/orden och företaget. Men även här nämns distictiveness och då att kopp-

lingen i fråga är särskiljbar. Huruvida en secondary meaning föreligger avgörs av omständig-

heterna i det enskilda fallet. Tillexempel så kan ord som enbart är deskriptiva vara mer eller 

mindre originella i sig. Utöver det så blir det naturligtvis en fråga om bevisning om inarbet-

ning av secondary meaning. Sådan bevisning kan bestå av tidigare marknadsföring eller stati-

stik.
75

 

 

5.4.1.1   Descriptive words 

Med descriptive words menar man ord som enbart är av beskrivande natur, ofta gällande 

verksamheten som företaget bedriver eller produkten som säljs. Det kan sägas att principen 

har två ledande fall, ett för vardera scenario. Det ska dock sägas att det inte spelar någon stör-

re roll om det är en verksamhet eller produkt som beskrivs. Det första rättsfallet
76

 gällde 

remmar av kamel hår (camel hair belting) som Reddaway under ett par år hade producerat och 

sålt under det minst sagt beskrivande namnet camel hair belting. Banham som tidigare hade 

jobbat hos Reddaway började senare tillverka remmar av kamel hår under eget namn. Även 

Banham tycks ha tilltalats av det så tydliga produktnamnet camel hair belting eftersom han 

också valde att kalla sina produkter för det. Reddaway lyckades visa att kunder som hade köpt 

produkter av Banham var vilseledda och han nådde därmed framgång med sin passing off-ta-
                                                           
72

 Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ireland, s. 602. 
73

 Sekundär betydelse/innebörd. 
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lan. Följande avsnitt från domen där domaren ser till syftet med lagen ger en målande bild av 

tillämpningen av passing off i allmänhet:
77

 

 

“I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to be-

lieve that they are getting the plaintiffs' manufacture when they are not, and thus 

to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that 

the law was powerless to enforce the most elementary principles of commercial 

morality. I do not think your Lordships are driven to any such conclusion.”
78

 

 

Det avgörande är alltså att kunderna har blivit vilseledda eftersom käranden hade en (inarbe-

tad) goodwill kopplat till begreppet camel hair. 

 

Den andra domen
79

 handlade om kontorsstädning vilket var den verksamhet som både klagan-

den (Office Cleaning Service) och svaranden (Westminster Office Cleaning Association) äg-

nade sig åt. Svaranden hade på senare tid utelämnat Westminister. Där tog man fasta på att 

svaranden inte hade haft något ont uppsåt och att viss förvirring bland kunder är ett pris som 

är värt att betala för att inte ge ett företag monopol över användning av deskriptiva ord. Det 

ansågs att skillnaden i och med Service respektive Association var tillräcklig.
80

 

 

En rad fall de senaste dryga 30 åren kan tyckas ha inskränkt kravet på secondary meaning el-

ler rättare sagt så är det förståelse av beskrivandet (descriptiveness) som har tillämpats på oli-

ka nya sätt. Exempelvis så ansågs Farm Fluid i relation till jordbruks-desinfektionsmedel inte 

vara uteslutande beskrivande.
81

  

 

5.4.1.2   Place-names  

Här gäller i princip samma upplägg som för deskriptiva ord. För att en part ska kunna stoppa 

en annan part att använda samma ortsnamn (inbegripet land) så måste den visa att man själv 
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har använt sig av ortsnamnet och att det har lett till att konsumenter upplever en koppling 

mellan företaget/produkten och ortsnamnet.
82

 

 

5.5 Misrepresentation
83

 

Om goodwill kan benämnas som den grundläggande av de tre förutsättningarna så är misre-

presentation ofta den svårare av de tre att visa. Det räcker alltså inte med att visa att den sva-

rande har använt sig av ens varumärke eller dylikt för att vinna framgång. Det tydliggjordes i 

Rihanna-avgörandet:  

“The judge accepted that the mere sale by a trader of a t-shirt bearing an image of 

a famous person does not, in and of itself, amount to passing off.”
84

 

 

 Man måste visa att det användandet har vilselett kunder, vilket är det som i sin ur leder till 

skadan. Man ser här tydligt hur passing off har sin grund i bedrägeri. Eftersom det inte finns 

några uppsatta begränsningar av vad som kan vara bärare av goodwill så är det naturligt att 

det inte finns några sådana för på vilket sätt en passing off kan gå till. Det är tillräckligt att det 

är en typ av representation som felaktigt ger sken av ett samband där annat företag utnyttjas.
85

 

Det är normalt huruvida misrepresentation förelegat eller inte som är den centrala frågan i 

character merchandising-fall vilket det också var i Rihanna-tvisten. 

 

Det finns ingen bestämd grad av vilseledande som måste visas. Det varierar mycket från fall 

till fall. Det ska dock sägas att kravet är mycket lägre än till exempel bedrägeri enligt svensk 

rätt. Man pratar om representation som orsakar eller kan orsaka förvirring (confusion). Ett an-

nat ord som ofta nämns är just vilseledande eftersom enbart förvirring är inte tillräckligt. Det 

avgörande för passing off är följden av handlingen.
86

 Det behöver inte vara så direkt som att 

en vilseledande representation (t.ex. reklam) leder till att x antal kunder grundar sitt köpbeslut 

på det. Ett exempel som visar det är McDonald’s Hamburgers v Burger King.
87

 Där hade 

Burger King gjort reklam för sin hamburgare under parollen ”It’s not just BigMac”. McDo-

nald's vann framgång med sin talan då de lyckades visa att kunder till följd av reklamen trod-

                                                           
82

 Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ireland, s. 614 & Bently & Sherman, Intellectual Property Law, 
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de att Burger King marknadsförde en hamburgare kallad Big Mac eller åtminstone en för-

bättrad version av Big Mac. Det behövdes inte visas att det ledde till att kunder de facto gick 

till Burger King istället för till McDonald's.
88

 

 

5.5.1 Vem vilseleds? 

I domar och doktrin används både the public (allmänheten) och customers or potential custo-

mers (kunder eller potentiella kunder). Det kan orsaka förvirring, men rent krasst så är åtmin-

stone potentiella kunder ofta en stor del av allmänheten och det är de som man bedömer. Be-

dömningen blir olika från fall till fall.
89

 I vissa fall vill käranden argumentera för att allmänhe-

ten har blivit vilseledd för att på så sätt involvera så många som möjligt. I andra fall vill sva-

randen använda sig av termen allmänheten för att kunna argumentera att enbart en försvin-

nande liten del har uppfattat kopplingen som har snyltats på.  

 

Det finns inget bestämt antal eller del som ska ha vilseletts. Substantial (avsevärd) är ett ord 

som ofta förekommer. Ofta argumenteras det i negativa termer så som inte en försvinnande 

del osv. Klart är att det inte är ett krav på att det ska vara en majoritet av den relevanta grupp-

en.
90

 

 

Det hela kan sammanfattas med följande utdrag från Rihanna-avgörandet (p. 50). Där doma-

ren svarar på en av grunderna för överklagan som var att domaren i undre instans gjorde fel 

som lade vikt vid att fans uppfattade bilden som officiell. 

“The claimant must therefore establish the likelihood of confusion of a substantial 

number of consumers but not necessarily all of them... relevant to consider poten-

tial customers who were both fans of Rihanna and prepared to shop in a Topshop 

store.”  

 

5.5.2 Uppsåt 

Det är som sagt följden av (mis)representationen som är det centrala. Käranden behöver inte 

visa uppsåt. Det kan dock vara värdefullt bevis på att handlingen har vilselett om det var sva-

randens målsättning.
91

 Det finns en rätt att handla under sitt eget (person)namn även om det 
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kan leda till förvirring. Det är dock en begränsad rätt, tillexempel måste denna handel ske är-

ligt. Det finns flera fall där företagare av domstol har förbjudits att använda sig av sitt eget 

namn.
92

 

 

5.5.3 Misrepresentation vid character merchandising 

Argumentet som svarandena använt sig av när de har använt bilder av kändisar är att kunder 

har köpt produkterna för dess egna egenskaper (inkluderat trycket) och att något samband el-

ler vilseledande inte föreligger. Nedan följer Topshops argumentation: 

 

“Purchasers of t-shirts bearing images of famous pop stars buy them not because 

they believe that the garments have any material connection with the pop stars at 

all but simply because they want to wear a garment carrying a picture of their idol. 

Merchandising therefore carries with it no misrepresentation. Further, even if 

some members of the public do believe that there is in existence some sort of li-

censing arrangement with the pop star in question then it is most unlikely to have 

an effect upon their buying decision.”
93

 

 

Domstolarnas inställning till sådan argumentation tycks ha förändrats över tid. Förändringen 

har lett till en mer liberal eller om man så vill mer sympatisk approach. 

 

En dom som tidigare har ansetts ledande
94

, där den mer traditionella approachen tillämpades 

är Lyngstad v Annabas Products.
95

 Svaranden hade sålt souvenirer (t-shirts m.m.) bärandes 

ABBA-tryck. Både bilder på bandmedlemmar och bandnamnet hade tryckts på produkterna. 

Domaren konstaterade något krasst att försäljaren enbart hade tillgodosett en efterfrågan och 

att konsumenterna inte rimligen kunde tro att bandet hade haft någon koppling till (exempel-

vis godkänt) attiraljerna. Därför avvisades artisternas talan. Samma slutsats drogs i en dom 

som rörde badrumsartiklar med Elvis-tryck.
96

 Där konstaterades det att man köper en produkt 

för att man gillar produkten, inte dess ursprung.
97
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Harrods v Harrodian
98

 är en dom som är relevant för character merchandising och som be-

gränsar möjligheterna med passing off i framför allt sponsorsammanhang. Till skillnad från 

ovanstående fall så har den här domen bekräftats genom senare avgöranden. Där försökte det 

kända varuhuset stoppa en skola från att använda ”Harrodian” i sitt namn, eftersom det enligt 

Harrods var adjektivformen av Harrods. Harrods nådde ingen framgång med sin talan trots att 

det konstaterades att visst samband kunde signaleras. Man anförde att det inte är troligt att 

allmänheten skulle uppfatta det som att Harrods hade ansvar för skolans kvalité. Uppfattning 

om eventuellt ekonomiskt samband är inte tillräckligt.
99

 

 

Det rättsfall som signalerade den nya approachen var Irvine v Talksport Ltd.
100

 Där hade ra-

diostationen i en broschyr använt sig av en bild av den kända racerföraren Eddie Irvine. Man 

hade också lagt in sin logga så att det såg ut som att Irvine lyssnade på radiostationen. Avgö-

rande till Irvines fördel var att det ansågs att bilden representerade en bekräftelse av ra-

diostationens kvalité (endorsement). Man uppmärksammade skillnaden gentemot Elvis-avgö-

randet där kändisen ifråga var död och tillskillnad från Irvin saknade koppling till den rele-

vanta produkten/tjänsten. Följande avsnitt (43) där domaren säger sig sakna skäl för att inte ge 

Irvine rätt visar återigen flexibiliteten hos passing off och hur den (bör) anpassas efter rådande 

verklighet. 

 

“Manufacturers and retailers recognise the realities of the market place when they 

pay for well known personalities to endorse their goods. The law of passing off 

should do likewise. There appears to be no good reason why the law of passing 

off in its modern form and in modern trade circumstances should not apply to 

cases of false endorsement.” 

 

Vilseledandet i det här fallet var alltså att kunderna fick uppfattningen av att Irvine uppskat-

tade radiostationen, inte att han hade någon direkt koppling till den.
101

 

 

I Rihanna-avgörandet argumenterade Topshop att man inte får blanda ihop endorsement med 

merchandising, eftersom enbart det förra kan leda till ansvar enligt passing off. Man hävdade 
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att bilden var neutral och att ingenting signalerade att artisten hade någon koppling till, eller 

uppskattade klädesplagget (p. 26). 

 

Omständigheter som lyftes fram som bevis för misrepresentation var dels tidigare koppling 

mellan Rihanna och Topshop. Kopplingen bestod av att Topshop tidigare haft en tävling där 

vinnaren skulle få ”shoppa” med Rihanna och att Topshop vid ett annat tillfälle hade twittrat 

ut att Rihanna hade besökt deras butik.  

 

Den andra omständigheten var bildens egenskaper. Bilden som tryckts på tröjan var tagen un-

der en filminspelning och var mycket likt ett av Rihannas albumomslag. Därför kunde bilden 

uppfattas som officiell.    

 

Omständigheterna var mycket betydelsefulla och kommenterades på följande sätt av domaren 

i The High Court of Justice: 

- Angående tävlingen (p. 56) 

“Nonetheless a large number of very excited (presumably teenage and female) po-

tential customers entered it. It was a success and will have had a public impact.” 

- Angående twittrandet (p. 59 & 60) 

“The clothing retailer is there recognising and seeking to take advantage of Ri-

hanna’s public position as a style icon. ... The clothing retailer is there recognising 

and seeking to take advantage of Rihanna’s public position as a style icon.” 

- Angående bilden (p. 69 

“Nevertheless I think the relationship between this image and the images of Ri-

hanna for the album and the video shoot would be noticed by her fans. This is an 

important point. This image is not just recognisably Rihanna, it looks like a pub-

licity shot for what was then a recent musical release. To someone who knew Ri-

hanna but did not know her current work, the image is simply one of the person 

concerned. However to her fans who knew her work, I think this particular image 

might well be thought to be part of the marketing campaign for that project.” 

 

Det är tydligt hur domaren anser att parternas tidigare historia och bildens egenskaper påver-

kar konsumenterna. Och det återkommer han till i domens slut. (p. 71 & 72) Där konstaterar 

han först att bilden med dess egenskaper i sig ger sken av att Rihanna skulle ha godkänt 
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trycket. Relationen mellan parterna stärker den bilden. Han avslutar med att konstatera att vis-

sa konsumenter kan ha köpt tröjan för att Rihanna har godkänt den medan andra för dess 

koppling till artisten. I båda fallen har de blivit vilseledda: 

 

“The nature of the image itself seems to me to be a fairly strong indication that 

this may be an authorised product, an item approved by Rihanna herself.  “... The 

public links between Topshop and famous stars in general, and more importantly 

the links to Rihanna in particular, will enhance the likelihood in the purchaser’s 

mind that this garment has been authorised by her.” ... “I am quite satisfied that 

many fans of Rihanna regard her endorsement as important. She is their style icon. 

Many will buy a product because they think she has approved of it. Others will 

wish to buy it because of the value of the perceived authorisation itself. In both 

cases they will have been deceived.” 

 

Betydelsen av de konkreta omständigheterna i fallet understryks av en av domarna i The 

Court of Appeal som i sitt tillägg (p. 63) anför att det här var ett gränsfall och att varken trö-

jans natur (bilden) eller relationen mellan parterna allena hade varit tillräckligt: 

 

”I am bound to say that I regard this case as close to the borderline. The judge's 

conclusion that some members of the relevant public would think that the t-shirt 

was endorsed by Rihanna is based essentially on two things - her past public asso-

ciation with” ... “and the particular features of the image itself, ...” “I do not be-

lieve that either by itself would suffice...” 

 

5.6 Damage 

När det kommer till passing off finns det fyra olika kategorier av skador som erkänns av dom-

stolarna. Det är förlust av existerande handel/inkomst, förlust av potential sådan, renommé-

skada (damage to reputation) samt utspädning av renommé (dilution). Oavsett typ av skada så 

krävs det att den inte enbart är av försvinnande storlek. Det ska också sägas att det vid passing 

off ofta uppstår mer än en typ av skada eller om man vill formulera det som att en skada ofta 

kan placeras under mer än en kategori. 
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- Förlust av existerande handel/inkomst 

Skada som följer när kunder till följd av passing off väljer att köpa från annan säljare. Här 

krävs det att parterna agerar inom samma industri. Skadan bevisas helt enkelt genom att visa 

förlust av inkomst.  

 

- Förlust av potential handel/inkomst 

Flera olika typer av scenarion ryms inom den här kategorin. Två vanliga är när svaranden har 

verksamhet inom ett geografiskt område där käranden ännu inte har någon verksamhet eller 

inom ett verksamhetsområde inom vilket käranden inte är aktiv. Då anser man att svaranden 

hindrar käranden från att expandera sin verksamhet. Ett bra exempel är Lego v Lemelstrich.
102

 

Svaranden hade tryckt LEGO på sina trädgårdsprodukter. Rätten konstaterade att Legos 

goodwill sträckte sig utöver bara barnleksaker och att svaranden genom sitt agerande hade 

gjort det svårare för Lego att (eventuellt) inträda på en ny marknad. Inom den här kategorin 

ryms också fall där symboler har olovligt har licensierats ut.
103

 

 

- Damage to reputation 

Renomméskada bedöms ofta ha uppkommit så fort som en kärande felaktigt har kopplats ihop 

med annan produkt eller verksamhet. Egentligen ska det vara till skada för den utnyttjades 

renommé men är ofta något som inte ifrågasätts. Extra viktigt är den här kategorin när en part 

med mycket gott rykte utnyttjas av annan som opererar i ett helt annat område. Då uppstår 

mormalt ingen ekonomisk skada utan enbart renomméskada. 

 

- Dilution 

Dilution betyder utspädning och det som späds ut här är den utnyttjades renommé/rykte. Prin-

cipen om skadetypen har sin grund i ett fall
104

 där Taittinger stämde ett engelskt företag som 

sålde Elderflower Champagne (producerat i England). Goodwill och misrepresentation var 

konstaterat av lägre instans men inte skada. Man ansåg att inte många skulle tro att det var 

champagne som såldes.  The Court of Appeal instämde när det kom till goodwill och misre-

presentation. Man hävdade dock att skada hade åsamkats Taittinger och det eftersom cham-

pagnes särprägel skulle komma att urvattnas om det användes i sammanhang likt det förelig-

gande. Misrepresentation i fallet bestod i att det engelska företaget kopplades ihop med 

                                                           
102 Lego v Lemelstrich [1983] FSR 155. 
103

 Se Mirage Studios v Counter-Feat Clothing [1991] FSR 145. 
104

 Taittinger v Allbev [1993] FSR 641. 
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champagneproducenter. Relationen mellan skada och misrepresentation blir här tydlig och en 

jämförelse med Harrods-avgörandet (avsnitt 5.4.3) tydliggör hur man med passing off kan 

komma till olika slutsatser även när förutsättningarna är påtagligt lika.
105

 En skulle kunna ana 

att det i de båda fallen togs hänsyn till vem parterna var (skola respektive företag) samt upp-

såtet bakom valet av titeln. Man har helt enkelt gjort en helhetsbedömning och i viss mån 

dömt i enlighet med en sorts rimlighet utefter upplevt skyddsvärde. 

 

Normalt utgör inte själva skadan den stora frågan. Generellt sett så leder utnyttjad goodwill 

ofta till någon av de ovan listade skadetyperna. När det kommer till bevisning så förekommer 

det att statistik och de facto fall påvisas men bevisning för skada kan ofta vara svår att fram-

föra. Därför brukar det bli upp till domaren att besvara huruvida det är troligt att en hypotetisk 

kund kan ha blivit eller bli vilseledd.
106

 

 

Rihanna-avgörandet exemplifierar den uppfattningen. Frågan om skada togs varken upp i 

överklagan eller i domen i någon större utsträckning. Här (p. 23) ser vi hur Rihanna ansågs ha 

gått miste om inkomst samt att hennes rykte skadades. Det diskuterades inte ingående varför 

hennes rykte skadades genom att (felaktigt) kopplas ihop med Topshop. 

 

“...consumers were likely to be deceived into buying the t-shirt because of a false 

belief that it had been authorised by Rihanna then that would obviously damage 

her goodwill. It would result in a loss of sales to her merchandising business and 

also represent a loss of control over her reputation in the fashion sphere.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 För hela avsnittet om damage, se Bently & Sherman, Intellectual Property Law, s. 873-877. 
106

 Clark m.fl., Intellectual Property Law in Ireland, s. 620 f. 
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6. Marknadsföringslagen (2008:486) 

6.1 Inledning 

I det här kapitlet introduceras läsaren inledningsvis först kortfattat till marknadsföringsrätten 

och bakgrunden till marknadsföringslagen. Sedan följer en översiktlig genomgång av mark-

nadsföringslagens uppbyggnad innan begreppet renommésnyltning tas upp. Avslutningsvis 

tillämpas lagen och då särskilt renommésnyltning på Rihanna-avgörandet. 

 

Det bör inledningsvis konstateras att det i svensk rätt inte finns något generellt förbud mot 

publicering av annans namn och bild.
107

 Regleringen av utnyttjandet av personers identitet vid 

marknadsföring är i sig inte helt enhetlig.
108

 Som exempel kan det belysas att regleringarna 

ofta har både integritetsskyddande och ekonomiska aspekter,
109

 dessutom finns det flera 

marknadsföringsrelaterade lagar av varierande specialiseringsnivå. Ofta kan en mark-

nadsåtgärd kränka olika typer av rättigheter och därför vara angripbar med hjälp av olika 

skydd/lagar.
110

 Slutligen måste de i grundlagarna fastställda rättigheterna om tryck- och ytt-

randefrihet beaktas, eftersom de på ett mer eller mindre komplicerat och direkt sätt aktuali-

seras i flera marknadsföringsärenden.
111

 

 

6.1.1 Översikt 

Marknadsföringslagen (MFL) är, som namnet tydligt antyder, en del av marknadsrätten. 

Marknadsrätten beskrivs ofta som ett spretigt och egenartat rättsområde. En anledning till det 

är att marknadsrätten har inslag från flera olika rättsområden men också eftersom den med 

sina två huvudområden marknadsföringsrätt och konkurrensrätt kan te sig brokig. På ett över-

gripande plan är den dock inte svår att beskriva; marknadsrätten reglerar marknaden. Per Jo-

nas Nordell har valt att definiera den genom sitt syfte; nämligen ”… att inrikta marknaden 

mot en otillbörlig och fungerande konkurrens.”
112

 

 

Marknadsföringsrättens centrala lag är MFL vars tillämplighet är övergripande. Generellt kan 

man säga att MFL reglerar all marknadsföring, oberoende av vilken typ av produkt som 

                                                           
107

 Levin, Marianne, Rätt till egen bild- om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier, Juridiska Fakul-

teten Stockholm, 1986, s. 61 ff. 
108

 Tonell, Magnus, Sparring, Kristoffer, Exploatering av kändisars namn och ansikten, BrandNews, 2011:2. s. 

8.   
109

 Prop.1978/9:2, s 50 
110

 Nordell, Character Merchandising in Europe, s. 307. 
111

 Tonell/Sparring s. 8. 
112 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 13-14. 
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marknadsförs eller val av medium.
113

 Det bör dock tilläggas att det finns regler i flera olika 

speciallagar som kompletterar MFL genom att de reglerar mer specifika frågor, tillexempel i 

relation till produkt eller val av media.
114

 

 

6.1.2 Bakgrund 

Som med många andra områden så utvecklades marknadsrätten i och med industrialismen 

som tog fart i mitten av 1800-talet. Starkt bidragande var också liberalismen
115

, som bidrog 

till att näringsfriheten vid den här tidpunkten var väl utbredd i Sverige.
116

 

 

Den ökade fria handeln resulterade i framväxten av skyddsintressen. Till en början var det 

främst näringslivets behov som lagstiftaren tycktes försöka tillfredsställa.
117

 1908 gavs en 

kommitté i uppdrag att utreda hur man skulle kunna komma till bukt med problemet med illo-

jal konkurrens. Utredningen ledde till viss lagstiftning om illojal konkurrens 1919 men flera 

av kommitténs förslag om bland annat reklam, prissättning och god sed fanns inte med i la-

gen. Istället behandlade den mer smala ämnen såsom yrkeshemlighet, bestickning och 

muta.
118

  

 

Näringslivet önskade ny lag och lagstiftaren lyssnade. 1931 kom en ny lag om illojal konkur-

rens
119

. I den rymdes bredare regler om otillbörlig konkurrens näringsidkare emellan och illo-

jal reklam. Till följd av tandlösa kontrollmöjligheter av efterlevnad så innebar lagen dock ing-

en stor förändring.
120

  

 

MFL 1995:450 innehöll precis som både sin föregångare
121

 och efterträdare (nuvarande MFL) 

en generalklausul om otillbörlig marknadsföring, bland nyheterna bör främst de s.k. katalog-

reglerna lyftas fram. Katalogreglerna, som närmare kommer förklaras i det följande, syftade 

till att bidra till ett effektivare sanktionssystem vilket var en av målsättningarna med 1995-års 

lag.
122

 Katalogreglerna återfinns precis som stora delar av 1995-års lag i den nu gällande MFL 

                                                           
113 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 343. 
114

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 53 samt kap. 7. 
115 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 14-15. 
116 SOU 1966:71, s. 18. 
117 SOU 1966:71, s. 46. 
118 SOU 2006:76, s. 92. 
119

 Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens 
120 SOU 2006:76, s. 92. 
121 Lagen (1970:412) om otillbörlig marknadsföring, och Marknadsföringslagen (1975:1418). 
122

 SOU 2006:76, s. 95, Marknadsrätten En introduktion, s.16 samt prop. 1994/95:123, s 38 ff. 
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då de i stora drag bygger på samma materiella grund.
123

 Ändamålet med 2008 års MFL var 

huvudsakligen att säkerställa att Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otill-

börliga affärsmetoder skulle efterlevas.
124

 En uppenbar likhet mellan direktivet och MFL är 

fokuset på aggressiv och vilseledande marknadsföring, båda rymmer också varsin allmänt hål-

len reglering om att reklam som strider mot god sed/yrkessed är otillbörlig.
125

  Direktivet styr 

därför utöver lagens innehåll också tillämpningen av densamma. Genomsnittskonsument och 

transaktionstest är två begrepp som ska användas vid applicering av lagen. Det första innebär 

att man ska använda sig av en hypotetisk konsument som är normalt informerad och skäligen 

uppmärksam vid bedömningar om tillexempel huruvida reklam är vilseledande eller inte. 

Transaktionstestet är ett test som visar om reklam eller annan åtgärd har påverkat en parts 

handlande, det är bara när det har skett som ingripande enligt lagen bör ske.
126

 

 

6.2 MFL:s uppbyggnad 

MFL innehåller tre regleringar som är allmänt hållna, ofta kallade generalklausuler. De statu-

erar att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed (5 & 6 §§ MFL) 

samt förbud mot aggressiv (7§ MFL) och vilseledande (8 § MFL) marknadsföring.
127

 Genom 

att utforma lagen utefter generalklausuler så har man anförtrott Marknadsdomstolen att genom 

tillämpning bestämma klausulerna mer konkreta innebörd, det gäller särskilt generalklausulen 

om god marknadsföringssed.
128

 

 

För att få en överblick av strukturen så kan man sortera in lagens centrala bestämmelser under 

tre typer av bestämmelser. Den första generalklausulen skiljer sig nämligen från de andra två 

som är mer lika. Utöver generalklausulerna fyller också bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder, ofta kallad för svarta listan
129

, en viktig funktion. Det finns en di-

rekt och i lagen statuerad koppling mellan svarta listan och förbudet mot aggressiv och vilse-

ledande marknadsföring 
130

 

 

                                                           
123

 Prop.2007/08:115, s. 
124

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s.16. 
125

 MFL 5 & 6 §§ respektive art. 5.2a i direktivet. 
126

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 343. 
127

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s.57. 
128 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 31. 
129 Se ovan 4.3 
130 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 344. 
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Enligt MFL § 2 p.1 tillämpas lagen ”då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar 

produkter i sin näringsverksamhet.” Det är framför allt begreppen näringsidkare och mark-

nadsföring som kan leda till intressanta prövningar. Begreppen behöver dock inte problemati-

seras i relation till tillämpningen av MFL på Rihanna-avgörandet. Det eftersom det är uppen-

bart att Topshop är en näringsidkare. MD har också vid flertalet tillfällen tillämpat MFL på 

likande marknadsföringsåtgärder, det vill säga försäljning av produkter. Mer om det nedan. 

 

De två begreppen behandlas i kapitlet om Lagen om namn och bild i reklam (se 7.2.1 & 

7.2.2).  

 

6.2.1 Förbudsbestämmelserna 

Förbudet mot aggressiv (7§ MFL) och vilseledande (8 § MFL) marknadsföring är en del av en 

grupp direktsanktionerade förbud som kallas för förbudskatalogen. Här ryms bland annat reg-

ler om reklamidentifiering, köperbjudanden, vilseledande efterbildningar, realisationer, jämfö-

rande och obeställd reklam. De är alla direktsanktionerade med skadestånd genom hänvisning 

i skadeståndsparagrafen MFL § 37. Det som menas med att paragraferna är direkt-

sanktionerade med skadestånd genom § 37 MFL är att det för utdömande av skadestånd inte 

krävs att något meddelat förbud har övertätts.
131

  

 

6.2.1.1 Aggressiv marknadsföring 7 § MFL 

Första stycket i MFL 7 § som slår fast att aggressiv marknadsföring är förbjuden följs av ett 

andra stycke som beskriver företeelsen aggressiv marknadsföring:  

”Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, 

tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.” 

 

Det paragrafen särskilt riktar in sig på är reklam som genom sin aggressivitet …”inskränker 

konsumentens eller näringsidkarens valfrihet eller handlande.”
132

 Bestämmelsen kommer inte 

här mer beröras med anledning av att Topshops användning av bilden på Rihanna inte kan 

tänkas utgöra aggressiv marknadsföring. 

 

 

                                                           
131

Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 347 & Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 

64. 
132 Prop. 2007/08:115 s. 146. 
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6.2.1.2 Vilseledande marknadsföring 8 § MFL 

Generalklausulen om förbudet mot vilseledande marknadsföring anses som en av de mer cen-

trala bestämmelserna i MFL. Den tillämpas och omskrivs i större utsträckning än klausulen 

om aggressiv reklam. Regleringen återfinns i MFL 8 § som i sin tur hänvisar vidare till en rad 

paragrafer.   

 

”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 mot-

tagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.” 

 

Generalklausulen om vilseledande marknadsföring hänvisar likt den om aggressiv marknads-

föring till svarta listan.  MFL 8 § 2st hänvisar till punkterna 1-23 där vilseledande marknads-

åtgärder som alltid är att anse som otillbörliga listas.  

 

Det särskilda förbudet mot vilseledande marknadsföring är placerat i 10 §.  

”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påstå-

enden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens 

egen eller någon annans näringsverksamhet.” 

Typfallet rörande vilseledande marknadsföring enligt 10 § är företag som vid marknadsföring 

beskriver sin produkt med illa underbyggda beskrivningar. Det är upp till den som presenterar 

(marknadsför) en produktegenskap som har bevisbördan för dess sanningshalt.
133

 Paragrafens 

andra stycke tar upp vad för typ av information som förbudet särskilt riktar sig mot. Där listas 

bland annat information om produktens egenskaper, ursprung och köpvillkor. Listan är inte 

uttömmande.
134

 

 

”Första stycket gäller särskilt framställningar som rör 

1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper, 

2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och mil-

jö, 

3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum för tillverkning eller 

tillhandahållande, 

                                                           
133

För styckena ovan se  Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 67-70 & Bernitz m.fl., Immaterialrätt och 

otillbörlig konkurrens, s. 345-347.  
134

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 61 



36 
 

4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda prisfördelar och be-

talningsvillkoren, 

5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på 

marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättighe-

ter, 

6. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren, 

7. leveransvillkor för produkten, 

8. behovet av service, reservdelar, byte eller reparation, 

9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder, och 

10. konsumentens rättigheter enligt lag eller annan 

författning” 

 

Med ”produktens ursprung” i p. 2 åsyftas vilseledande om produktens geografiska ursprung. 

Med det menas användande av ortsnamn vid marknadsföring som inte speglar produktens ur-

sprung. Ett exempel är ett fall där MD
135

 ansåg att användningen av ”Mora” vid marknadsfö-

ring av knäckebröd var vilseledande då det varken speglade produktens ursprung eller nuva-

rande tillverkningsort. Det finns utöver detta skydd också ett skydd för geografiska ur-

sprungsbeteckningar som anses särskilt skyddsvärda såsom tillexempel ”Champagne” och 

”Parma” men då i relation till specifika produktkategorier (alkoholdryck respektive skinka för 

dessa två exempel).
136

 

 

Rihanna-avgörandet aktualiserar varken frågor om något geografiskt ursprung, egenskaper 

hos produkten eller köpvillkor. Det som kunderna dock kan tänkas vilseledas om är tröjans 

kommersiella ursprung
137

, och då merspecifikt kommersiell koppling till annan näringsidkare 

(Rihana). Den typen av vilseledande regleras i MFL 10 § p. 5. Sådana marknadsföringsåtgär-

der drabbar, till skillnad från de andra som listas, främst andra näringsidkare snarare än kon-

sumenter. Det som ofta triggar sådan vilseledelse är användande av termer och symboler som 

starkt är förknippat med annan näringsidkare.
138

 Även förbudet mot vilseledande efterbildning 

i MFL 14 § är relevant för framställningen. En marknadsföringsåtgärd kan nämligen strida 

mot flera bestämmelser i MFL. Och i flera av de fall som här kommer att tas upp aktualisera-

                                                           
135 MD 2003:13 (Mora). 
136 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 72 f. & 108 f. 
137 ”Kommersiellt ursprung” används i direktivet om otillbörliga affärsmetoder art. 6.1 b, som implementerades 

genom paragraf 10. Se också art. l0bis p 3.1 Pariskonventionen. 
138 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 76. 
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des bestämmelserna om både vilseledande om kommersiellt ursprung och vilseledande efter-

bildning (samt god marknadsföringssed som behandlas i nästa avsnitt). Därför tas de två ofta 

upp tillsammans i rättsfall och doktrin. Eftersom det inte finns någon ”ursprungsprodukt” så 

blir en hypotetisk tillämpning av MFL 14 § svår i relation till Rihanna-tvisten. Paragrafen är 

trots det relevant att, om än kortfattat, ta upp här; 

 

”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 ut-

formning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.” 

 

För att en produkt eller dess förpackning ska kunna angripas med hjälp av MFL 14 § måste 

det visas att produkten som blivit efterbildad är särpräglad och känd. Det ska konstateras ge-

nom en helhetsbedömning av produkten.
139

 Det kriteriet brukar normalt vara uppfyllt i fall 

som når MD och är därför inte särskilt omskrivet. Rena produktutformningar prövas sällan av 

MD (jfr paragrafens andra mening
140

) utan det är snarare förpackningar eller typer av produk-

ter med mer varierande utseende (t.ex. tidningsomslag
141

). MD går ofta in på detaljnivå och 

kommenterar produktens utseende när det kommer till färg, symboler och ord. Det blir på så 

sätt naturligtvis en prövning utefter omständigheterna i det enskilda fallet.
142

 Ett typexempel 

är MD 2002:28 (Santa Maria) där Santa Marias ansåg att deras produkter hade blivit efterbil-

dade. Där tog MD fasta på produktens helhetsintryck i kombination med marknadsföring och 

konstaterade att produkten hade särprägel. I MD 2016:11 (Spendrups) som gällde designen av 

två ölburkar gick MD på ett mycket detaljerat sätt igenom kraven på särprägel; vilket definie-

rades på följande sätt: 

 

 ”I kravet på särprägel ligger att produkten ska ha kunna särskiljas från produkter 

med annat kommersiellt ursprung som finns på marknaden och svarar därmed mot 

kravet på särskiljningsförmåga inom känneteckensrätten.”  

 

                                                           
139

 Nordell, Per Jonas, Ursprungsförväxling i marknadsrätten. Kommentar till MD 2008:8 (Hotell Villa Ville-

kulla), NIR, 2009 s 98. 
140

 Sådana utformningar kan skyddas genom mönsterskydd. 
141

 MD 2013:12 (Plaza). 
142 Nordell, Per Jonas, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 

(Vi), NIR 2007 s 214. 
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Vidare konstaterade MD att särprägel kan förvärvas genom inarbetning (kännedom). I domen 

går MD utförligt igenom den påstått efterbildade burkens komponenter och fastslog att det var 

särskilt vissa detaljer som bidrog till särskiljningsförmågan. Med anledning av att den andra 

burken saknade dessa komponenter så utgjorde den inte vilseledande efterbildning.  

 

När det kommer till kravet på kännedom så är det inte särskilt högt, normalt ska det vara 

“känt inom en betydande del av den omsättningskrets som berörs av de varor eller tjänster 

som märket avser”
143

 Det krävs inte att kunder kan koppla ihop en specifik symbol, term eller 

liknande med en bestämd produkt utan det som bedöms är huruvida det finns en upplevd 

koppling mellan designen och ett kommersiellt ursprung.
144

 

 

Det tredje kriteriet är kravet på risk för förväxling.
145

 Produkternas likhet måste således leda 

till att konsumenterna de facto riskerar att välja produkter från ”fel” producent. Man utgår 

härifrån köpsituationen i det enskilda fallet.
146

 Det kan i princip innebära att en produkt får 

likna en annan så länge de inte är utbytbara. Så var fallet i MD 2002:28 (Santa Maria) där 

produktutformningen ansågs lika men risk för förväxling förelåg inte eftersom det var två oli-

ka typer av (Tex-Mex) produkter, köttfärsflarn respektive tacoskal.
147

   

 

 Produkters utformning (inbegripet dess förpackning) kan angripas både genom förbudet mot 

vilseledande efterbildning och förbudet mot vilseledande om kommersiellt ursprung. Till-

lämpningen av förbudet mot vilseledande efterbildningar tycks vara snävare. Dels för att MD 

där ställer upp krav på produktens särprägel vilket inte tycks vara ett krav på det kännetecken 

som utnyttjas vid vilseledande om kommersiellt ursprung. Där räcker det med att känneteck-

net är känt på marknaden.
148

 Särskilt tydligt blev det i MD 2006:19 (Vi) där domstolen kom-

menterade de båda och särprägel nämndes enbart i relation till vilseledande efterbildning. I 

det fallet förelåg inte vilseledande efterbildning eftersom konkret risk för förväxling inte före-

låg (ej utbytbara produkter). Inte heller utgjorde reklamen någon vilseledande av kommersi-

                                                           
143

 MD 2016:11 (Spendrups) 
144

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 78 & Nordell, Per Jonas, Ur svensk rättspraxis, NIR 2007 s 210 

f. 
145

 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 78. 
146

 MD 2016:11 (Spendrups). 
147

 Nordell, Ur svensk rättspraxis, NIR 2007 s 210. 
148

 Se t.ex. MD 2016:11 (Spendrups) & MD 2002:28 (Santa Maria) för vilseledande efterbildning jfr. med t.ex. 

MD 2008:8(Hotell Villa Villekulla) & MD 2002:17 (TCM) för vilseledande om kommersiellt ursprung. 
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ellt ursprung, eftersom kännetecknet (Vi) hade använts på ett icke vilseledande sätt (mer om 

det nedan under renommésnyltning).  

 

Kravet på vilseledelse skiljer sig också emellan de två situationerna. Vid vilseledande efter-

bildning krävs det som sagt att risk för de facto förväxling föreligger. Domstolens bedöm-

ningar när det kommer till vilseledande av kommersiellt ursprung har dock i flera fall varit 

mildare i sitt krav på vilseledelse. I MD 2002:17 (TCM) hade företaget TCM använt sig av 

begreppet “Gladiatorerna” i reklam för sin “Gladiatorerna-turné”. Namnet och temat hade en 

uttalad koppling till TV4:s program “Gladiatorerna”. Med på denna turné var också före detta 

deltagare i programmet. Domstolen konstaterade utan att gå inpå typ av industri eller förväx-

lingsrisk att: 

 

 “… klar risk för att konsumenterna får uppfattningen att TCM och de av bolaget 

marknadsförda tjänsterna på sätt som skett har anknytning till TV4. Referenserna 

till TV4 och Gladiatorerna innebär därför även ett vilseledande om det kommersi-

ella ursprunget enligt 6 § MFL.” 

 

Liknande uttalande gjordes i MD 2008:8 (för Hotell Villa Villekulla) där är ett hotell hade 

valt att kalla sig för Hotell Villa Villekulla AB. Saltkråkan AB som innehar rättigheterna till 

Pippi Långstrump och Astrid Lindgrens övriga verk hävdade att användandet att Villa Ville-

kulla utgjorde vilseledande av kommersiellt ursprung. Domstolen fann att så var fallet 

“…trots olikheterna såväl mellan företagen som mellan de berörda produkterna…”. Förväx-

ling om eventuell anknytning tycks enligt MD räcka. 

 

Att domstolen sätter upp olika krav för vilseledande efterbildning respektive vilseledande av 

kommersiellt ursprung kan man ha förståelse för. Ett fall som däremot framkallar viss förvir-

ring är MD 2001:15 (Svenska Spel) som gällde företaget Estlines marknadsföring. Bolaget 

hade i reklam använt sig av två skådespelare (och deras karaktärer) som var kända från 

Svenska Spels tidigare reklamfilmer. Svenska Spel stämde därför Estline. MD konstaterade 

att marknadsföringen inte “… gett konsumenterna intrycket att reklamkampanjen som sådan 

härrör från Svenska Spel eller att det finns någon samverkan mellan Svenska Spel och Estli-

ne.” Det med anledning av “… stora olikheter som föreligger mellan de båda företagen och 

dess produkter.” Domstolens bedömning skiljer sig här väsentligt ifrån bedömningen i fallen 
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rörande Gladiatorerna och Hotell Villa Villekulla. Också i Robinson-avgörandet poängterade 

MD skillnaderna mellan de två företagen och deras produkter. Man kom därför fram till att 

marknadsföringen inte var vilseledande om kommersiellt ursprung. Man kan självfallet gå in 

på detaljnivå och diskutera likheter mellan olika verksamheter och företag men på det stora 

hela är det oklart vad som föranlett de olika bedömningarna. Rättsläget är med andra ord 

aningen oklart när det kommer till den här frågan.
149

 

 

Det ska dock uppmärksammas att marknadsföringen i alla tre ovan diskutrerade fall (Gladia-

torerna, Hotell Villa Villakulla och Svenska Spel) utgjorde renommésnyltning enligt MD. 

 

6.2.2 God Marknadsföringssed 

5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. 

6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse 

som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottaga-

rens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut 

 

Medan regleringarna nämnda i avsnittet ovan brukar beskrivas som lagens inre område så ut-

gör generalklausulen om godmarknadsföringssed i 5 § MFL lagens yttre område. Förklaring-

en till det är att den som bryter mot 5 § inte kan åläggas att betala skadestånd enligt 27 §. Det 

som kan dömas ut för överträdelse är förbud (23 §) eller ålägganden (24 §). Bryts ett meddelat 

förbud kan dock skadestånd och vite dömas ut (se 37 §). Men förbudet är alltså inte direkt-

sanktionerat enligt skadeståndsbestämmelsen i MFL 37 §.
150

 God marknadsföringssed defini-

eras i MFL 3 §; “god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda kon-

sumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.” Bestämmelsen motsvarar art. 

5.1 och 5.2 - 5.5 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Vidare kan också nämnas att ICC 

grundregler om reklam utgör god vägledning för vad som är god marknadsföringssed (se ovan 

kap. 4).  

 

Generalklausulen kan ses som ett allmänt förbud mot otillbörlig marknadsföring och används 

för marknadsföringsåtgärder som inte träffas av andra uttryckliga förbud i MFL. Renommé-

snyltning som kommer behandlas i kommande avsnitt är en sådan, en annan är misskredite-

                                                           
149 Nordell, Ursprungsförväxling i marknadsrätten. Kommentar till MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla), s. 98 ff. 
150 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 17. 
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ring. Misskreditering kan liknas vid förtal av näringsidkare. Det är när en näringsidkare i sin 

marknadsföring nedvärderar annan näringsidkares verksamhet eller produkter.
151

 

 

6.3  Renommésnyltning 

6.3.1 Översikt 

Enbart vid ett ytterst få avgöranden innan millennieskiftet ansågs reklam otillbörligt enbart på 

grund av renommésnyltning.
152

 Även om renommésnyltning de senaste dryga 15 åren har fått 

en allt mer central roll inom marknadsföringsrätten så utgör den fortfarande ofta en slags se-

kundär talan i och med att det vid överträdelser inte kan utdömas skadestånd.
153

 Domen i det 

så kallade Robinson-avgörandet 1999 förändrade dock tillämpningen och nu finns det gott om 

vägledande praxis.
154

 MD:s definition nedan av begreppet renommésnyltning i Robinson-

avgörandet (MD 1999:21- Robinson) ger en bra förståelse för begreppet och har citerats i fler-

talet efterföljande domar.
155

 

 

”Det otillbörliga i dessa fall består i att "den snyltande" till sin ekonomiska fördel 

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

skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjande är ty-

piskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren 

och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.” 

 

Det konkreta en näringsidkare gör vid renommésnyltning är att genom marknadsföring obehö-

rigen koppla ihop sin egen verksamhet med annans verksamhet eller produkter. Exempel på 

sådan marknadsföring är; utformande av produkter som är lik annan näringsidkares produk-

ter
156

 användande av ord,
157

 teman,
158

 eller personer (skådespelare/rollfigur)
159

 som är starkt 

förknippade med annans verksamhet. Det är alltså ett krav på att det som utnyttjas ska vara 

                                                           
151 Nordell, Marknadsrätten En introduktion, s. 59 f. 
152 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 34 & s. 108. 
153

 Se t.ex. Nordell, Per Jonas, Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, Juridiskt Tidskrift, Nr 3 1999/00, s. 

655. 
154 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 37 ff. 
155

 Nordell, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi), s 215. 
156

 MD 2002:28 (Santa Maria). 
157

 MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla). 
158

 MD 1999:21 (Robinson). 
159

 MD 2001:15 (Svenska Spel) & MD 2002:17. 
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känt, det är annars svårt att se hur det skulle kunna vara förknippat med annan näringsid-

kare.
160

 

  

6.3.2 Renommé / Goodwill 

Trots att renommésnyltning är ett väl inarbetat begrepp inom den svenska rätten så talar man 

numera allt oftare om goodwill som bestämmelsens skyddsföremål. Renommé och goodwill 

borde dock närmast kunna beskrivas som synonymer. Med begreppen syftar man på ett före-

tags egenvärde eller mervärde. Traditionellt brukar det anses att marknadsföringsrätten inte 

har något skyddsobjekt.
161

 

 

Huruvida goodwill innehas av käranden brukar sällan vara särskilt omdiskuterat. Det som 

krävs enligt MD är normalt att ”... det som utnyttjas är väl känt på marknaden så att det för-

knippas med den andre näringsidkaren…”.
162

 Vidare har MD också beskrivit good-

will/renommé som ”… det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vil-

ken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren.”
163

 

 

Bland de fall då MD har bedömt att någon renommésnyltning inte begåtts tillföljd av bris-

tande goodwill eller uppmärksamhetsvärde (se följande avsnitt) återfinns bland andra tvister 

rörande produktutformning. I MD 2001:6 (Estrella) och MD 2016:11 (Spendrups) som gällde 

utseende på snackspåsar respektive ölburkar, så ansåg MD att kärandens goodwill inte täckte 

designen på svarandens produkter. Eller om man ser på det från den andra sidan; svarandens 

produkter inkräktade inte på det område som täcktes av kärandes goodwill.  Produkterna var 

helt enkelt inte tillräckligt lika. I sådana fall används renommésnyltning ofta som en sekundär 

talan. Som konstaterats ovan så krävs det för vilseledande efterbildning att risk för de facto 

förväxling föreligger. I ovan nämnda avgörande gällande Tex Mex-produkter
164

 så vann 

käranden ingen framgång med talan om vilseledande efterbildning men domstolen ansåg att 

produkternas likhet utgjorde renommésnyltning och förbjöds därför av MD.  

 

”Genom att utforma sin förpackning av köttfärsflarn på sätt som så tydligt och di-

rekt anknyter till Santa Marias mexikanska produkter drar Matkompaniet fördel 

                                                           
160 Nordell, Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, s. 654. 
161

 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 18-22. 
162

 MD 2002:20 (Champagnesmak). 
163

 MD 2002:17 (TCM). 
164

 MD 2002:28 (Santa Maria). 
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av det värde som ligger i den positiva föreställning som konsumenterna har av 

Santa Marias mexikanska produkter.” 

 

6.3.3 Uppmärksamhetsvärde 

Utöver att ha gett en erkänd definition av renommésnyltningsbegreppet så representerar också 

Robinson-domen den mer moderna eller om man så vill en friare tillämpning av bestämmel-

sen. En del av denna mer öppna tillämpning är att MD numera regelmässigt använder sig av 

uttrycket uppmärksamhetsvärde i relation till renommé/goodwill. Någon bestämd definition 

av begreppet tycks inte finnas. Beskrivningen nedan är från Robinson-avgörandet som anses 

vara första gången MD gav uttryckt dess nuvarande betydelse. 

 

”I den mån det uppmärksamhetsvärde som nu har beskrivits kan sägas medföra ett 

"renommé" för SVT är det sålunda fråga om renommé i något vidare mening än 

som brukar avses med detta begrepp. Detta betyder emellertid inte att det bör vara 

tillåtet för utomstående att fritt utnyttja det uppmärksamhetsvärde som SVT ska-

pat genom TV-program. Ett obehörigt sådant utnyttjande kan vara renommésnylt-

ning på samma sätt som förfaranden vilka traditionellt har betecknats så.” 

 

Omständigheterna i fallet var att OLW marknadsfört så kallade Robinsonchips. Produktens 

namn och förpackning samt marknadsföringen av den hade tydliga kopplingar till det då 

mycket populära TV-programmet Expedition: Robinson som sändes på SVT. Det bedömdes 

på följande sätt av MD: 

 

”Därigenom utnyttjar OLW kommersiellt ett uppmärksamhetsvärde som SVT och 

TV-programmet får anses ha skapat hos konsumenterna. Något medgivande från 

SVT att använda namnet Robinson i marknadsföringen förelåg inte. Marknadsfö-

ringen utgör därför en form av renommésnyltning.” 

 

Det är tydligt att det inte tycks läggas någon vikt vid om programmet anses vara av någon vi-

dare kvalitet eller inte. Det som nämns är uppmärksamhetsvärde och det borde rimligtvis vara 

ett vidare begrepp än goodwill. Istället för att en snyltare ”smittas” av en annans goda re-

nommé så räcker det - när man använder sig av begreppet uppmärksamhetsvärde - att en snyl-
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tare får mer uppmärksamhet till följd av snyltningen. Följden vid snyltning av uppmärk-

samhetsvärde är att den utsattes uppmärksamhet urvattnas snarare än svärtas ned.
165

   

 

För att tydliggöra skillnaden så kan ett utdrag från en tidigare dom
166

 återges. Där poängteras 

att snyltaren ges en fördelaktig bild till följd av den snyltande marknadsföringsåtgärden. 

 

” Detta innebär att Hugo Boss goda renommé utnyttjas till att ge en fördelaktig 

bild av försäkringen. Annonsen är därigenom i detta avseende otillbörlig på det 

sätt som Hugo Boss gjort gällande.” 

 

6.3.3.1 Grad av uppmärksamhetsvärde 

Robinson-avgörandet var också speciellt då det, till skillnad mot normalfallen, inte var up-

penbart att svaranden hade bättre renommé eller större goodwill. I de flesta avgöranden, fram 

för allt före men också efter, har saken rört snyltning av inarbetade kännetecken med varaktigt 

renommé. Att TV-program normalt inte kan förväntas vara lika bestående som ett företag på-

verkade inte renommésnyltningsbedömningen. Det påverkade däremot längden av det medde-

lade förbudet som gällde så länge då programmet sändes i SVT och ett år efter sändningsperi-

odens slut. MD:s lansering av tillämpningen av uppmärksamhetsvärde leder till frågeställ-

ningen huruvida renommésnyltning kan anses föreligga när de inblandade näringsidkarna har 

liknande typ och mängd av goodwill. Robinson-avgörandet tyder onekligen på att så kan vara 

fallet. Även efterföljande fall såsom MD 2001:21 (Guldäggstävlingen) har bekräftat den lin-

jen. Där hade TV3 utnyttjat Reklamförbundets uppmärksamhetsvärde kopplat till den årliga 

Guldäggstävlingen. Tävlingen bestod i att Reklamförbundet årligen vid en gala i Globen dela-

de ut priser till olika aktörer inom marknadsföringsindustrin. Det TV3 hade gjort var att an-

vända begreppet i olika former på neonskyltar utanför Globen och i tidning.  

 

 I normalfallet är skadan vid renommésnyltning just snyltning av goodwillskillnaden närings-

idkarna emellan. I situationer likt de här avgörandena bli skadan eventuell utebliven vinst. 

MD argumenterade att både SVT och Reklamförbundet själva hade kunnat använda sig av 

uppmärksamhetsvärdet kopplat till Robinson respektive Guldägget för att generera intäkter.
167

 

 

                                                           
165

 För styckena ovan se Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 22-23. 
166

 MD 1993:9 (Boss). 
167 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 121-123. 
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6.3.4 Vilseledande 

I förarbetena till 1970 års MFL betonades lagens betydelse för stärkt konsumentskydd. Följ-

den blev att även renommésnyltning tillämpades som en konsumentskyddande bestämmelsen, 

det i och med att renommésnyltande reklam endast var otillbörlig om den vilseledde allmän-

heten.
168

 Numera är det dock inget krav på vilseledande kopplat till renommésnyltning, det 

borde stå klart i och med bland annat Robinson-avgörandet.
169

 Där konstaterad MD, i relation 

till yrkandet om att reklamen även utgjorde vilseledande om kommersiellt ursprung, att re-

klamen inte ”… gett konsumenterna intrycket att OLW:s produkt har ett kommersiellt ur-

sprung i SVT.” 

 

Bedömningen huruvida obehörig anknytning föreligger ligger nära kopplat till frågan om vil-

seledande. Obehörig anknytelse är det som utgör renommésnyltning och därmed naturligtvis 

ett krav för att reklamen ifråga ska anses otillbörlig. I MD 2006:19 (Vi) bedömdes matbutiken 

Vivos användning av kännetecknet ”Vi” inte ”… på något obehörigt sätt anknyta till Tidning-

en Vi.” MD ansåg att Vivo hade goda skäl för användandet (namnbytet till ”Vi-butikerna ”) 

samt att ”Vi” användes i annan färgsättning och tillsammans med andra ord så som t.ex. ”bu-

tik”. På så sätt är det mer kopplingen mellan ”Vi” och Tidningen Vi” som är för svag. Dom-

stolen väljer begreppet association (vilseledande nämns inte i relation till renommésnylt-

ningsbedömningen).  

 

”Det framstår mot denna bakgrund som osannolikt att konsumenter som tar del av 

Vivos publikationer skulle associera till Tidningen Vi.” 

 

MD vägde också in att Vivo inte skulle dra någon ekonomisk vinning av att dra nytta av Tid-

ningen Vis uppmärksamhetsvärde då Vivo själva ansågs inneha ett sådant värde. Det kan an-

ses skapa viss förvirring angående frågan om när goodwillskillnaden företag emellan spelar 

roll.
170

  

 

 

 

                                                           
168 Pehrson, Lars & Johansson, Jenny, Ur svenskt rättspraxis, NIR 2000 s. 105 f. 
169 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 108 f. & s. 128. 
170 Nordell, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi), s. 216 

f. 
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6.5 MFL & Rihanna-avgörandet 

Att Rihanna som världskänd artist både innehar gott renommé och högt uppmärksamhetsvär-

de är uppenbart. Likaså är hennes ansikte känt på marknaden. Även om Topshop är ett känt 

och populärt företag så kan det inte råda några tvivel om att Rihanna besitter både en annan 

typ av renommé som artist och dessutom större uppmärksamhetsvärde. Det är uppenbart att 

det är Rihanna på bilden och jag kan inte komma på någon rimlig anledning för Topshop att 

använda bilden förutom att därigenom göra tröjan mer åtråvärd.
171

  

 

6.5.1 Renommésnyltning 

Med anledningen av begreppet uppmärksamhetsvärde och dess tillämpning i Robinson-

avgörandet så föreligger det inga skäl att diskutera huruvida allmänheten skulle ha blivit vilse-

ledd av Rihanna-trycket på tröjan. Att bild/film av personer kan utgöra renommésnyltning 

borde det inte råda några tvivel om.
172

 För mig är det tämligen uppenbart att Topshop har ut-

nyttjat det uppmärksamhetsvärde som följer med artisten. Topshops marknadsföring skulle 

därför utgöra renommésnyltning och därför vara otillbörlig enligt MFL 5 & 6 §§.  

 

6.5.2 Vilseledande reklam 

Som ovan konstaterades så är rättsläget aningen oklart när det kommer till bedömningen av 

vilseledande. Det som ställning bör tas till är huruvida bilden på tröjan förknippas med Ri-

hannas verksamhet.
173

 Rinnas huvudsakliga verksamhet är naturligtvis musik men även mode 

borde inkluderas då hon på olika sätt har varit verksam inom den industrin. Avvägningen blir 

då lik den som gjordes i samband med passing off-bedömningen i Rihanna-domen. Associerar 

allmänheten till Rihanna och hennes verksamhet när det ser tröjan eller är det enbart en ut-

smyckning. För passing off krävdes det enligt domen att kunder hade blivit vilseledda angå-

ende tröjans ursprung och att det hade påverkat deras handlande. Det tycks däremot inte krä-

vas för att vilseledelse om kommersiellt ursprung ska föreligga. Rättsläget är som sagt oklart 

men det tycks räcka att kunder upplever ett kommersiellt samband mellan tröjan och Rihanna.  

 

Det kan här poängteras att i de två fallen ovan (Robinson och Svenska Spel) där MD valt att 

lägga vikt vid skillnaderna mellan de företagen och deras produkter så har käranden varit ett 

statligt spelbolag respektive TV-kanal. Båda med avgränsade verksamhetsområden. Mer likt 

                                                           
171

 Jfr. MD 2006:19 (Vi). 
172

 MD 2001:15 (Svenska Spel). 
173

 MD 2006:19 (Vi). 
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Rihanna-avgörandet är då snarare Hotell Villa Villekulla. Rättigheterna till Astrid Lindgrens 

verk används på flera olika sätt. Böckerna och filmerna är självklart det centrala men även 

nöjesparker såsom Astrid Lindgrens Värld och Junibacken kan lyftas fram samt en massa oli-

ka typer av merchandise. Vidare känns omständigheterna i Gladiatoerna-avgörandet mer rele-

vanta då TV4 faktiskt hade tänkt göra en turné likt den som otillbörligen marknadsfördes av 

TCM. På samma sätt är Rihanna i första hand en artist men hon är, vilket konstaterades i do-

men, också en modeikon. Sponsoraktivitetert skulle kunna beskrivas som en Rihannas verk-

samheter då det är en stor inkomstkälla. Domstolen kom också fram till att kunder hade vilse-

letts och uppfattat ett kommersiellt samband mellan tröjan och Rihanna.  

 

Enligt min mening är det, med anledning av det ovan anförda, mer troligt att MD skulle be-

döma Rihanna-tvisten på samma sätt som man gjorde i fallen om Gladiatorerna och Hotell 

Villa Villekulla. Topshops marknadsföring skulle därför utgöra vilseledande om kommersiellt 

ursprung och vara otillbörlig enligt 8 & 10 §§ MFL. 

 

7. Lag (1978:800) om namn och bild i reklam 

 

Kapitlet inleds med en kort introduktion, vilken efterföljs av en genomgång av bakgrunden till 

lagen om namn och bild i reklam (fortsatt benämnd reklamlagen
174

) som fokuserar på vägen 

fram till lagen. Sedan följer en redogörelse av reklamlagens tillämpningsmässigt mer kompli-

cerade aspekter, där definitionsfrågor med mera analyseras och det särskilt mot bakgrund av 

Rihanna-avgörandet. 

 

7.1 Introduktion 

 

1 § Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttig-

het använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes 

samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person. 

 

                                                           
174

 Se t.ex. Malmsten, Krister, Idrottsutövares namn och bild i reklam, Idrottsjuridisk skriftserie nr 6, Artikel-

samling 2001 s. 156–166. 
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I Sverige fanns innan ikraftträdandet av reklamlagen inget konkret förbud mot användning av 

annans namn eller bild i reklam.
175

 Samma faktum konstaterades också i den följande proposi-

tionen.
176

 Målsättningen med lagen är att enskilda själva genom samtycke ska kunna avgöra 

om deras identitet ska få användas vid marknadsföring.
177

 På så sätt är likheten med immate-

rialrättsslagstiftningen tydlig.
178

  Huvudsyftet med en sådan ordning är att skyddet för den en-

skildes integritet ska stärkas.
179

 Lagen har endast vid ett fåtal tillfällen tillämpats i domstol,
180

 

det kan därför sägas att det i ett par avseenden inte är klart hur lagen tillämpas.  

 

7.1.1 Bakgrund 

 

Reklam och integritet var ett i raden av betänkanden som integritetsskyddskommittén avläm-

nade som fokuserade på behovet av skydd för integritet, särskilt i relation till tekniska hjälp-

medel. Kommittén hade sedan 1966 varit ansvarig för att utreda en förstärkning av skyddet 

för den personliga integriteten.
181

 I utredningsdirektiven angavs de fototekniska framstegen i 

kombination med behovet av integritetsskydd som skäl för utredning. Marknadsföringsåtgär-

der påtalades inte som något tänkt ämne för kommittén utan det var kommittén själv som såg 

behovet av integritetsskydd i reklamsammanhang och den var tydlig med att det här betän-

kandet var fristående från de andra.
182

 Detsamma gäller namn. I direktiven låg fokus på beho-

vet av skydd gentemot bildframställning/spridning. Kommittén ansåg dock att det var lämp-

ligt att behandla både bild och namn i betänkandet.
183

 

 

Huvudförslaget från kommittén var att inrätta ett nytt brott i BrB nämligen olovlig reklam och 

det i balkens fjärde kapitel om brott mot frihet och frid.
184

 Rena lagtekniska frågor kommer 

inte analyseras ingående men två sådana kan dock vara värda att uppmärksamma, nämligen 

valet av ett straffrättsligt förbud samt var förbudet skulle placeras; i BrB, annan befintlig lag 

eller i egen (ny) lag. 

 

                                                           
175

 Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 7. & 

SOU 1976:48, s.23 
176

 Prop.1978/9:2, s 48. 
177

 Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 24. 
178 Levin, Rätt till egen bild- om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier, s. 66. 
179

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.145. 
180

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 96. 
181

 SOU 1976:48, s. 3.  
182

 SOU 1976:48, s. 15 & 17. 
183

 SOU 1976:48, s. 45-46. 
184

 SOU 1976:48, s. 7. 
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När det straffrättsliga förbudet vara eller icke varande diskuteras i propositionen
185

 är det inte 

främst den (numera) förbjudna handlingens allvarlighet som diskuteras utan snarare skade-

ståndsfrågan. Föredraganden (justitieminister Sven Romanus) tog fasta vid att den vars namn 

eller bild som utnyttjas högt troligt kommer att lida både ideell- och ren förmögenhetsskada. 

Det var av stor betydelse eftersom man enligt SkL 1:3 (ideell skada) och 2:4 (ren förmögen-

hetsskada) enbart hade rätt till ersättning för sådana skador i utomobligatoriska förhållanden 

om den har orsakats genom brott. Departementschefen konstaterade att det inte var lämpligt 

att ändra etablerade skadeståndsprinciper utan att det istället var mer lämpligt att införa en 

straffbestämmelse.
186

  

 

SkL 1:3 är upphävd och 2:4 reglera numera andra frågor.
187

 Kopplingen finns dock kvar i och 

med SkL 2:2 – ”Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan” 

samt 2:3” Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp 

mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.” 

Kopplingen är således kvar men tycks ha blivit mindre strikt. För att skadestånd ska dömas ut 

krävs det inte att skadevållaren döms för handlingen.
188

  

 

Medan det var främst skadeståndsrättsliga argument mot en enbart civilrättslig reglering så 

var det andra anledningar till att förbudet placerades i en egen lag och inte som kommittén 

föreslagit i BrB eller i annan redan existerande lag. Departementschefen anförde att integri-

tetsskyddskommitténs förslag om nytt brott i BrB var ett resultat av att kommittén fokuserat 

på skyddet för den personliga integriteten. Departementschefen ville istället lyfta fram det 

immaterialrättsliga inslaget. Mer konkret beskrivs det som det ekonomiska, nämligen att per-

soner (s.k. kändisar omnämns särskilt) själva ska råda över när de ska medverka i reklam och 

få ekonomiskt ersättning för det.
189

  

 

MFL hade av Konsumentombudsmannen förslagits som möjlig hemvist för den nya re-

gleringen. En möjlig lösning som KO lyfte fram var att marknadsföring utöver existerande 

                                                           
185 Prop.1978/9:2, s. 49-51. Se också SOU 1976:48, s. 52-54 för liknande resonemang i betänkandet. 
186

Levin, Rätt till egen bild- om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier, s. 67-68 & Prop. 1978/9:2, 

s. 49 f. 
187

 Ändring genom lag (2001:732). 
188

 Bengtsson, Bertil, & Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen, version den 12 maj 2016  Zeteo (uppdaterad 

2016-05-25), kommentaren till 2 kap. (§§2,3) Skadeståndsansvar på grund av eget vållande. 
189 Prop.1978/9:2, s 50-51. 
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otillbörlighetsgrunder också skulle vara otillbörlig om den kränkte en individs integritet.
190

 

MD påpekade dock i sitt remissyttrande att det yttersta syftet med MFL var vara att främja 

konsumenternas kollektiva intresse. Att införa den föreslagna regleringen i MFL skulle därför 

innebära en inplantering av ett främmande element i lagen, eftersom den föreslagna re-

gleringen hade ett helt annat syfte, nämligen att värna den personliga integriteten. Vidare på-

pekade Marknadsdomstolen också en rad processuella nackdelar med att placera förbudet i 

MFL.
191

  

 

 Departementschefen höll samma linje som Integritetsskyddskommittén och instämde med 

marknadsdomstolens argument om att syftet med förbud mot användning av namn och bild i 

reklam inte väl skulle stämma överens med MFL:s syfte. Att införa regler i andra existerande 

lagar avfärdades av både kommittén
192

 och departementschefen
193

 eftersom det skulle ”… in-

nebära att ett främmande element införs i dessa lagar.” 

 

7.2 Definitioner och gränsdragningar 

Nedan följer en genomgång av en del av lagens begrepp och frågeställningar som kan uppstå. 

 

7.2.1 Näringsidkare 

Första ordet i namnslagens första paragraf förklarar att det är näringsidkare som förbjuds att 

använda annans namn och bild vid marknadsföring. För definition av begreppet näringsidkare 

hänvisar man i reklamlagens proposition till den då gällande marknadsföringslagens proposi-

tion, eftersom reklamlagen utformats efter strukturen i 2 § marknadsföringslagen.
194

 I 3 § i 

den nu gällande MFL definieras näringsidkare så som ”en fysisk eller juridisk person som 

handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.” Det är snarlikt 

definitionen i art. 2 d) direktivet om vilseledande reklam
195

; ” en fysisk eller juridisk person 

som handlar för ändamål som ligger inom ramen för dennes näringsverksamhet, hantverk, 

affärsverksamhet eller yrke samt den som handlar i näringsidkarens namn eller för dennes 

räkning”.
196

  

 

                                                           
190 Prop.1978/9:2, s 22-23. 
191 Prop.1978/9:2, s 25. 
192

 SOU 1976:48, s. 44.  
193

 Prop. 1978/9:2, s. 49. 
194 Prop.1978/9:2, s. 62. 
195

 Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam. 
196 Nästan identisk definition i art.2 b)  Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
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Näringingsidkarbegreppet är etablerat i den svenska rätten, det återfinns utöver i MFL också i 

bland annat köprätten.
197

 Det finns dock ingen direkt koppling mellan definitionerna i dessa 

lagar. Reklamlagens näringingsidkarbegrepp ska ges en omfattande definition. Som följer av 

MFLs definition så täcks både fysiska och juridiska personer. Vinstsyfte är något som ofta 

förknippas med näringsidkare, det är sant att det finns en korrelation mellan begreppen men 

den centrala frågan är istället huruvida verksamheten drivs yrkesmässigt. För att fasställa om 

en verksamhet drivs yrkesmässigt så ser man till om det är utövarens huvudsakliga verksam-

het.
198

  

 

Näringsidkarbegreppet skulle inte behöva problematiseras vid tillämpning av reklamlagen på 

Rihanna-avgörandet; Topshop är utan tvivel att anse som en näringsidkare. 

 

7.2.2 Reklam 

Om rekvisitet näringsidkare tämligen självfallet var uppfyllt i hypotesen med Rihanna-avgö-

randet så är det klart mer problematiskt när det kommer till reklambegreppet. När frågan om 

vad som är att anse som reklam (i relation till reklamlagen) har prövats i domstol så har det så 

vitt jag vet varit fråga om gränsdragningen mot tryck- och yttrandefriheten. Den gränsdrag-

ningen behandlas i kommande avsnitt.  

 

Det är givetvis viktigt att fasställa om en vidtagen åtgärd faller under begreppet reklam vilket 

är det lagen, enligt dess rubrik, behandlar. En sådan bedömning är inte alltid helt enkel.
199

 För 

även om lagens 1 § förbjuder användning av namn och bild vid ”…marknadsföring av vara, 

tjänst eller annan nyttighet…” så talar man i förarbetena om ett s.k. reklambegrepp i större 

utsträckning än marknadsföring vilket kan uppfattas som aningen förvirrande.  

 

Reklam anses normalt som ett smalare begrepp jämfört med marknadsföring, det är en typ av 

marknadsföring. Avsikten med reklamlagen var dock att den ska täcka marknadsföring och 

det i dåvarande marknadsföringslagen (1975:1418) använda begreppet framställning. Därför 

har begreppet reklam inte använts i lagens första paragraf.
200

 Det kan därför här vara på sin 

plats att lyfta fram den nu gällande MFL:s definition av marknadsföring. Jag kan nämligen 
                                                           
197 Konsumentköplag (1990:932) § 1; “näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål 

som har samband med den egna näringsverksamheten”. 
198

Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 15-16. 
199

 Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 11. 
200

 Prop.1978/9:2, s. 60 & Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktik-

fall och lagtext, s. 17. 
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inte se det på annat sätt en att framställning, som förekommer men inte definieras i 2008 års 

MFL, är en omskrivning av marknadsföring.
201

  

 

Marknadsföringslag § 3 

marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att 

främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares 

handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, un-

der eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller när-

ingsidkare, 

 

Nämnas bör också reklamdefinitionen i direktivet om vilseledande reklam: 

reklam: varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksam-

het, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller 

tjänster, däribland fast egendom, rättigheter och skyldigheter,
202

 

 

Reklamlagens reklambegrepp ska således i likhet med näringsidkarbegreppet ges en vid vid-

sträckt mening vilket är i linje med Internationella handelkammarens grundregler för reklam. I 

reklamlagens förarbeten ges exempel på reklamåtgärder. Där nämns inte själva försäljnings-

momentet men man påpekar att det inte finns någon anledning att inskränka lagens tillämp-

ningsområde till budskap via massmedier. ”Sammanfattningsvis anser jag alltså att i princip 

alla slags medier ska härföras till det straffbara området.”
203

  

 

7.2.2.1  Kommersiell reklam 

Nära kopplat till näringsidkarbegreppet är gränsdragningen mellan kommersiell och icke 

kommersiell reklam. Det är också något som diskuteras i reklamlagens förarbeten.
204

 Kom-

mersiellreklam förklaras där som ”… reklam som syftar till att öka omsättningen för en när-

ingsidkare.” Och det är sådan reklam som omfattas av reklamlagen, därav användandet av 

termen näringsidkare. Motsatsen är icke kommersiell reklam eller som man i samma proposi-

tion väljer att kalla för ideell reklam. Det som faller inom det begreppet är propaganda och in-

formation från ideella organisationer så som politiska partier och trossamfund.  Det framför-

des under framtagandet av lagen att sådan ideell reklam kan var minst lika skadlig för den 

                                                           
201

 Jfr. §§ 9 & 10 i Marknadsföringslagen (2008:486) 
202

 Art.2 a) Direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam. 
203 Prop.1978/9:2, s. 58 f. 
204 Prop.1978/9:2, s. 58-60. 
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som utnyttjas. Det fanns två anledningar till att ideell reklam lämnades utanför reklamlagens 

tillämpningsområde. En var lagteknisk; vill man reglera ideell reklam så aktualiseras grund-

lagarna, medan kommersiell reklam ligger utanför reglerna om yttrande- och tryckfrihet. Den 

andra anledningen var snyltningsinslaget i regleringen. Det man primärt vill hindra är att fö-

retagare gör ekonomisk vinning genom att utnyttja privatpersoners namn eller bild.
205

 Utnytt-

jandet behöver inte vara särskilt utstuderat. Det räcker i regel med att en person tydligt identi-

fieras som inte personen behöver inte visa att hen har blivit utvald av en särskild anledning. 

Det förklarades av tingsrätten
206

 i en dom som sedan fastställdes av hovrätten
207

. 

 

”Det förhållandet att det för Pangea måhända var ovidkommande vilken person 

som förekom på bilden saknar betydelse vid bedömningen av om sådan skyldighet 

föreligger.” 

 

Inte heller hjälper det att användandet av ett namn eller bild i reklam är i informationssyfte.
208

 

I Rihanna-fallet är det självklart att om det är reklam så är det kommersiell reklam, eftersom 

Topshop är näringsidkare och Rihannas ansikte är placerat på tröjan för att den ska sälja. Mer 

komplicerat blir det när i fallet med Umeå kommuns informationsspridning (se avsnitt 1.2.). 

Där finns inte någon utbredd praxis att ta ledning från. I Propositionen har man utgått från att 

snyltningsbegreppet har en tydlig koppling till ekonomisk vinning. Därför borde Umeå kom-

mun inte kunna dömas till ansvar. Å anda sidan så är skadan för den utsatta minst lika stor 

(särskilt i föreliggande fall med kopplingen till könssjukdomar) och man skulle kunna argu-

mentera för att kommunen har utnyttjat personen genom att inte betala rätt ersättning.  

 

7.2.3 Skadestånd 

”Den som bryter mot 1 § eller medverkar till sådan handling skall utge skäligt ve-

derlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Sker det uppsåtligen eller av 

oaktsamhet, skall ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i 

vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omstän-

digheter av annan än rent ekonomisk betydelse.” 

 

                                                           
205 Prop.1978/9:2, s. 59 f. 
206 Jakobsbergs tingsrätts dom 2000-06-19 i mål T 34-99. 
207 Svea Hovrätt 2001-05-11 Mål nr T 5273-00. 
208

 Se RH 1988:107. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19780800.htm#P1
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Det bestäms inledningsvis i reklamlagens ovan utskriva 3 § att den utnyttjade i enlighet med 

reklamlagen rätt till erfordrigt arvode för sin (ofrivilliga) medverkan, det oavsett den ansvari-

ges eventuella goda tro (om exempelvis samtycke). Arvodets storlek ska vara rimligt i för-

hållande till gällande branschpraxis. För ersättningsskyldighet beträffande annan skada - det 

vill säga skadestånd - krävs det dock uppsåt eller oaktsamhet.
209

 

 

Samtyckesfrågan bör givetvis nämnas, eftersom namn och bildanvändning i reklam i enlighet 

med meddelat samtycke är tillåtet. Det behöver dock inte ges något utförligt utrymme då det 

inte finns något som tyder på att samtyckesfrågan i reklamlagen skiljer sig från övrig svensk 

rätt. Det är den avbildade/namngivne personen eller hens lagenliga företrädare som ska lämna 

samtycket. Det är användning av namn/bild i reklamen som ska godkännas inte reklamen som 

sådan.
210

 

 

7.3  Identifiering 

Både i reklamlagens rubrik och första paragraf framgår det att den behandlar både bild- och 

namnanvändning. I första paragrafen förklaras också att med namn jämställs annan beteck-

ning som klart utpekar viss person.” Det som skyddas är alltså den enskildes identitet. Namn 

och bild är de normala och konkreta sätten att peka ut någon men beskrivningar och vaga bil-

der tillsammans med tillexempel en yrkesroll kan lika tydligt anspela på en enskild person. 

Det tar man fasta på i förarbetena och slår fast att det som ska skyddas är utpekande av en-

skild person. Till det har man lagt till ett uppenbarhetsrekvisit, det ska alltså vara uppenbart 

vem det är som pekas ut.
211

 Här aktualiseras återigen inslaget av utnyttjande, om en person 

endast ”råkat” hamna med på bild så vore det långdraget att försöka hävda att den personen 

har utnyttjats av marknadsföraren.
212

  

 

7.4 Tryck- och Yttrandefrihet 

Som ovan har konstaterats så begränsades reklamlagens omfång till enbart kommersiell re-

klam delvis för att undvika kollision med yttrande- och tryckfriheten.  Grundlagarna saknar 

något undantag för marknadsföring rent generellt. Lagstiftaren har dock ansett att ingripanden 

                                                           
209 Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 28 f. 
210

 Se Prop.1978/9:2, s. 62 & Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med prak-

tikfall och lagtext, s. 24. Se även Stockholms Tingsrätt dom 2009-03-25 i mål T 14689-07 där samtyckesfrågan 

bedömdes. 
211

 Jfr. Hovrätten över Skåne och Blekinge dom 2006-06-27 mål T 698-06 där kvinna inte ansågs vara identifier-

bar när foto av torso använts.   
212

 Prop.1978/9:2, s. 54-57. 
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mot kommersiell reklam (åtgärder av utpräglat kommersiell natur) kan göras utan stöd i 

grundlagarna (se TF: 1:3 & YGL 1:4) och det genom att se till tryck- och yttrandefrihetens 

syften
213

. Den gränsdragningen har dock visat sig inte vara helt enkel och har lett till ett par 

domstolsavgöranden bland annat NJA 1999 s 749. Där hade tidningen Aktuell Rapport använt 

en bild på Robert Gustafsson när han håller i ett exemplar av Aktuell Rapport. Bilden som i 

stort sätt utgjorde magasinets baksida var kompletterad med texten ”Bättre än Björnes Maga-

sin”. Gustafsson hade inte godkänt det. Åtal väcktes (mot ansvarig utgivare) och skådespela-

ren yrkade på ideellt skadestånd, vederlag samt att svaranden (ansvarig utgivare & tidningen) 

skulle bekosta tryckning av domen i landets stora dagstidningar (se reklamlagen § 3).  

 

Svarandenas huvudargument var att baksidan likt framställningen som den var en del av var 

skyddad av TF.  I sin bedömning började samtliga instanser med att konstatera att reklam är 

skyddat av tryckfriheten men att ingripanden kan göras i enlighet med tillexempel reklamla-

gen. Kopplingen mellan reklam och tryckfriheten kommenterades på följande sätt av HD: 

 

”Reklam i tryckt skrift faller i och för sig under tryckfrihetsförordningen. Det tor-

de emellertid råda allmän enighet om att ingripande mot reklamåtgärder kan ske 

utanför tryckfrihetsförordningens regler i fall då åtgärderna är av utpräglat kom-

mersiell natur, dvs. att de vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt 

syfte samt har rent kommersiella förhållanden till föremål.” 

 

Man konstaterade sedan att den avgörande frågan var…” om framställningen kan anses vara 

av utpräglat kommersiell natur eller om den får anses innehålla något annat, dvs. ha ett redak-

tionellt innehåll.” HD ansåg likt de två underinstanserna att magasinets baksida utgjorde 

marknadsföring, man tycks ha lagt stor vikt vid hur den var utformad: 

 

“Med sin text och bild, som klart utvisar att det är just tidningen Aktuell Rapport 

som Robert G studerar, kan sidan inte uppfattas som annat än en marknadsföring 

av tidningen, låt vara att man härvid använt sig av samma idémässiga uppbyggnad 

av sidan som annars brukades för tidningens baksidor. Att texten och bilden av 

Robert G försetts med uppgift om tidningens pris och att den utkommer varje 
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 Jfr. TF 1:1 & YGL 1:1. Se Prop.1978/9:2, s. 51 f & NJA 1999 s 749. 
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vecka framhäver ytterligare att det är fråga om en framställning av utpräglat 

kommersiell natur.” 

 

Den ansvariga utgivaren dömdes för brott mot reklamlagen och tidningen ålades att ersätta 

Gustafsson för både skada och skälig ersättning. Ett justitieråd var dock skiljaktigt. Torkel 

Gregow ansåg att baksidan var skydat av TF. Argument för det var att bilden inte var tagen i 

reklamsyfte samt att baksidan anknöt till det redaktionella innehållet. 

 

Ett annat rättsfall där reklamlagen (tillsammans med varumärkeslagen) tillämpades av högsta 

domstolen är NJA 2003 s 25 där tv-serien Tre Kronors varumärke hade använts i både radio-

reklam för tidningen Okey samt i själva tidningen. Det som aktualiserade reklamlagen var att 

tidningen innehöll en kalender med bilder på diverse kändisar, däribland karaktärerna från tv-

serien Tre Kronor. Tingsrätten gjorde bedömningen att inslaget i radioreklamen (”En Mega-

poster med Metallica och Tre Kronor-kalendern”) och användandet av ”Tre Kronor” på 

omslaget enbart utgjorde upplysningar av tidningens innehåll och var alltså inte att anses som 

varumärkesanvändning. När det kom till kalendern så kommenterade tingsrätten att ”… bil-

derna intagits för att bidra till tidningens attraktionskraft på den publik den riktar sig emot. 

Användning i sådant syfte strider inte mot vad som stadgas i lagen om namn och bild i re-

klam.” Käromålet avvisades således. Tingsrätten avvisade istället för ogillade talan eftersom 

man felaktigt handlagt ärendet som ett tryckfrihetsmål, mer om det nedan. 

 

Även Hovrätten ansåg att användning av "Tre Kronor" och bilderna på skådespelarna i TV-se-

rien Tre Kronor föll under TF:s och YGL:s tillämpningsområden. Och därför inte kunde tack-

las med hjälp av reklamlagen eller Varumärkeslagen. 

 

HD slog i sin dom fast att tingsrätten gjorde fel i att handlägga ärendet som ett tryckfrihetsmål 

(jfr TF 12 kap. 1 § 2 st.). För den tryckta användningen av varumärket samt bilderna i kalen-

dern spelade det inte någon faktisk betydelse eftersom HD likt underinstanserna ansåg att an-

vändningen inte var av utpräglat kommersiell natur. Talan skulle därför ha ogillats och inte ha 

avvisats i dessa avseenden. Det fanns enligt HD ingen anledning att återförvisa ärendet gäl-

lande det tryckta materialet. Hovrättens tolkning av bilderna i almanackan som HD anslöt sig 

till löd: 
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” OKEJ är en ungdomstidning. Med hänsyn till tidningens karaktär och utform-

ning får den almanacka med bilder på skådespelare i TV-serien Tre Kronor som 

bifogats tidningen anses utgöra en del av tidningens redaktionella innehåll.” 

 

HD ansåg dock att varumärkesanvändningen i radioreklamen ”… uppenbart ingått som ett led i 

marknadsföringen av det nyssnämnda numret av tidningen och därigenom haft ett utpräglat 

kommersiellt syfte. Något skydd i YGL för denna användning har inte förelegat.” Därför un-

danröjdes Tingsrättens beslut rörande radioreklamen och ärendet återförvisades till tingsrät-

ten. De båda domarna tydliggör hur förbudet mot användandet av annans varumärke, namn 

och bild är begränsat till kommersiell användning (reklam). Något allmänt förbud finns som 

sagt inte.  De visar också hur prekär gränsdragningen kan vara mellan vad som är respektive 

inte är grundlagsskyddat. Den uppenbara problematiken är att det inte är reglerat uttryckligen 

i lag vilket man kan tycka är något besynnerligt.
214

 Och inte heller finns det mycket till väg-

ledning in andra rättskällor.
215

 

 

7.5 Reklamlagen & Rihanna-avgörandet 

Det som här ska analyseras är vad det ovan presenterade får för konsekvenser när reklamlagen 

ska appliceras på omständigheterna i Rihanna-avgörandet. Konstateras kan att Topshop är en 

näringsidkare, att Rihanna som tydligt utpekas inte har samtyckt till åtgärden samt att Top-

shop uppenbart utnyttjat och gjort ekonomisk vinning på Rihannas identitet. Frågan som kvar-

står är således huruvida det rör sig om reklam. 

 

Personligen tror jag inte att många utifrån ordets normala betydelse skulle klassificera försälj-

ning av en tröja som reklam. Annorlunda blir det nog med ovan presenterade definitioner i 

åtanke. Som tidigare har konstaterats så saknas utbredd praxis och det som finns har främst 

behandlat gränsdragningen mellan kommersiell och ideell reklam. Både domarna med Tre 

Kronor och Robert Gustafsson gällde som sagt huruvida framställningarna på baksidan re-

spektive kalendern var ”… av utpräglat kommersiell natur eller om den får anses innehålla 

något annat, dvs. ha ett redaktionellt innehåll.”
216

 Detsamma gäller löpsedlar
217

 och bok-

                                                           
214 Se tex s. 51 f. i Prop.1978/9:2. 
215

 Nordell, Per Jonas, Varumärkesanvändning och yttrandefrihet. Kommentar till NJA 2003 s. 25 (Tre Kronor), 

NIR, 2003 s 408 ff. 
216

 NJA 1999 s 749. 
217

Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 36 f. 
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omslag
218

 som normalfallet anknyter till sitt grundlagsskyddade innehåll. Trycket på tröjan 

kan inte anses inneha en liknande funktion och därför vore nog förhastat om inte felaktigt att 

utifrån dessa exempel automatiskt dra parallellen att (trycket på) tröjan antingen är reklam el-

ler grundlagsskyddat.  

 

Exempel som förekommer i litteraturen som kan jämföras med trycket på tröjan är s.k. kunga 

tallrikar (tallrikar som pryds av kungligheter) och idolbilder. Men även där är det marknadsfö-

ringen av dessa i form av bilder på produkterna som diskuteras. Bökmark och Svensson tar 

dock mycket kortfattat upp ett exempel med tvål som formgivits efter en viss person och skri-

ver att det i sådana fall inte kan råda någon tvekan om att det i sådana fall krävs samtycke in-

nan sådan produkt marknadsförs. Skillnaden mellan den formgivna tvålen och idolbilder för-

klaras inte. Fönsterskyltning tas upp mycket kort men då enbart genom exemplet med en fo-

tograf som ställer ut bilder på personer som han tagit.
219

   

 

Argumentation angående produktframställning eller försäljning lyser med sin frånvaro i fö-

rarbetena. Anledningen är nog så simpel att man inte hade tänkt att lagen skulle appliceras på 

sådana fall. Syftet med reklamlagen var att skydda enskilda mot att utan samtycke bli utnytt-

jade i traditionella reklamsammanhang. Att sådana spörsmål inte heller har kommit att prövas 

av domstol beror högst sannolikt på att man i sådana situationer normalt använder sig av MFL 

alternativt VmL. I brist på vägledning så blir den hypotetiska tillämpningen nästintill en giss-

ningslek. Frågan blir om man ska gå på syftet med lagen eller lagens ordalydelse (tillsammans 

med definitioner av reklam/marknadsföring från propositionen). Gör man det senare så har jag 

svårt att se hur man skulle kunna argumentera för att Rihanna inte skulle kunna utkräva an-

svar i enligt reklamlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 Prop.1978/9:2, s. 54. 
219 Bökmark & Svensson, Lagen om namn och bild i reklam: en kommentar med praktikfall och lagtext, s. 23 f. 
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8. Analys 

Tillämpningen av MFL och reklamlagen har diskuterats under respektive kapitel. Här följer 

en analys av ett par observationer som gjorts under arbetets gång.  

 

- Renommésnyltning / Passing Off 

Skillnader mellan civil law och common law samt innebörden av en talan enligt marknadsfö-

ringslagen förs i specialdomstol med delvis indispositiva inslag
220

 gör givetvis att de två pro-

cesserna är olika. Här försöker jag dock återknyta till det som har behandlats ovan, nämligen 

tillämpningen. 

 

Den stora skillnaden mellan tillämpningen av passing off och renommésnyltning är att det vid 

den första krävs någon form av vilseledande för att marknadsföringen ska anses vara otillåten.  

Hur betydande skillnaden är beror naturligtvis på hur strikt domstolen kommer att bedöma 

frågan om vilseledande. I Rihanna-avgörandet, som tycktes utgöra ett gränsfall, var det avgö-

rande att bilden påminde om hennes albumomslag. Det skulle givetvis vara intressant med ett 

liknande fall, men som inte bedöms som passing off, för att på så sätt få en fingervisning om 

var gränsen går. 

 

Argumentet att konsumenter inte bryr sig om produkters kommersiella ursprung vilket anför-

des i domarna angående ABBA- och Elvis-attiraljerna känns daterat. I dagens medielandskap 

kan - och faktiskt håller - en stor mängd konsumenter bra koll på vem som producerar vad. 

Och kanske ännu bättre koll har konsumenterna på vem som köper/använder vilka produkter. 

Det är vanligt att kändisar antingen är med och producerar produkter, men också särskilt att 

de är med och marknadsför dem. Det är en viktig del av deras kändisskap och en inkomstkäl-

la. Så istället för att helt stryka kravet på vilseledelse så vore det för mig mer rimligt att anse 

att en tröja med en bild av en kändis de facto ger bilden av att personen ifråga har ett samband 

med näringsidkaren som säljer tröjan. 

 

Ytterligare en skillnad är att passing off är en skadeståndstalan medan en part som bedöms ha 

begått renommésnyltning inte kan åläggas att betala skadestånd. Det var i förarbetena till 

                                                           
220 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 111. 
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1995 års MFL uppe till förslag att Renommésnyltning skulle få en egen paragraf som skulle 

lyda:
221

 

 

”En näringsidkare får inte dra fördel av en annan näringsidkares verksamhet, va-

ror eller tjänster på ett sätt som är ägnat att snylta på dennes kommersiella anse-

ende.”
222

 

 

Huvudargumentet mot att införa en sådan direkt skadeståndssanktionerad bestämmelse sades 

vara att det inte gick att utforma ett tillräckligt precist förbud. Anledningen till det var brist på 

vägledande praxis från MD. Dessutom spelade det in att förbudet som är till för att i första 

hand skydda andra näringsidkare gick emot ställningstaganden i förarbeten till 1970 år MFL. I 

dag finns det dock gott om vägledande praxis gällande renommésnyltning och MD tycks ha 

funnit en tydlig linje. Därför borde det inte nu vara några problem att få till ett uttryckligt för-

bud mot renommésnyltning och på så vis kunna direktsanktionera förbudet med ska-

destånd.
223

 

 

Det är svårt att av rättspolitiska åsikter motivera varför renommésnyltning inte ska vara ska-

deståndssanktionerat medan vilseledande reklam är det. Skadan behöver inte på något sätt 

vara större eller av värre art i de fall som nu är direktsanktionerade i MFL.  Det borde därför 

nu vara hög tid att möjliggöra att skadestånd kan dömas ut för renommésnyltning.
224

 

 

En slående likhet mellan passing off och renommésnyltning samt vilseledande reklam (och då 

särskilt om kommersiellt ursprung) är att bedömningen upplevs som mycket föränderlig. Både 

från fall till fall och över tid. I flera fall kan det som ovan beskrivits ha varit svårt att se varför 

vissa fall bedöms olika. Det kan givetvis vara dåligt för rättssäkerheten men innan man ser på 

det negativt så bör man se till besluten i sig. Är de rimliga? Det är givetvis en mycket övergri-

pande fråga som är svår att svara på. Men kanske är det så att marknadsrätten måste vara flex-

ibel för att hänga med marknaden. 
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 Pehrson & Johansson, Ur svenskt rättspraxis, s. 105 f. 
222

 SOU 1993:59. 
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 Nordell, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19 (Vi), s. 217. 
224 Nordell, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 148 f.f 
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