
 

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Renommésnyltning 
- Ett fullgott skydd mot otillbörliga 

marknadsageranden? 

Christoffer Sommar 

 

 

Examensarbete i Marknadsrätt, 30 hp 
Examinator: Marianne Levin 

Stockholm, Höstterminen 2017 

 



2 
 

Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine and analyze the concept of passing off reputation and 

goodwill. The undue element consists of a competitor acting with the intention of directly 

exploiting another person’s industrial or commercial achievement for his own business 

purposes without substantially departing from the original achievement.  

The marketing law’s protection against this type of unfair competition derives from the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property, article 10bis. The article statutes that the 

countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection 

against unfair competetion. The protection against unfair competetion strive to prevent others 

from making prohibited associations. 

When designing the extent of the protection, the legislator need to find a balance between, on 

one hand, the traders’ interest in a comprehensive protection and, on the other hand, society’s 

interest in avoiding monopolies. The current protection is broadly definied and a flexible tool 

applicable to a wide range of actions regardless of one´s intention or negligence. The wide 

protection provides room for interpretation. This may not be solely positive. Thus, it may be 

questioned whether the current regulation provides adequate protection, or if it’s too 

extensive, and, furthermore, if the court’s assessments are uniform.  

In order to answer this, Marknadsdomstolens criterias are analyzed. How is the assessment 

conducted? When is an association prohibited? When does an imitation become undue? These 

are examples of questions that will be highlighted. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnespresentation och problemformulering  

Kännetecken, anseende och goodwill i vid mening är idag av stor betydelse för en 

näringsidkares ekonomiska välgång.1 Varumärken och marknadsföringsstrategier är inte 

sällan de viktigaste delarna i ett företags konkurrensstrategi, varför betydande värden kan 

investeras i utformningen av dessa strategier.2  

En viktig utgångspunkt i en marknadsekonomi är den fria marknaden som inte ska regleras 

mer än nödvändigt. Det finns således en intresseavvägning av en fri konkurrens och 

stävjandet av otillbörliga beteenden. Alla företag är inte innovativa, många är reaktiva i den 

meningen att framgångsrika koncept inte sällan efterliknas. Viss snyltning av renommé är 

således en naturlig följd av en konkurrensutsatt marknad och att mindre aktörer imiterar 

branschledande aktörer är inget lagstiftaren vill och bör förbjuda. I ett samhälle där varje 

efterbildning, oavsett omfattning, efter konkurrenter är att betrakta som otillåten riskerar 

innovativa aktörer, som är först med att applicera marknadsomvälvande koncept, att få en 

monopolställning. Detta är inte alltid att föredra då konkurrens och en ”tillbörlig” snyltning i 

många fall kan driva en bransch eller marknad framåt vilket är önskvärt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  

Om efterbildningen däremot är att anse som otillbörlig måste marknadsföringslagstiftningen 

fungera som ett motmedel mot renommésnyltningen. Sverige är enligt art 10bis PK skyldiga 

att motverka illojal konkurrens och de av lagstiftaren erbjudna möjligheterna att skydda 

investeringar i renommé är av yttersta vikt för att tillförsäkra en fungerande marknad. Utan ett 

reellt skydd mot illojal konkurrens kan marknadsinvesteringar utebli vilket är hämmande för 

marknadens utveckling.  

Inom varumärkesrätten är skyddet till stor del knutet till ett tydligt objekt och risken för 

förväxling och uppvisande av särprägel har en framträdande plats i 

otillbörlighetsbedömningen. Inom marknadsrätten är skyddet däremot inte lika objektsbaserat, 

då renommé vanligen är nedlagd i mer abstrakta företeelser, exempelvis företagskultur, 

företagsidentitet eller image.3 De inom marknadsrätten inneboende dynamiska värdena tycks 

                                                             
1 Levin, M, Kommentar till svensk rättspraxis – VM-rätt PBR upphäver Tulosba Akdows registrering, NIR 2001, 

s. 327. 
2 Melin, F, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, s. 205. 
3 Borgenhäll, H, Renommésnyltning – Rättsutveckling i expressfart. Festskrift till Marknadsdomstolen Amici 

Curiae 1971-2016. 
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tillskapa ett friare ”skyddsobjekt” med grund i ett kommersiellt egenvärde och med 

otillbörlighetsbedömningen som viktigaste del.4 Inom varumärkesrätten tillerkänns objekt 

ensamrätt och intrång beivras medan marknadsrättsliga regler snarare ämnar att stävja 

otillbörliga förfaranden, och det är själva förfarandet som beivras.5 

Sedd över tid har renommésnyltning varit en relativt eftersatt otillbörlighetsgrund.6 Av skäl 

som kommer att presenteras i framställningen har tidigare andra otillbörlighetsgrunder, så 

som vilseledande efterbildning eller jämförande reklam, åberopats. På senare tid kan 

emellertid en förändring skönjas, då MD:s praxis i renommésnyltningsfrågor sedan 

sekelskiftet har ökat.7 

Otillbörlig renommésnyltning kan betinga stora ekonomiska värden. Den snyltande parten kan 

erhålla, vad som förefaller kunna jämställas med obehörig vinst, samtidigt som den av 

snyltningen drabbade parten utsätts för skada. Det kan ifrågasättas om dagens reglering i 

tillräcklig mån avskräcker näringsidkare från att efterbilda och om kraven på näringsidkare att 

påvisa renommésnyltning är för omfattande och svårutlästa.   

Härvid uppstår frågan hur och när MD konstaterar otillbörlighet i fråga om 

renommésnyltning. Lagstiftningen ger otillräcklig ledning, doktrinen är knapphändigt 

formulerad och lagstiftaren har överlåtit till domstolen att närmare precisera rätten. Utifrån 

den rikliga mängd praxis där snyltning varit föremål för prövning kan konstateras att det är 

problematiskt att avgöra när domstolen fastställer otillbörlig snyltning. Förekomsten av 

oenhetliga avgöranden in-casu är inte ovanligt och varumärkesrättslig terminologi brukas i 

viss mån. Det är således av intresse att utreda vilka kriterier MD, numera PMD, uppställer, 

vilka parametrar som tillmäts betydelse, hur förfarandet att konstatera otillbörlighet 

genomförs och vilka svårigheter MD ställs inför. 

Det bör på ett inledande plan anföras att MD sedan den 1 sep 2016 är upphävd och är nu ersatt 

med PMD och PMÖD. I förarbetena framhålls att de rättsliga och principiella sambanden 

mellan de immaterialrättsliga områdena är tydliga samtidigt som domstolsprövningen är 

utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar 

möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.8 

                                                             
4 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 107. 
5 För relationen mellan marknadsrätt och varumärkesrätt, se vidare avsnitt 2.1. 
6 Nordell, PJ, Åberopande av annans kännetecken, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR 2001, s. 115. 
7 Se avsnitt 4.  
8 Prop. 2015/16:57 Patent och marknadsdomstol s. 1. 
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Relevansen av MD:s tidigare bedömningar är dock oförändrad oaktat införandet av PMD. Det 

finns inget som tyder på att införandet av PMD ska förändra MD:s materiella syn på 

marknadsrättslig renommésnyltning9, utan syftet med införandet är att sammanföra 

immaterialrättsliga mål till samma instans. Det prejudicerande värdet av MD:s domar är 

därför fortfarande vara likvärdigt. När det i uppsatsen talas om MD:s tillvägagångssätt 

förutsätts detta således även omfatta PMD.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att behandla hur förutsättningar och gränserna för 

otillbörlig renommésnyltning har etablerats i praxis.  

Uppsatsen syftar också till att utreda vilka utmaningar som nuvarande praxis innebär, 

exempelvis i fråga om grundläggande krav på ändamålsenlighet, förutsebarhet och 

rättssäkerhet.  

Slutligen faller det inom syftet att göra en övergripande reflektion om den nuvarande 

regleringen uppställer ett tillräckligt skydd mot otillbörliga näringsidkare, eller om 

regleringen bör förändras.  

För att uppnå dessa syften kommer huvudsakligen två frågeställningar att behandlas: 

- Hur konstateras renommésnyltning i praxis och vilka faktorer tillmäts betydelse 

för att ett förfarande ska betraktas som otillåtet? 

- Vilka problem inrymmer nuvarande reglering och är en förändrad reglering 

önskvärd?  

1.3 Metod och material 

Denna uppsats är författad i enlighet med den rättsdogmatiska metoden då relevanta 

rättskällor - lagstiftning, förarbeten, doktrin och praxis fungerar som utgångspunkter för 

undersökningen.10 Den rättsdogmatiska metoden innefattar att tolka och analysera de av 

rättskällelärans erkända rättskällor i syfte att fastställa gällande rätt.11 Rättskällorna 

legitimerar och identifierar gällande rätt och en rättskälla anses som erkänd om källan godtas 

                                                             
9 Jfr Patent och marknadsdomstolen, mål PMT 16822-15 den 10 maj 2017 där domstolen företar 

renommésnyltningsbedömningen i enlighet med MD:s tidigare praxis.  
10 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 43.   
11 Kornling, F & Zamboni, M, Juridisk metodlära, s. 207. 
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och tillämpas av de till rätten bundna aktörerna.12. I uppsatsen förekommande analyser och 

diskussioner är baserade på gällande rätt, eftersom den rättsdogmatiska metoden inte 

uppställer förbud mot att blicka bortom gällande rätt utan all vetenskaplig verksamhet syftar 

till att hitta nya lösningar.13 Metoden utgår således från rättskällorna vilka tolkas och 

sedermera dras slutsatser utifrån.  

Den rättsdogmatiska metoden kompletteras av den rättsanalytiska metoden, vilket innebär att 

uppsatsens inte följer en strikt dogmatisk framställning med den uteslutande avsikten att 

fastställa gällande rätt. Uppsatsens syfte kommer således även att besvaras genom att rätten 

analyseras.14 Den rättsanalytiska metoden kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt, varför 

avgörandena kommer att belysas utifrån en kritisk infallsvinkel och diskuteras med hänsyn till 

den bakomliggande intresseavvägningen av en fri konkurrens och stävjandet av otillbörliga 

beteenden.15 Emellertid kommer framställningen, naturligtvis, att vara objektiv och med väl 

underbyggda argumentationslinjer. Metoden är lämplig då framställningen tidvis intar främst 

näringsidkar-, men även konsumentperspektiv, och beskrivningen av rätten är således inte 

alltid neutral.  

I denna uppsats fungerar teman så som ändamålsenlighet, rättssäkerhet och förutsebarhet som 

återkommande utgångspunkter för analys. Om det är problematiskt för domstolar att 

konstatera huruvida ett beteende är att betrakta som illojalt och otillbörligt kan viss 

rättssäkerhetsproblematik uppstå. Tredje man behöver få kunskap om när ett beteende beivras 

och när ren reaktiv efterbildning av konkurrenters produkter övergår till otillbörlig snyltning. 

Vid en oklar lagreglering, där lagstiftaren helt överlämnat åt praxis att fastställa vad som är 

gällande rätt, kan näringsidkare, utan uppsåt, av misstag ägna sig åt otillbörlig snyltning, 

vilket är hämmande för marknaden och skadligt för samhället i stort. Näringsidkare som 

upplever att andra näringsidkare renommésnyltar kan vidare inleda en process för att 

snyltningen ska beivras. Processen kan vara kostsam då näringsidkaren har bevisbördan och 

således måste visa på renommé, kännedom, anknytning, otillbörlighet och skada.16 

Tillämpning av generalklausuler är till sin natur mer oförutsägbart än tillämpning av tydligt 

rekvisitbaserade paragrafer. Renommésnyltning är som ovan nämnt en dynamisk företeelse då 

den ena snyltningen sällan är den andra lik. Former för snyltning skiftar ständigt och en alltför 

                                                             
12 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 40.   
13 Jareborg, N, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.   
14 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 45.   
15 Ibid.   
16 Se avsnitt 4. 
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stelbent lagstiftning riskerar att släpa efter. Oaktat detta är det önskvärt att en näringsidkare 

som överväger att inleda en både tidsmässigt utdragen och ekonomiskt kostsam process i viss 

mån kunna förutse utfallet. Om näringsidkare väljer att avstå från att ingripa mot snyltande då 

osäkerhetsmomenten är för betydande kan det ifrågasättas om MFL:s skydd är 

ändamålsenligt. Ur rättssäkerhets- och förutsebarhetsperspektiv är det önskvärt att domstolars 

tillvägagångssätt för att bedöma renommésnyltning tydligt framgår.  

Förutom författningar kommer framför allt förarbeten att nyttjas då dessa förtydligar och 

beskriver bakgrunden till utformandet av lagrum. Förarbeten ger anvisningar om hur begrepp 

i lagtext ska förstås varför förarbeten kan utgöra ett nödvändigt komplement till allmänt 

hållna och kortfattade lagtexter. Då MFL:s kortfattade generalklausul fungerar som 

utgångspunkt i denna uppsats är förarbeten av yttersta vikt för att förstå bakgrund och motiv 

till lagrummets utformning.  

Då lagregleringen av renommésnyltning är knapphändig17 och doktrinen begränsad och i viss 

mån föråldrad består en betydande del av den deskriptiva delen av empiriska analyser av 

rättspraxis. Framställningen utgår från rättspraxis, vilket för andra rättsområden kan te sig 

främmande vid fastställandet av gällande rätt. Den rikliga mängd praxis kan dock således till 

stor del fastställa gällande rätt.  

Eftersom en del av den praxis som presenteras avgjordes för ett antal år sedan kan det 

prejudicerande värdet ha minskat. Normförändringar uppstår i samhället över tid och 

domstolens syn kan förändras för att överensstämma med rådande samhälleliga värderingar. 

Exempelvis kan synen på graden av kännedom som krävs för att åtnjuta renomméskydd ha 

reviderats både i mer inkluderande- och exkluderande riktning i takt med att nya praxis 

tillkommit, vilket jag har i åtanke vid uppsatsens utformande.  

Uppsatsen omfattar vissa företagsekonomiska frågor. Det finns ett intimt samband mellan 

marknadsrätt och företagsekonomi och ord som investeringar och marknad, effektiv 

konkurrens med flera återkommer frekvent. Uppsatsen gör inget anspråk på att vara 

tvärvetenskaplig men framställningen genomsyras av företagsekonomiska hänsynstaganden. I 

Marknadsföringslagstiftningen är i allt väsentligt inriktad på skyddet av ekonomiska 

intressen.18 De resonemang som förs i uppsatsen har stöd i rättskällorna och inga 

rättsekonomiska teorier behandlas i uppsatsen. I synnerhet kapitel 2 ger en överblick över 

                                                             
17 Jfr avsnitt 3.1. 
18 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 71. 
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ekonomiska ställningstaganden som juridiken inte nödvändigtvis förmår att reglera, och 

uppsatsen bör fortsättningsvis läsas i ljuset av denna problematik.  

1.4 Avgränsningar 

En komparativ internationell utblick kommer inte att inkluderas. Marknadsrätten har 

traditionellt sett varit relativt nationellt avgränsat som rättsområde, och särskiljer sig 

därigenom ifrån varumärkesrätten. Viss internationell prägel kommer uppsatsen dock att få 

genom nyttjandet av EU-rättsliga direktiv, rättsfall från EU-domstolen, PK, och övrig EU-

rättslig reglering som är av relevans för renommésnyltningsfrågor.  

1.4.1 Otillåten konkurrens 

Konstaterad renommésnyltning är att betrakta som otillbörlig konkurrens. Den snyltande 

parten kan genom otillbörlig snyltning snedvrida en marknads konkurrensförhållanden. 

Begreppet otillbörlig konkurrens innefattar även konsumentintressen, medan uttrycket illojal 

konkurrens vanligtvis endast anses omfatta ohederliga ageranden i näringsidkarförhållanden.19 

Uppsatsen kommer främst att beröra förhållandet näringsidkare till näringsidkare. Emellertid 

är vissa konsumentperspektiv ofrånkomliga i processen att avgöra när en renommésnyltning 

betraktas som otillåten.20 Det är med konsumenterna i åtanke som näringsidkare utformar sina 

marknadsföringsinstanser och i syfte att förstå renommésnyltningens verkningar intas med 

fördel ett konsumentsynsätt. Illojal- och otillbörlig konkurrens kommer att beskrivas närmare 

i avsnitt 3.1.1.  

Det finns även andra former av otillåten konkurrens, som uppsatsen inte kommer att behandla. 

Normalt straffbara förhållanden brukar benämnas som olovlig konkurrens. Det kan 

exempelvis handla om konkurrens i strid mot offentliga monopol, exklusiva koncessioner som 

beviljats enskilda och regler som uppställer inskränkningar för etablering eller bedrivande av 

viss verksamhet.21 Den olovliga konkurrensen behandlas företrädesvis inom ämnet 

konkurrensrätt, och behandlas inte i denna framställning. 

                                                             
19 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grundvalar, s. 42. 
20 Jfr avsnitt 4.1.4.2 för det tydliga konsumentperspektiv som transaktionstestet medförde, avsnitt 4.1.5 & 5.2.2 

för konsumenthänsyn i skadebedömningen. 
21 A.a., s. 43. 
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Med avtalsstridig konkurrens förstås konkurrens i strid med kontraktsförpliktelse.22 

Renommésnyltning kan vara ”tillåten” genom reglering i licenser. Om en näringsidkare 

avviker från en i licensavtalet utformad bestämmelse kan en form av avtalsstridig konkurrens 

uppstå. Denna typ av konkurrens behandlas inte i uppsatsens fortsätta framställning. 

1.4.2 Otillbörlighetsgrunder 

Generalklausulen i MFL omfattar otillbörliga beteenden. Två exempel på förfaranden som 

inte tydligt omfattas av någon annan bestämmelse i MFL är renommésnyltning och 

misskreditering. Med misskreditering avses att en näringsidkare i sin marknadsföring 

använder framställningar som är ägnade att nedvärdera en annan näringsidkares verksamhet 

eller produkter.23 Vid misskreditering uppstår således ingen otillbörlig 

förmögenhetsöverföring mellan parterna, då den part som misskrediterar, genom förfarandet, 

inte erhåller ett direkt ökad renommé med anledning av misskrediteringen. Det rör sig dock 

om otillbörlig konkurrens, då misskreditering ger upphov till ett försämrat anseende som i sin 

tur kan leda till en minskad marknadsandel. Uppsatsen kommer att fokusera på 

renommésnyltning där en tydlig förmögenhetsöverföring kan urskiljas. Inte sällan kan dock 

inslag av misskreditering förekomma även i dessa typer av renommésnyltningar.  

Renommésnyltning kan vidare fastställas utifrån ett flertal bestämmelser i MFL.  

18 § punkt 7, som handlar om jämförande reklam, stadgar att en näringsidkare i sin reklam 

direkt eller indirekt får peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om 

jämförelsen inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat 

med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans 

ursprungsbeteckning. Punkt 5 stadgar vidare att jämförelsen inte får misskreditera eller vara 

nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, 

firma eller andra kännetecken.  

14 §, som handlar om vilseledande efterbildningar, stadgar bland annat att en näringsidkare 

vid marknadsföringen inte får använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt 

kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. 

Bland annat dessa bestämmelser inrymmer renommésnyltning i ”snäv” mening. 

Näringsidkare kan således göra sig skyldiga till renommésnyltning genom att otillbörligt 

                                                             
22 A.a., s. 44. 
23 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder s. 208 
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vilseleda, jämföra eller misskreditera. Tidigare konstaterade domstolar vanligtvis att en 

marknadsåtgärd var att anse som en otillbörlig jämförelse, vilseledande eller misskreditering, 

och otillbörlighetsgrunden renommésnyltning användes sällan. I doktrinen har framförts att 

detta kan härledas till propositionen till 1970 års MFL. I motiven framgår avvägningen mellan 

konsument- och näringsskyddsintressen och att konsumentskyddsintressena som huvudregel 

tillmättes en större betydelse. Renommésnyltningen var endast otillbörlig om allmänheteten 

”suggesterades på ett förkastligt sett”. Kapitel 2 kommer vidare att behandla de två 

skyddsintressena mer ingående.  

Emellertid har en förskjutning uppstått i praxis, då renommésnyltning idag åberopas jämte 

exempelvis otillbörlig efterbildning24 eller som en självständig grund25 och parallellt med 

andra immaterialrättsliga yrkanden i PMD. I exempelvis MD 2002:33 (Hästens) menade 

Hästen att Unistar hade renommésnyltat genom användandet av det från Hästen signifikativa 

rutmönstret på sängar. Hästen valde att inte åberopa vilseledande efterbildning. Således gjorde 

Hästen inte gällande att det förelåg någon förväxlingsrisk, utan endast att Unistars 

användande urvattnade Hästens renommé.  

Det torde vara riskabelt om käranden endast åberopar en preciserad grund. Om domstolen 

exempelvis inte kan konstatera en förväxlingsrisk, riskerar bestämmelsen vilseledande 

efterbildning att inte vara tillämpbar. Om det otillbörliga hänför sig till någon annan grund 

kan generalklausulen ”fånga in” olika typer av renommésnyltning. Ur ett processuellt 

perspektiv är det således osäkert att inte åberopa generalklausulen, varför de allra flesta 

näringsidkare idag väljer att göra det.26 

Renommésnyltning enligt generalklausulen är föremål för analys i uppsatsen. Otillbörligt 

beteende som angränsar till eller är att anse som renommésnyltning enligt andra paragrafer 

kommer som utgångspunkt att utelämnas. Emellertid kan om käranden, åberopar flera 

grunder, även jämförande och misskrediterande aspekter i begränsad mån påverka 

bedömningen av renommésnyltning enligt generalklausulen.  

                                                             
24 Jfr MD 2001:6 (Estrella). 
25 Jfr MD 1993:9 (Hugo Boss). Ett av de första fallen där MD ansåg att marknadsföringsåtgärden var otillbörlig 

endast enligt generalklausulen.  
26 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 109. 
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1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras i kapitel 2 inneboende bakomliggande svårigheter. Avsnittet 

placerar renommésnyltningsproblematiken i en större kontext och ämnen så som 

renommésnyltningens förhållande till varumärkesrätten, MFL:s skyddsintressen, 

företagsekonomiska utgångspunkter och generalklausulens uppbyggnad behandlas. Dessa 

aspekter är nödvändiga att bära med sig i den fortsätta framställningen.  

Avsnitt 3 ämnar att ge en övergripande bild av det marknadsrättsliga regelverk som kan få 

betydelse i frågor rörande renommésnyltning. Den rättsliga regleringen kring illojal 

konkurrens är huvudsakligen centrerad kring fyra bestämmelser. Dessa utgörs av PK art 

10bis, direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ICC och MFL. 

För att kunna besvara frågor kring hur MD går tillväga för att konstatera renommésnyltning, 

vilka problem domstolen ställs inför och vilka faktorer som MD tillmäter betydelse i 

otillbörlighetsbedömningen är det är stor vikt att företa en grundlig genomgång av MD:s 

praxis. Avsnitt 4 tar avstamp i de, sedan sekelskiftet, befästa och preciserade kriterierna vilka 

MD prövar i syfte att kunna konstatera renommésnyltning. Kriterierna kommer i 

framställningen att belysas var och en särskilt. Inledningsvis måste klargöras vad som kan 

vara bärare av renommé. Exempelvis produkten, kännetecknet eller konceptet måste vidare 

vara känt på marknaden. En näringsidkare kan inte göra sig skyldig till renommésnyltning om 

denne associerar till något som inte är känt på marknaden, varför utredandet av 

kännedomskravet är av relevans. Efter det redogörs för vad som utgör en obehörig 

anknytning. Att anknyta till konkurrenter är ett relativt vanligt förekommande, och denna 

anknytning måste vara obehörig för att renommésnyltning ska aktualiseras. Slutligen beskrivs 

vad som krävs för att denna anknytning ska anses som otillbörlig. 

Utifrån MD:s uttalanden i de i avsnitt 4 citerade rättsfallen kommer bedömningar, inneboende 

svårigheter, tendenser och skyddets tillräcklighet att analyseras i avsnitt 5. Avsnittet belyser 

vilka problem som MD ställs inför vid konstaterandet av renommésnyltning och vilka 

företeelser som inverkar på MD:s benägenhet att karaktärisera renommésnyltningen som 

otillbörlig. Avslutningsvis diskuteras regleringens ändamålsenlighet, rättssäkerhet och 

förutsebarhet i avsnitt 6.  



17 
 

2 Bakomliggande problematik  

2.1 Renommésnyltningens förhållande till 

varumärkesrätten  

Rätten till ett varumärke innebär att ingen annan får använda ett märke i sin 

näringsverksamhet som är förväxlingsbart med märkesinnehavarens varumärke. Denna 

ensamrätt uppkommer genom registrering eller genom inarbetning. Efter att ensamrätt har 

tillerkänts kan näringsidkaren hindra andra näringsidkare från att använda vissa 

varukännetecken. Både nationella- och EU-varumärken måste, för att uppnå rättsligt skydd, 

ha särskiljningsförmåga.27 

Skyddsomfånget för varumärken framgår av 1 kap 10 § första stycket VmL och artikel 9 (2) 

EU-VMF. Bestämmelserna stadgar att det är förbjudet för annan än innehavaren att använda 

ett identiskt kännetecken för varor av samma slag. Det skydd som ligger närmast det 

marknadsrättsliga skyddet för renommésnyltning utgörs av VmL:s anseendeskydd. 

Ensamrätten hindrar bland annat andra att dra otillbörlig fördel varukännetecknet. Den 

fakultativa artikeln 5(2) EU-VMD innebär att bestämmelsen gäller på nationell nivå och 

artikel 5(2) EU-VMF på EU-rättslig nivå.  

Marknadsrätten har en nära anknytning till företags- och samhällsekonomin och konkurrensen 

ska vara fri, effektiv, tillbörlig och främja både näringsidkares och konsumenters intressen.28 

Som nämnt är marknadsrättens skyddsobjekt ”friare” än varumärkesrättens och syftet är att 

skydda konsumenter och näringsidkare mot marknadsföring som är otillbörlig. 

Marknadsrätten kontrollerar och sanktionerar snarare otillbörliga beteenden i efterhand. 

Oaktat skyddssyftet erbjuder MFL i viss mån ett ”komplementsskydd” till exempelvis 

varumärkesrättsliga snyltningar som inte kan beivras. Två avgöranden kan belysa den 

historiskt sett komplicerade relationen mellan marknadsrätt och varumärkesrätt i 

renommésnyltningsfrågor.  

I MD 1993:9 (Boss) yrkade Boss att MD skulle förbjuda två företag att i sin marknadsföring 

av försäkringar utnyttja Boss goda renommé. Annonsen utgjordes av en bild på en hund 

iklädd kostym och ordet boss var angivet med samma typsnitt som det i Boss varumärke. MD 

konstaterade inledningsvis att Boss anseende var mycket gott och att företaget förknippades 

                                                             
27 1 kap. 4-5 §§ VmL och artikel 4 EU-VMF. 
28 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 2: marknadsföringsrätten, s. 39. 
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med kvalitet och exklusivitet. Annonsen associerade till Boss produkter, och då syftet var att 

skapa en fördelaktigare bild för försäkringarna bedömdes förfarandet som otillbörligt.  

Fallet angreps inte utifrån resonemang kring varumärkesintrång då ombudet för Hugo Boss 

troligtvis hade insett att det förelåg hinder mot denna typ av talan.29. Istället väcktes talan 

enligt MFL Avgörandet exemplifierar hur MFL i viss mån utgör ett vidare komplementsskydd 

till VmL.  

Även i MD 1996:3 (Galliano)30 syns spår av det utvidgade skyddet som MFL utgör. Galliano 

hade inledningsvis utan framgång försökt att förbjuda marknadsföringen i en 

varumärkesrättslig process. HD anförde att renommésnyltning kunde konstateras, men att 

ingen förväxlingsrisk förelåg, varför VmL inte var tillämplig.31 MD framhöll däremot att 

Galliano förknippades med en produkt av hög kvalitet och att Partyman i sin marknadsföring 

anknutit till Gallianos namn och utformning av etikett. Förfarandet ansågs otillbörligt då en 

tydlig önskan att använda Gallianos goda renommé i syfte att skapa en fördelaktig bild kunde 

konstateras.  

Om det exempelvis förelåg brister i förväxlingsrisken, likheten eller avsaknad av vilseledande 

element kunde således käranden med fördel åberopa grunden renommésnyltning i andra hand. 

Tidigare har detta inte varit möjligt då varumärkesrättsliga- och marknadsrättsliga ärenden 

handlagts i olika domstolar. Käranden har då fått ”välja” processinstans. I och med införandet 

av PMD är denna problematik inte längre existerande.  

2.2 De dubbla skyddsintressena och företagsekonomiska 

marknadsaspekter  

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder, vilket uppsatsen återkommer till, och 1 § MFL 

illustrerar att otillbörligheten hos renommésnyltning vilar på skyddet för både konsument- och 

näringsidkarintressen. I MFL:s portalparagraf stadgas att lagen har till syfte att främja 

konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och 

att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. I 

förarbetena till nuvarande marknadsföringslag framhålls att lagen primärt tar sikte på 

konsumentintressena men lagen ska även ge ett visst skydd för företagare som utsätts för 

                                                             
29 Kallifatides, J & Levin, M, Immaterialrättsliga överlappningar, s. 190. 
30 Avgörandet citeras i sin helhet i avsnitt 4.1.2. 
31 NJA 1995 s. 635 (Galliano I) 
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illojal konkurrens av näringsidkare som tillgriper ohederliga metoder. Lagen syftar 

följaktligen till att motarbeta otillbörliga beteenden och snedvridningar av konkurrensen på 

marknaden i stort.32 Utgångspunkten är således att de två skyddsobjekten ska tillerkännas 

samma skyddsnivå.  

Emellertid har skyddet mot renommésnyltning historiskt sett vilat på ett 

konsumentskyddsintresse. Risken för vilseledande av konsumenter uppmärksammades och 

endast om ett beteende var ”ägnat att på ett förkastligt sätt suggestera allmänheten” kunde det 

som huvudregel anses otillbörligt.33 Renommésnyltning utgör en sådan företeelse som kan 

skapa allvarliga och negativa konsekvenser för den genomsnittlige konsumenten.34 Om 

snyltning inte beivras riskerar mottagaren för marknadsinsatser svårligen kunna särskilja 

produkter med olika kvalitet eller ursprung, konsumentens marknadsöverblick försämras och 

exempelvis varumärkens garantifunktion riskerar att urholkas.35  

Även om de ursprungliga kraven för skydd mot illojal konkurrens framför allt betonade 

näringsidkarintresset, har konsumentperspektivet sedan lång tid tillbaka vunnit insteg.36 

Skiljelinjen mellan marknadens aktörer är komplex och konsumenter, i egenskap av 

marknadsaktörer, kan skadas av näringsidkares ohederliga marknadsföring.37 

Konsumentperspektivet kommer till uttryck i tredje punkten i tredje stycket i artikel 10bisPK 

och omfattar vilseledande gentemot konsumenter. Artikeln kommer att beröras vidare i avsnitt 

3.1.1.  

MD har framfört att renommésnyltning innebär en försämring av konsumentens 

marknadsöverblick.38 En försämrad marknadsöverblick bör enligt regeringen vanligtvis 

påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, och generalklausulen kan då 

tillämpas mot otillbörlig snyltning.  

Om konsumenters förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut genom renommésnyltning 

påverkas riskerar konkurrensen mellan näringsidkare att snedvridas. MD har vid upprepade 

                                                             
32 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag, s. 62. 
33 Prop. 1970:57 Angående otillbörlig konkurrens m.m. s. 72. 
34 För begreppet den genomsnittlige konsumenten, se avsnitt 3.1.4. 
35 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 113. 
36 Bernitz, U, Marknadsrätt: en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer, s. 35. 
37 WIPO 1994 s. 12. 
38 Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag s.122 & MD 2002:20 (Champagne). 
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tillfällen påtalat att renommésnyltning skadar den utsatte näringsidkaren och en alltför 

restriktiv syn på vad som kan utgöra renommésnyltning kan förvärra problematiken.39  

Vidare kan det ifrågasättas om utformningen av ett skydd baserat på en generalklausul 

missgynnar näringsidkare som utsätts för snyltning. Skyddet för renommésnyltning vid en 

överträdelse av generalklausulen är ”svagare” jämfört med de preciserade katalogreglerna. 

Om renommésnyltning konstateras efter en prövning av generalklausulen aktualiseras endast 

sanktionerna förbud vid vite eller åläggande av rättelse. Marknadsstörningsavgifter 

aktualiseras därmed inte. Det har i förarbetena förts diskussioner om det är lämpligt att införa 

uttryckliga förbud mot renommésnyltning i de direktsanktionerade katalogreglerna. En 

förutsättning för att införa ett sådant förbud är att det i en generell förbudsregel går att isolera 

och konkret beskriva de inslag som medför att åtgärden betraktas som otillbörlig, vilket i 

ljuset av MD:s praxis inte gick att utforma. Då metoder för marknadsföring är föränderliga är 

ett preciserande oönskat och otillbörliga fall av renommésnyltning ska istället angripas med 

stöd av generalklausulen.40 I förarbetena framhålls oviljan att binda rättstillämpningen till 

nuläget, gällande normer eller rådande värderingar. Bestämmelsens utformning möjliggör att 

även andra omständigheter än god marknadsföringssed kan beaktas, och uppställer snarare ett 

allmänt krav på att marknadsföringen ska vara tillbörlig.41   

Ur en juridisk synvinkel torde detta inte vara särskilt uppseendeväckande. De flesta jurister är 

väl medvetna om juridikens dynamiska karaktär och generalklausuler är vanligt 

förekommande. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan lösningen möjligen ifrågasättas. 

Krasst ekonomiskt inbjuder sanktionssystemet till renommésnyltning då de potentiella 

fördelarna är betydande i förhållande till de negativa konsekvenser en näringsidkare drabbas 

av efter att renommésnyltning konstateras. En snyltande part kan åtnjuta marknadsmässiga 

fördelar utan att bekosta skapandet av dessa. Samtidigt riskerar den andra partens renommé 

att urvattnas. Således gynnas inte endast den snyltande parten av regelverkets utformande, 

utan den renomméskapande parten missgynnas även. 

Förfarandet att hindra en pågående renommésnyltning kan även te sig omständligt. 

Inledningsvis kan konstateras att det är den part som utsätts för snyltning som är tvungen att 

ta initiativ till en förbudstalan. Det finns således ingen institution vars funktion endast är 

marknadsövervakande; utan näringsidkares aktivitet sker inga beivrande. Det kan uttryckas 

                                                             
39 Jfr MD 2000:25 (Skeidar). 
40 Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag s. 76-77. 
41 A.a., s. 42 f. & Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 71. 
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tvivel om lämpligheten av marknadens självstyre i detta hänseende, emellertid går en sådan 

diskussion utanför denna uppsats ramar och förs därmed inte vidare. Den näringsidkare som 

påstår sig utsättas för snyltning måste vidare bevisa tillräcklig kännedom, något som inte 

sällan är kostsamt och tidskrävande.42 Rent processekonomiskt kan det vara osäkert att inleda 

en förbudstalan om näringsidkarens kännetecken inte oproblematiskt kan konstateras vara 

känt på marknaden. Kostnader för bevisning och motpartens rättegångskostnader kan avhålla 

en näringsidkare som utsätts för snyltning att beivra detta. En snyltare kan däremot ”främjas” 

av generalklausulens existens. Risken för en snyltande näringsidkare, att få betala sina egna 

rättegångskostnader och eventuell medial badwill, måste vägas mot det led av enorma 

investeringskostnader för uppbyggandet av renommé som kan negligeras. Någon 

marknadsstörningsavgift, istället för endast ett förbud förenat med vite, kan möjligtvis skapa 

en bättre balans i denna vågskål och göra näringsidkare mindre benägna att snylta. 

Om det är svårt att påvisa kännedom och kraven i övrigt för att ”nå upp” till en otillbörlig och 

därmed otillåten renommésnyltning är högt uppställt riskerar snyltande näringsidkare att 

beakta detta. Om moraliska betänkligheter negligeras, och närigidkare istället anlägger ett 

krasst ekonomiskt perspektiv vid val av marknadsföringsstrategier riskerar snyltning att 

kalkyleras som det mest lönsamma alternativet. Detta då det möjligen föreligger ett 

missförhållande mellan de otillräckligt kännbara sanktioner som den snyltande näringsidkaren 

riskerar att drabbas av, och den eventuella vinningen i form av insparade 

investeringskostnader.  

En företagsekonomisk slutsats som med fördel kan bäras med i den vidare framställning är att 

det är av yttersta vikt att renommésnyltning beivras för att säkerställa de 

marknadsinvesteringar som görs eller har gjorts. Om inget reellt skydd uppställs uppmuntrar 

lagstiftaren indirekt till snyltning.  Det är å andra sidan inte önskvärt med ett för omfattande 

skydd. Näringsidkare, vilka inte sällan har lagt ned väsentliga investeringar i sina 

marknadsföringsåtgärder, kan tvingas ändra eller helt upphöra med sin verksamhet på 

tvivelaktiga grunder om renommésnyltning konstateras alltför lättvindigt. Huruvida 

domstolen konstaterar intrång i någon annan näringsidkares renommé måste ske på ett 

rättssäkert och förutsebart sätt.  

                                                             
42 Se vidare om kännedomskravet i avsnitt 4.1.2. 
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I den juridiska litteraturen43 har framförts att MD:s ovilja att historiskt sett konstatera 

renommésnyltning möjligen är en konsekvens av de tidigare nämnda motiven till 1970 års lag 

om otillbörlig marknadsföring. Departementschefen menar att konsumentskyddsintressen bör 

genomsyra prövningen av renommésnyltning. I ljuset av detta uttalande kan näringsidkare ha 

förletts att tro att det är mer framgångsrikt grunda talan på specifika grunder, exempelvis 

jämförande reklam och vilseledande efterbildning. En problematik som då uppenbarar sig är i 

de fall renommésnyltningen inte kan hänföras till en direktsanktionerad grund, erbjuder då 

generalklausulen ett fullgott skydd?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Nordell, PJ, Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, JT 1999-2000, s. 655. Emellertid har MD sedan 

Nordells framställning publicerades blivit mer benägna att konstatera renommésnyltning, vilket avsnitt 4 påvisar.  
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3 Renommésnyltning 

3.1 Rättslig reglering  

Uppsatsen kretsar kring begreppet renommésnyltning och detta bör inledningsvis beröras. 

Enligt förarbetena renommésnyltar en näringsidkare i sin marknadsföring när denne 

obehörigen anknyter eller associerar till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, 

kännetecken eller andra symboler, figurer eller specifika koncept.44 Det otillbörliga består i att 

en näringsidkare till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv 

föreställning hos konsumenterna, vilken skapats genom insatser av en annan näringsidkare. 

Ett sådant utnyttjande är enligt MD:s praxis typiskt sett också ägnat att i en eller annan form 

skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenterna marknadsöverblick.45 

Definitionens ursprung kan härledas ur MD:s praxis, vilket avsnitt 4.1 ytterligare kommer att 

beröra.  

En bred uppsättning företeelser kan vara bärare av renommé. Marknadsrätten tillhandahåller 

ett skydd mot otillbörliga åtgärder. Skyddet är beroende av omständigheterna i det enskilda 

fallet och en inneboende flexibilitet i skyddet fordras. Den rättsliga regleringen måste utgöra 

en avvägning mellan förutsebarhet och billighet, varför exempelvis MFL i hög utsträckning är 

uppbyggd av generalklausuler. 

Den rättsliga regleringen kring illojal konkurrens är huvudsakligen centrerade kring fyra 

bestämmelser. Sverige är enligt PK skyldiga att skydda näringsidkare från otillbörlig 

konkurrens, vilket avsnitt 3.1.1 berör. Konventionen kan sägas utgöra ramen för skyddet mot 

renommésnyltning, och resterande skydd har utformats för att nöjaktigt tillse att de enligt 

konventionen stadgade skyldigheterna uppfylls. Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

anlägger ett tydligt konsumentperspektiv. Direktivet påvisar dock hur näringsidkares 

otillbörliga beteenden gentemot varandra får en effekt även på konsumenterna. ICC är en 

viktig rättskälla som MD beaktar i bedömningar avseende otillbörlighet. MFL innehåller de 

centrala bestämmelser om illojal konkurrens, även om lagstiftaren i hög utsträckning överlåtit 

åt praxis att precisera rätten. 

                                                             
44 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 112. 
45 A.a., s. 110. 
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3.1.1 Illojal- och otillbörlig konkurrens  

PK tillförsäkrar genom konventionens art 10bis näringsidkare ett verksamt skydd mot 

otillbörlig konkurrens. Enligt artikelns andra stycke utgör varje konkurrenshandling, som 

strider mot god affärssed, illojal konkurrens.  

Artikelns tredje stycke exemplifierar beteenden som särskilt ska förbjudas. Inledningsvis 

stadgas att alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla 

förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel ska 

förbjudas. Vidare ska oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att 

misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel 

förbjudas. Slutligen stadgas att angivelser eller påståenden, vilkas användning i 

affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, 

framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet ska förbjudas.  

Artikeln framhåller att tredje stycket endast exemplifierar beteenden som ska beivras och att 

exemplen således inte ska uppfattas uttömmande. Gemensamt för de skilda slag av illojal 

konkurrens som förekommer i tredje stycket är att en näringsidkare försöker uppnå 

konkurrensfördelar genom att stjäla andras investeringar, och inte förlita sig till sin egen 

insats.  

WIPO har i en rapport om bestämmelser om illojal konkurrens försökt definiera denna typ av 

snålskjuts:  

“any act that a competitor or another market participant undertakes with the intention of 

directly exploiting another person’s industrial or commercial achievement for his own 

business purposes without substantially departing from the original achievement.”46 

Det har i den juridiska litteraturen framförts att skydd mot illojal konkurrens utgör ett medel 

för att motverka utnyttjande av insatser som någon annan har gjort och att snyltning är den 

bredaste formen av illojal konkurrens.47 

3.1.2 Direktivet om otillbörliga affärsmetoder 

Direktivets uppkomst kan spåras till år 1992, då kommissionen i en marknadsrättslig 

utredning konstaterade att medlemsstaternas nationella regleringar var oenhetliga och att det 

                                                             
46 WIPO 1994 s. 55. 
47 Axham, J, Databasskydd, s. 37. 
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därmed förelåg ett behov för en gränsöverskridande reglering. De olikartade nationella 

regleringarna ansågs utgöra potentiella hinder för en gränsöverskridande handel på den inre 

marknaden, då konsumenternas förtroende för den inre marknaden riskerade att försvagas om 

skyddet var att betrakta som tandlöst och begränsat till enskilda länder.48 Knappt ett 

decennium senare lades en grönbok fram med det övergripande syftet att införa ett omfattande 

offentligt samråd om den framtida inriktningen för konsumentskyddet inom EU. I ljuset av 

denna grönbok påbörjades utformningen av ett rättsligt ramdirektiv om otillbörliga 

affärsmetoder.49 

Direktivet antogs 2005 och tillämpas på förhållandet näringsidkare gentemot konsumenter 

och omfattar i huvudsak otillbörliga affärsmetoder som påverkar en konsuments intressen.50 

Direktivets bestämmelser av relevans återfinns i artiklarna 5.1-5.2. Artikel 5 är utformad som 

en generalklausul med ett generellt förbud mot otillbörliga affärsmetoder. Med affärsmetod 

avses enligt artikel 2 d en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, företrädande eller 

kommersiella meddelande, inklusive reklam och saluföring, i direkt relation till 

marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en konsument. Direktivet 

kompletteras med 31 förbud, benämnd som ”Svarta listan”. Sådan marknadsföring ska alltid 

anses vara otillbörlig.  

Relationen mellan den klassiska illojala konkurrensen, som talades om i föregående avsnitt, 

och direktivet är komplicerad och har varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen. 

Som utgångspunkt omfattar direktivet inte affärsmetoder som endast skadar näringsidkares 

ekonomiska intressen. Emellertid kan skydd för konsumenter mot otillbörlig konkurrens 

påverka näringsidkare genom att innebära ett indirekt skydd mot vissa otillbörliga 

förfaranden. Denna indirekta effekt uttrycks i skäl 6 i direktivets ingress, där det framhålls att 

en näringsidkarens otillbörliga förfaranden kan orättmätigt ta affärer från de hederliga 

konkurrenter som efterlever reglerna i interaktionen med konsumenterna. Denna problematik 

berörs ytterligare i avsnitt 4.1.4.2.   

                                                             
48 Kommissionens grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, (1996) 192 s. 4. 
49 Bengtsson, H & Kahn, J, Den nya marknadsföringslagen, s. 8. 
50 Kommissionens grönbok om affärskommunikation i den inre marknaden, (2001) 531 slutlig p. 2.1.  
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3.1.3 International Chamber of Commerce 

ICC, vars regler utgör en viktig rättskälla, är tillämpliga på all slags reklam. ICC:s regler har 

dock en vidare räckvidd än generalklausulen, vilket bör has i åtanke.51  

 MD hänvisar inte sällan till artikel 15 i sina avgöranden. I artikeln stadgas: 

”Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp 

och/eller varukännetecken som tillhör ett annat företag eller en annan organisation eller 

institution. Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) 

som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, 

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

om utnyttjande, utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat genom 

kampanjer” 

3.1.4 Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed  

Införlivandet av EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder resulterade i ikraftträdandet av en 

ny marknadsföringslag år 2008. Förändringarna i förhållande till tidigare marknadsföringslag 

var begränsade.52 Oaktat diskussionen i avsnitt 3.1.2, angående direktivet konsumenthänsyn, 

framhölls vid genomförandet av direktivet att syftet med den nya MFL, liksom tidigare, skulle 

vara att skapa ett skydd för konsumenter och näringsidkare mot otillbörlig konkurrens, vilket 

även ligger i linje med MFL:s skyddssyften. Lagen skulle fortsatt innebära även ett skydd mot 

illojal konkurrens från andra näringsidkare.53 

Renommésnyltning är en helt egen rättsfigur som inte är kopplad till förväxlingsbarhet eller 

vilseledande i övrigt.54 Skyddet innebär inte något objektsskydd i strikt immaterialrättslig 

mening, då det är vissa otillbörliga förfaranden eller metoder vidtagna av andra näringsidkare 

som skyddas. Skyddet fångas upp av generalklausulen i 5 § MFL, som stadgar att 

marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Skyddet mot 

renommésnyltning enligt MFL utgår från mottagarens perspektiv, då värdet som ”ligger i en 

positiv föreställning hos konsumenterna” är vad som snyltas. Detta befästs i att det i MFL har 

utformats en generalklausul mot god marknadsföringssed, snarare än en generalklausul mot 

                                                             
51 Bernitz, U, Svensk marknadsrätt, s. 109. 
52 Införandet av transaktionstestet i MFL 6 § var emellertid en relativt ingripande förändring. Transaktionstestet 

avser att undersöka om marknadsföringen, i märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

beslut. 6 § implementerar direktivets artikel 5.2 b. Mottagaren syftar i detta fall på genomsnittskonsumenten. 

Vad transaktionstestet innebär finns anledning att återkomma till i avsnitt 4.1.4.4. 
53 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 61. 
54 Jfr avsnitt 1.5. 
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illojal konkurrens. Skyddet kan därigenom sägas inriktas på resultatet av näringsidkares 

investeringar, snarare än för investeringarna som sådana.  

I generalklausulen stadgas att marknadsföring ska stämma överens med god 

marknadsföringssed. Paragrafen redogör inte vidare för vad som är att anse som god 

marknadsföringssed, istället uppställer 3 § 4 st. MFL en definition. Med god 

marknadsföringssed avses god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att 

skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. I och med detta 

stadgande kan konstateras att MFL överlåter till soft law och praxis att närmare beskriva vad 

som är god marknadsföringssed.  

Viss ledning kan finnas i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.55 Artikel 5 i direktivet 

stadgar att en näringsidkares affärsmetoder är att anse som otillbörliga om denne handlar i 

strid med god yrkessed. Begreppet god yrkessed definieras i artikel 2 h som den nivå av 

fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot 

konsumenterna motsvarande hederlig marknadspraxis och/eller den allmänna principen om 

god tro i näringsidkarens bransch. Förarbetena framhåller att vad som sägs om god yrkessed 

inbegrips i god marknadsföringssed och likställer därmed i viss mån de två uttrycken.56 

I förarbetena förekommer det i MFL använda begreppet god affärssed. Begreppet har sitt 

ursprung i PK. Oaktat begreppets rika juridiska historia är innebörden något vag. Med god 

affärssed avses i huvudsak det utomrättsliga normsystem som har utvecklats inom 

näringslivet, främst ICC:s grundregler för reklam, men även andra uppförande- och 

branschkoder.57  

Förutom det ovan nämnda innefattar begreppet god marknadsföringssed även andra 

vedertagna normer, och är sålunda vidare till sin utformning. Förarbetena framhåller att 

innebörden konkretiseras av bl.a. speciallagstiftning, Konsumentverkets allmänna råd och i 

synnerhet de normer som MD har skapat genom sin praxis. Ny domstolspraxis, nya 

uppförandekoder och förändringar i branschpraxis tillkommer oupphörligen varför begreppets 

innebörd omöjligen kan vara statiskt. Huruvida ett förfarande är att anse som god 

marknadsföringssed kan således skifta över tid.58 

                                                             
55 Jfr avsnitt 3.1.2. 
56 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 70. 
57 Jfr avsnitt 3.1.3. 
58 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 70.  
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Vid bedömningar huruvida en åtgärd är att anse renommésnyltning utgår domstolen inte 

sällan utifrån hur konsumenten uppfattar åtgärden. En konsument är enligt MFL 3 § 5 st. en 

fysisk person som huvudsakligen handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. 

Det tidigare nämnda direktivet om otillbörliga affärsmetoder, som implementerats i svensk 

rätt, utgår ifrån att marknadsföringen ska bedömas med hänsyn till hur den uppfattas av en 

genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, 

med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.59 I förarbetena har vidare 

diskuterats vad som innefattas i detta begrepp.60 Genomsnittkonsumenten fungerar som en 

måttstock vid bedömningen av en marknadsföringsåtgärds vederhäftighet och refereras ofta 

till i rättspraxis. Genomsnittskonsumenten har normal fattningsförmåga, erfarenhet och 

kunskap, men saknar närmare kunskap om den vara eller tjänst som marknadsförs. Vid 

bedömning av hur en genomsnittskonsument uppfattar marknadsföring gäller att reklam i 

allmänhet läses flyktigt och att konsumenten i första hand påverkas av helhetsintrycket.61 

Typen av produkt har betydelse såtillvida att konsumenten kan förmodas gå mer noggrant 

tillväga när denne inhämtar och värderar information om dyra och komplicerade varor jämfört 

med enklare produkter som handlas rutinmässigt.62 

Domstolen syftar genom användningen av den fiktiva genomsnittkonsumenten att bilda sig en 

uppfattning om det intryck framställningen ger konsumenter i gemen.63  

Om marknadsföringen är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp följer av direktivet att 

marknadsföringen ska bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittlige 

konsumenten i denna grupp.64 Detta synsätt har även fått genomslag i praxis.65 

 

 

                                                             
59 Jfr skäl 18 i direktivet och EU-domstolens mål C-428/11 (Purely Creative) punkt 53. 
60 SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder s. 203. 
61 MD 2004:27 (Byggvaruhus)  
62 MD 2015:11 (Fredagsmys) 
63 Svensson, CA, Praktisk marknadsrätt, s. 10. 
64 Jfr art 5.2 b i direktivet. 
65 MD 2015:14 (Babybjörn) & MD 2014:7 (Målgrupp).  
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4 Renommésnyltning i praxis 

4.1 Marknadsdomstolens rekvisit  

Som avsnitt 3 påvisar ger lagstiftning och övrig rättslig reglering inte en fullgod beskrivning 

av vad som utgör otillbörlig renommésnyltning. Då det i lagstiftning och förarbeten inte har 

utarbetats specifika rekvisit eller annan ledning för MD gällande hur prövningen ska företas 

har MD i hög grad varit tvungen att precisera rättens närmare innehåll.  

Historiskt sett har MD:s bedömningar i syfte att konstatera renommésnyltning varit oenhetliga 

och vad som faktiskt prövats har skilt sig från fall till fall. I det, inom marknadsrätten, mycket 

kända MD 1999:21 (Robinson) utkristalliserades vad som snarast kan beskrivas som de 

rekvisit vilka generalklausulen saknar. I de utförliga domskälen preciserar och klargör MD de 

bedömningsgrunder som ska prövas och uppfyllas för att kunna konstatera renommésnyltning. 

Domstolens resonemang i MD 1999:21 har verkat i vägledande och prejudicerande riktning, 

då MD i efterkommande rättspraxis gällande renommésnyltning har cementerat de kriterier 

som formulerades i MD 1999:21.66 Även propositionen till nuvarande marknadsföringslag 

befäster dessa rekvisit. I propositionen redogörs för sådan renommésnyltning som anses vara i 

strid med god marknadsföringssed enligt generalklausulen. Det otillåtna kan bestå av 

marknadsföring som obehörigt associerar till en annan näringsidkares verksamhet, varumärke, 

firma eller andra kännetecken eller en åtgärd som obehörigt förknippar den marknadsförda 

produkten med en ursprungsbeteckning. Det otillbörliga består i att en näringsidkare till sin 

ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, 

vilken skapats genom insatser av en annan näringsidkare. Ett sådant utnyttjande är enligt 

MD:s praxis typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren 

och försämra konsumenternas marknadsöverblick. I anslutning till detta stadgande hänvisas i 

propositionen till MD 1999:21.67 

Utifrån den rikliga mängd praxis där de bedömningsgrunder som formulerades i MD 1999:21 

återkommer, i kombination med kriteriernas erkännande i propositionen, är det lämpligt att 

den fortsatta framställningen tar avstamp med utgångspunkt i dessa formuleringar. Icke desto 

mindre bör klargöras att kriterierna inte ska betraktas som uttömmande, även andra 

                                                             
66 Jfr MD 2000:25 (Skeidar), MD 2001:16 (Lagans), MD 2002:27 (Viennetta), MD 2006:7 (Ahlgrens), MD 

2006:3 (LEGO II), MD 2005:13 (Whiskas), MD 2002:28 (Santa Maria), MD 2002:27 (Viennetta), MD 2002:20 

(Champagne), MD 2002:17 (Gladiatorerna), MD 2002:10 (Hygglo), MD 2001:26 (Falu Rödfärg) & MD 2001:15 

(Svenska Spel) m.fl. 
67 Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag s. 122. 
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omständigheter kan tas i beaktande. Exempelvis har transaktionstestet genom direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder implementerats i svensk rätt och 6 § MFL har således tillkommit 

efter Robinson. Transaktionstestets betydelse för otillbörlighetsbedömningen behandlas i 

avsnitt 4.1.4.2.  

Kriterierna kan uppställas som följande: 

1. Det skall vara fråga om en näringsidkare som i sin marknadsföring obehörigen anknyter 

till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande.  

2. Det som utnyttjas skall vara välkänt på marknaden så att det förknippas med den andra 

näringsidkaren  

3. Det otillbörliga består i att den snyltande till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som 

ligger i en positiv föreställning hos konsumenten, vilken skapats genom insatser av den andre 

näringsidkaren  

4. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte 

näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick 

4.1.1 Renommé och uppmärksamhetsvärde. Vad kan vara bärare 

av renommé? 

Inledningsvis bör utredas vad begreppet renommé innefattar och vad som kan erhålla 

renommé. Att klargöra vad som utgör renommé är problematiskt då anseende är kopplat till 

en mängd olika aktiviteter. Renommé anknyter till den goodwill eller det anseende som 

exempelvis en produkt eller tjänst av ett visst kommersiellt ursprung har.68 Goodwill kan 

beskrivas som en form av mervärde, som utvecklas när kvalitet och servicegrad är jämn över 

tid.69 Goodwill korrelerar i mångt och mycket med varumärkets garantifunktion.70 Genom 

uppbyggandet av goodwill kan konsumenten tillskapa sig vissa förväntningar kring produkten 

utan närmare efterforskning. MD har beskrivit renommé som; 

”Det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom 

insatser av näringsidkaren”71 

                                                             
68 MD 2012:11 (Apoteket). 
69 Bieniaszewski Sandberg, A, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt, s. 7.  
70 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 19. 
71 MD 2002:17 (Gladiatorerna). 
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Att det föreligger renommé är således en förutsättning för att renommésnyltning ska 

aktualiseras.  

MD har i sin praxis givit uttryck för att vissa produkter inte kan vara bärare av renommé. 

I MD 2001:6 (Estrella) menade OLW att Estrella renommésnyltat på OLW:s 

förpackningsutstyrsel. MD anförde, efter en tämligen grundligt företagen okulär besiktning av 

förpackningarna, att ordet Estrella tydligt framgår och gemensamma element mellan de två 

förpackningar var svåra att finna. Vidare hade avbildningarna av ostbågar på de båda 

förpackningarna givits en olikartad utformning. Visserligen hade förpackningarna vissa 

grundläggande likheter i färgsättningen, emellertid hade färgerna rött, gult och vitt använts av 

såväl OLW och Estrella på förpackningar under en lång tid. MD fann sålunda att OLW:s 

förpackning inte ansågs vara bärare av ett sådant uppmärksamhetsvärde72 som förutsätts för 

att Estrellas användande av förpackningsutstyrseln ska vara att bedöma som 

renommésnyltning.  

I ett senare avgörande, MD 2016:11 (Spendrups), behandlades en liknande problematik. 

Bryggerikoncernen Spendrups ansåg att dryckesleverantören Galateas utformning av 

förpackningen Arboga öl uppvisade likheter med en av Spendrups tillhandahållen förpackning 

benämnd Mariestads export, och att Galatea därmed renommésnyltade på Spendruds. MD 

menade att märkesordet Arboga skilde sig från märkesordet Mariestad och att Galateas 

produktförpackning inte uppvisade likheter med de ”renommébärande elementen” i 

Spendrups produktförpackning. Med de renommébärande elementen syftade MD främst på de 

i produkten framträdande orden och emblemen. Oaktat att flaskorna i viss mån var lika, 

ansågs inte den av Galatea använda burken i sig anknyta och associera till Spendrups burk på 

en sätt som medförde renommésnyltning.  

De två fallen belyser att produkter, inom samma bransch, kan uppvisa likheter utan att sin tur 

renommésnylta. Renommé kan inte alltid tillerkännas sådana ”branschunisona” utformningar 

som exempelvis påsar och flaskor. Ett obehörigt utnyttjande av någon annans renommé 

förutsätter en tydlig koppling till den (vanligtvis) äldre, kända och renommébärande 

produkten. Att en nyare produkt påminner om en äldre produkt är otillräckligt för att 

renommésnyltning ska föreligga. Det fordras att den nyare produkten stark anknyter och 

associerar till den äldre.73 

                                                             
72 Uppmärksamhetsvärde behandlas nedan i detta avsnitt. 
73 Jfr MD 2000:25 (Skeidar). 
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Det ska tilläggas att käranden i dessa två fall väckt talan i enligt grunden vilseledande 

efterbildning, och att renommésnyltning endast använts som en sekundär talan. För att 

fastställa vilseledande efterbildning krävs det att en förväxlingsrisk föreligger, något som inte 

behöver konstateras vid renommésnyltning. Detta kan belysas genom fallet MD 2002:28 

(Santa Maria)74 då domstolen istället för att tala om förväxling talar om likhet.  

I MD 2015:11 (Fredagsmys) menade OLW att bolaget byggt upp ett kommersiellt renommé 

kring begreppet ”fredagsmys” i samband med sina snacksprodukter, att begreppet är 

särpräglat och väl känt för OLW:s snacksprodukter och att Fredagsmys AB genom 

användning av begreppet som kännetecken för snacksprodukter dragit otillbörlig fördel av 

OLW:s renommé. Frågan i målet var om begreppet genom OLW:s marknadsföring förvärvat 

ett renommé för snacksprodukter, dvs. om begreppet fått ett nytt innehåll så att det kopplas 

samman med de snacksprodukter som OLW tillhandahöll. MD konstaterade att det 

förhållandet, att konsumenter under en lång tid kontinuerligt exponerats för OLW:s 

användning av begreppet ”fredagsmys” i bolagets marknadsföring av snacksprodukter i tv, 

radio och butiker kan, kan få till följd att begreppet erhåller renomméstatus. Emellertid ansågs 

inte begreppet i det aktuella fallet vara tillräckligt känt på marknaden75, men fallet påvisar 

icke desto mindre att enkla konceptbaserade begrepp, genom intensiv marknadsföring kan 

tillerkännas renommé. 

MD 2001:21 (Guldägget) centrerade kring en ledande reklamtävling i Sverige, benämnd 

”Guldägget”. Tävlingen hade arrangerats under en lång följd av år och erhållit ett särskilt 

uppmärksamhetsvärde och ansågs vara så välkänd att tävlingen hade uppburit ett betydande 

kommersiellt värde. Tävlingen fick således anses vara en bärare av renommé. Följaktligen 

konstaterades att även koncept kan vara bärare av renommé, och TV3:s nyttjande av namnet 

Guldägget utan medgivande från Reklamförbundet utgjorde renommésnyltning. 

I avgörandet resonerar MD kring begreppet uppmärksamhetsvärde, vilket bör behandlas i 

anslutning till renommé. MD har framhållit att det otillbörliga i att renommésnylta består i att 

den snyltande till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv 

föreställning hos konsumenterna som har skapats av den andra näringsidkarens 

                                                             
74 Se avsnitt 4.1.3. 
75 Se avsnitt 4.1.2. 
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marknadsinsatser.76 Det värde som utnyttjas och som MD syftar på i detta sammanhang 

benämns som uppmärksamhetsvärde. 

Uppmärksamhetsvärde innefattar även indirekt renommésnyltning, exempelvis åtgärder från 

en näringsidkare som urvattnar konkurrentens renommé. Detta bekräftades i MD 1999:21 

(Robinson) 

Expedition Robinson var ett TV-program producerat av SVT. Programmet blev mycket 

uppmärksammat och välkänt för en stor mängd konsumenter. Programmets kommersiella 

värde kunde utnyttjas vid marknadsföring av produkter i anknytning till programmet. OLW 

marknadsförde i nära tidsmässig anslutning till TV-programmet ”Robinsonchips” och 

associerade till programmets innehåll. OLW menade att SVT i sin tur anknöt till och 

utnyttjade romanen Robinson Crusoe, och att sådana allmänt tillgängliga kännetecken även 

måste kunna utnyttjas av andra näringsidkare.77 Vid renommésnyltning är 

produktkännetecken, koncept m.m. vanligtvis välrenommerade. I detta fall rörde det sig om 

anspelningar på en tillfällig företeelse, då programmet snabbt hade blivit mycket populärt. 

Begreppet Robinson fick således genom programmet ny aktualitet då programidén och 

innehållet var nytt. Konsumenter ansågs kunna förledas att tro att det fanns ett samband 

mellan programmet och chipsen, snarare än chipsen och romanen.  

MD uttalade; 

”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 skapat genom TV-program. 

Ett obehörigt sådant utnyttjande kan vara renommésnyltning på samma sätt som förfaranden 

vilka traditionellt har betecknats så.” 

Rättsfallet visar att det är oviktigt huruvida programmet är av god kvalitet, sedan länge känt 

eller välrenommerat. Företeelsen kan vara flyktig och snarare bära på ett 

uppmärksamhetsvärde än ett gott renommé. Tidigare i MD:s praxis har uttalats att snyltaren 

förutsätts ha lägre anseende än den som utsätts för snyltningen.78 Det torde vara ovanligt att i 

anseende betraktat en jämbördig part eller en part med högre anseende snyltar, men Robinson 

                                                             
76 MD 2002:17 (Gladiatorerna). 
77 Jfr avsnitt 5.3 där nyttjande av generiska ord är föremål för prövning i MD 2001:26 (Falu Rödfärg). 
78 Jfr avsnitt 4.1.4.1. 
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har klargjort att så är möjligt. Rättsfallet belyser vidare att det, vid användandet av begreppet 

uppmärksamhetsvärde, är tillräckligt att snyltaren får mer uppmärksamhet genom snyltningen. 

Snyltaren behöver därmed inte nödvändigtvis smittas (överföras) av annans goda renommé. 

Genom OLW:s anknytande till programmet utnyttjades och urvattnades programmets 

kommersiella uppmärksamhetsvärde, varför marknadsföringen av chipsen utgjorde 

renommésnyltning.  

I MD 2001:28 (Telia InfoMedia II) tillhandahöll Telia InfoMedia en företagskatalog. 

Domstolen fastslog att katalogen inte var bärare av ett sådant uppmärksamhetsvärde som 

förutsattes för att Företagskatalogen Internets marknadsföring skulle vara att anse som 

renommésnyltning. I MD 2002:18 (Änglamark) konstaterade domstolen att uttrycket 

”Garanterat obesprutat” innefattade en försäkran om giftfri mat och var därigenom bärare av 

ett särskilt uppmärksamhetsvärde. Nyttjandet av uttrycket av andra kunde således utgöra en 

form av renommésnyltning. Efter att begreppet uppmärksamhetvärde introducerades i MD 

1999:21 kan konstateras att begreppets position i praxis cementerats och används nu 

frekvent.79 Distinktionen mellan renommé och uppmärksamhetsvärde är emellertid oklar.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att väldigt mycket kan vara bärare av renommé. Om 

uppmärksamhetsvärdet är betydande är kvalitet och verkshöjd irrelevant. Emellertid kan 

utformningar som är funktionellt betingade eller branschgemensamma utföranden inte alltid 

skapa ett renommé.  

4.1.2 Kännedomskravet 

”Det som utnyttjas skall vara välkänt på marknaden så att det förknippas med den andra 

näringsidkaren” 

Renommé och kännedomskravet är intimt förknippade. En grundläggande förutsättning för att 

renommésnyltning ska aktualiseras är att vad som snyltas är känt på marknaden, annars finns 

det inget värde att snylta på. EU-domstolen har uttalat att en förutsättning för att ett begrepp 

ska vara bärare av renommé är att det i viss kvantitativ omfattning är känt.80  

I MD 1988:19 (Globen) uttalade MD kriteriet ”känt på marknaden så att det förknippas med 

en viss näringsidkare”. Endast kända kännetecken eller koncept kan således vara bärare av 

renommé. Förarbetena ger ingen ledning om vilken grad av kännedom som krävs för att skapa 

                                                             
79 Jfr MD 2001:15 (Svenska Spel), MD 2001:28 (Telia InfoMedia II) & MD 2002:20 (Champagne). 
80 Jfr mål C-375/97 (General Motors). 
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ett renommé, utan kännedomskravets utvecklande har av lagstiftaren överlämnats till MD:s 

försorg. Oaktat att MD:s praxis är riklig är den inte enhetlig då begreppsbildningen är 

inkonsekvent. Ett föränderligt begrepp utan en tydlig definition kan innebära 

tolkningssvårigheter för näringsidkare. 

MD har i sin tidiga praxis i anslutning till renommésnyltning givit uttryck för existensen av ett 

kännedomskrav. I ett flertal domar från 1980-talet framgår emellertid att MD historiskt sett 

valt att inte närmare definiera graden av kännedom som krävs för att generera renommé, utan 

endast konstaterat att produkterna uppnått erforderlig kännedom.81 

I vissa fall har MD inte uttalat sig om kravet på kännedom, utan har endast konstaterat 

kännedom. Ett sådant mål är MD 2000:5 (Telia) där kännedomskravet helt negligerades. Den 

eventuella godtyckligheten som detta kan medföra kommer att beröras i avsnitt 5.2. 

I MD 1996:3 (Galliano) uttalade domstolen för första gången vilken grad av kännedom som 

krävs för att inneha renommé. Rémy menade att Partymans marknadsföring av liköressenser 

innebar renommésnyltning. Till stöd för denna uppfattning anförde Rémy att likören Galliano 

i 20 år hade sålts och marknadsförts i Sverige och den utmärkande etiketten var känd för 

omsättningskretsen. Vidare menade Rémy att Partymans etikett var att betrakta som snarlik 

och utarbetad med produkten Galliano i åtanke, något som Partyman bestred.  

MD, som inledningsvis prövade huruvida förfarandet var att anse som vilseledande av 

kommersiellt ursprung, framhöll att såväl benämningen Galliano och etiketten, efter en 

betydande marknadsföring under lång tid av Rémy, var att betrakta som kända av den svenska 

omsättningskretsen. Vidare uttalade MD att en marknadsföringsåtgärd är att anse som 

otillbörlig om den innebär att en näringsidkare, utan samtycke, anknyter till annan 

näringsidkares välkända varumärke eller symbol. Huruvida det uppstod någon reell 

förväxlingsrisk mellan de två produkterna var ointressant. Partymans ansågs ha utnyttjat det 

av Remy uppbyggda renomméet, varför renommésnyltning konstaterades.  

I MD 2002:30 (Poolia) använde bemanningsföretaget S&L benämningarna Skoolia och 

Schoolia i sin marknadsföring. Poolia, som också var verksamma inom 

bemanningsbranschen, menade att S&L renommésnyltade. MD anförde inledningsvis i sin 

bedömning att en förutsättning för att ett förfarande ska betraktas som renommésnyltning är 

att det som utnyttjas är känt på marknaden, och att det åligger käranden att styrka denna 

                                                             
81 Jfr exempelvis MD 1987:10 (Pre-Glandin) & MD 1987:11 (Armani). 
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kännedom. Den utredning Poolia presenterade ansågs emellertid bristfällig varför MD 

framhöll att namnet Poolia inte var så väl känt och inarbetat på den svenska marknaden att 

varukännetecknet kunde anses medföra renommé. Till följd därav ansågs ingen otillbörlig 

renommésnyltning föreligga. Brukandet av det ordet ”väl känt” har sedan återkommit i MD:s 

praxis i exempelvis målen MD:2002:17 (Gladiatorerna) och MD 2005:13 (Whiskas) 

MD 2002:10 (Hygglo) kretsade kring GB:s isglass Igloo. Glassen var under i synnerhet 70-, 

80- respektive 90-tal en stor försäljningssuccé med miljontals sålda exemplar årligen. GB 

gjorde gällande att Hemglass genom sin marknadsföring av isglassen Hygglo 

renommésnyltade. GB uppvisade bland annat broschyrer, marknadsundersökningar, 

utlåtanden, artiklar och försäljningssiffror till stöd för sitt yrkande. MD framhöll att det efter 

utredningen i målet ansågs klarlagt att Igloo sedan länge var väl inarbetat och känt på den 

svenska marknaden och att glassen förknippades med GB. Följaktligen ansågs namnet Igloo 

medföra renommé för GB. 

I Hygglos domskäl förekommer således beteckningarna ”känt” och ”inarbetat”.82 I Poolia 

formulerar MD kravet som ”väl känt”, medan det i Galliano uppställs till ”välkänt”. Då de 

citerade målen avgjordes i tidsmässig närhet till varandra är detta anmärkningsvärt. Ett 

oenhetligt kännedomskrav kan även ifrågasättas ur ett rättssäkerhetsperspektiv och det torde 

dessutom innebära skillnader i bevisrättsligt hänseende för käranden att visa på ”känt” 

respektive ”välkänt” eller ”inarbetat”. Denna problematik diskuteras vidare i avsnitt 5.2. 

Det kan framhävas att MD i anslutning till frågan huruvida Igloo var känt resonerade kring 

begreppet inarbetning. Likaså i det tidigare citerade Poolia och i MD 2003:21 (Gulan) 

förekommer inarbetning. I målet hävdade TDCF att SSM genom användandet av namnet 

”Gulan.Info” otillbörligt nyttjade TDCF:s renommé. TDCF utgav katalogen ”Gulan” och 

anförde att katalogen var en inarbetad produkt på den svenska marknaden och att företagets 

renommé var gott. MD prövade inledningsvis om SSM:s agerade var att anse som 

vilseledande om kommersiellt ursprung och framhöll inledningsvis att det förutsätts att 

Gulans kännetecken är känt på marknaden på sådant sätt att det förknippas med produkter av 

visst ursprung. Då Gulan enligt MD inte förmådde att visa på detta konstaterade MD att 

namnet Gulan inte var ett tillräckligt inarbetat kännetecken för TDFC på den svenska 

marknaden för att konstatera vilseledande i MFL:s mening. Då namnet Gulan inte var 

                                                             
82 ”Känt” förekommer även i exempelvis MD 2002:27 (Viennetta) & MD 2006:1 (Gula Sidorna). 
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tillräckligt väl känt ansågs därigenom SSM:s användande av kännetecknet inte innebära 

renommésnyltning. 

Lämpligheten av MD:s begreppsanvändning och terminologin i Gulan-, Hygglo- samt Poolia-

avgörandet kan ifrågasättas.83 Den marknadsrättsliga bedömningen tycks inte ha skett 

fristående från immaterialrättsliga överväganden. I MD:s praxis har uttryckts att MD inte ska 

uttala sig i fråga om immaterialrättigheter.84 Möjliga konsekvenser av denna problematik 

diskuteras vidare i avsnitt 5. 

Sammanfattningsvis avseende det marknadsrättsliga kännedomskravet kan framhållas att det 

är en splittrad och in-casu betonad bild som framträder i praxis.85 Begreppen känt, väl känt, 

välkänt och inarbetat förekommer.  

4.1.2.1 Bevissvårigheter 

Oaktat hur kravet formuleras av MD och vilken grad kännedom som ska styrkas, är det inte 

sällan problematiskt för en näringsidkare att bevisa kännedom. I den juridiska litteraturen har 

framförts att huvudregeln gällande bevisbördefördelning anses vara omvänd besvisbörda för 

vederhäftiga påståenden. Det som hävdas i marknadsföringen måste således kunna styrkas av 

näringsidkaren, vilket även följer av art. 8 i ICC:s grundregler vari det stadgas att ”riktigheten 

i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden ska 

kunna styrkas”. Motsatsvis åvilar påståenden om förekomst av renommé, att snyltning 

förekommer eller att produkten är känd på marknaden kärandeparten.86  

Kärandens tillvägagångssätt för att visa på kännedom har i praxis varierat.  

I MD 2011:1 (We) menade WeSC att KappAhl, genom marknadsföring av kollektionerna 

WeKids och WeTweens, renommésnyltade. MD angav olika tillvägagångssätt för att 

konstatera kännedom. Exempelvis nämns marknadsundersökningar, marknadsföringens 

omfattning och kostnader, försäljningens storlek, övrig exponering, marknadsandel och tid 

som kännetecknet har funnits på marknaden. I det aktuella fallet anförde MD i sin bedömning 

att WeSC inte förmått att bevisa huruvida deras kännetecken och koncept är känt. Den av 

WeSC framlagda marknadsundersökningen bedömdes som bristfällig och styrkte således inte 

kännedom. Resterande bevis ansågs som svaga och gav inte MD anledning att revidera sin 

                                                             
83 Jfr även MD 2006:19 (Vi/Vivo). 
84 Se bland annat 2005:25 (Konkurrensverket) & 2012:15 (Elskling). 
85 Jfr Bengtsson, H. Det moderna marknadsrättsliga formskyddet, Festskrift till Marianne Levin, s. 112. 
86 Jfr MD 2002:30 (Poolia), vari domstolen slog fast att det ålåg Poolia att styrka namnets kännedom. 
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uppfattning. MD poängterar att ”we” förknippas med WeSC hos anställda och 

samarbetspartners, men inte för en bredare omsättningskrets. Även i MD 2012:7 

(Pampers/Libero) presenterade käranden marknadsundersökningar i syfte att visa på 

kännedom. MD uttalade att marknadsundersökningar måste rikta sig till ett slumpmässigt 

urval av en representativ del av konsumenterna för att betraktas som tillförlitliga. Bevisvärdet 

är tämligen lågt av undersökningar som företas bland besökare på företagets webbplats.87 

Inte sällan är kärandens marknadsandel en betydande faktor i MD:s process att fastställa 

kännedom. I MD 2002:27 (Viennetta) menade GB att Åhus Glass genom lanseringen av en 

tårta, som uppvisade likheter med en av GB redan utformad tårta, renommésnyltade. GB 

åberopade en marknadsundersökning som bland annat fastställde GB:s marknadsandel till 

56,5 %. Marknadsandelen i kombination med att en stor del av de personer som ingick i 

marknadsundersökningen förklarat sig ha kännedom om produkten Viennetta gav enligt MD:s 

mening vid handen att Viennetta var ett väl inarbetat kännetecken i Sverige och måste anses 

väl känt av konsumenterna.88 

I MD 2001:15 (Svenska Spel) framgick att domstolen i sin bedömning huruvida erforderlig 

kännedom har uppnåtts beaktar marknadsföringens omfattning och kännetecknets exponering. 

Företaget Estline hade i reklamfilmer för kryssningsresor använt samma rollkaraktärer som 

tidigare använts av Svenska Spel i reklamfilmer för speltjänster. MD anförde inledningsvis att 

reklamfilmskaraktärer kan, i den mån de röner uppmärksamhet, bli mycket välkända för 

konsumenter. Svenska spel hade genom betydande investeringar och tydliga 

marknadsföringsåtgärder skapat en positiv föreställning hos konsumenterna om de karaktärer 

som förekom i reklamfilmerna.  

I MD 1990:18 (Supertvätt) uttalade domstolen att det förhållandet att en produkt säljs i stor 

omfattning inte nödvändigtvis behöver betyda att produkten är känd på marknaden. I ett 

senare avgörande, MD 2005:38 (Köttkonserver), använde sig emellertid MD uteslutande av 

försäljningssiffror vid kännedomsbedömningen.  

I MD 2012:11 (Apoteket) klargjordes att en näringsidkares storlek och historik har betydelse 

i bedömningen. I avgörandet använde sig en näringsidkare av en logotyp bestående av ordet 

”Datoteket” jämte figur, som liknar Apoteket AB:s logotyp. Inledningsvis aktualiserades 

                                                             
87  I MD 2006:19 (Vi/Vivo) konstaterade MD att marknadsundersökningar ofta är ett osäkert bevismedel. 
88 Jfr även MD 2004:13 (Residence). Kärandens marknadsandel uppgick till 9 %. Detta faktum i kombination 

med övrig bristfällig bevisning förmådde inte att visa på kännedom.  
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frågan om Apoteket AB:s kännetecken varit så känt som krävs för att renommésnyltning ska 

kunna föreligga. MD hänvisade till tidigare praxis gällande hur kännedom ska bedömas.89 

Bevisvärdet av den av Apoteket åberopade marknadsundersökningen ansågs således 

förhållandevis lågt. Något som tillmättes ett högre bevisvärde var det faktum att Apoteket AB 

under nästan 40 år som monopolister använt sig av logotypen och alltjämt – i egenskap av stor 

aktör på den numera avreglerade apoteksmarknaden – gjorde så. Sammantaget med övrig 

utredning som presenterats angående omfattningen av Apoteket AB:s 

marknadsföringsåtgärder (som förutom den nämnda marknadsundersökningen exempelvis 

bestod av årsredovisningar, marknadsandelar, reklamfilmer) fann MD att Apoteket AB hade 

visat att bolagets logotyp var känd och bärare av renommé.  

Ytterligare ett bevisrättsligt spörsmål som uppkommer i anslutning till kännedomskravet är 

för käranden att avgöra vilken krets som är den relevanta. Käranden måste således fråga sig 

vilka det är som ska ha kännedom. MD:s begreppsbildning är inkonsekvent då begreppen 

omsättningskrets90, svenska marknaden91, marknaden92, allmänheten93 och konsumenterna94 

förekommer. Dessa avgöranden ger uttryck för att produkten har betydelse i syfte att kunna 

avgöra den relevanta mottagarkretsen. En särskild svårighet är att konstatera hur snävt 

avgränsad denna kännedomskrets tillåts vara. I MD 2003:1 (Salong Marika) anförde 

käranden att dennes frisörsalong var känd i en begränsad del av Sverige. MD anförde dock i 

domskälen att en förutsättning för att ett förfarande ska kunna innebära renommésnyltning är 

att det som utnyttjas har ett gott anseende inom en större krets, vilket käranden inte hade 

förmått att bevisa. Emellertid gav domstolen i MD 2005:26 (Taxi Göteborg) uttryck för en 

annan uppfattning. Taxi Göteborg hade bedrivit verksamhet i Göteborg med omnejd sedan år 

1922 och i kombination med en hög omsättning och marknadsundersökningar som styrkte 

kännedom konstaterade MD att Taxi Göteborg fick antas vara väl kända i den lokala 

omsättningskretsen.  

4.1.3 Obehörig anknytning 

”Det skall vara fråga om en näringsidkare som i sin marknadsföring obehörigen anknyter till 

en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande” 

                                                             
89 MD 2011:1 (We), jfr även marknadsundersökningar i MD 2002:10 (Hygglo). 
90 Jfr MD 2007:27 (Twinner) & MD 2011:1 (We). 
91 Jfr MD 1996:3 (Galliano), MD 2002:10 (Hygglo) & MD 2003:21 (Gulan). 
92 Jfr MD 2004:13 (Residence). 
93 Jfr MD 1999:21 (Robinson) & (MD 2002:33 Hästens). 
94 Jfr MD 1987:11 (Armani), MD 2001:15 (Svenska Spel) & MD 2002:27 (Viennetta). 
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För att renommésnyltning ska aktualiseras fodras det att nyttjandet av annans renommé sker 

obehörigt. Medgivanden, i form av exempelvis licenser eller andra typer av 

överenskommelser, kan omvandla nyttjandet från obehörigt till behörigt. I MD 2001:15 

(Svenska Spel) invände Estline att erforderligt samtycke, gällande användandet av de två 

reklamkaraktärerna, hade inhämtats från Svenska Spel. Emellertid menade MD att något 

samtycke till användningen inte visats föreligga.  

I MD 1999:21 (Robinson) hävdade OLW att lanseringen att produkten Robinsonchips anknöt 

till romanen Robinson Crusoe, varigenom ingen anknytning till SVT:s program Robinson 

förelåg. OLW menade att kända namn och företeelser som var allmänt tillgängliga måste 

kunna användas av flera näringsidkare. MD framhöll att begreppet Robinson i det 

föreliggande fallet fick en ny aktualitet och ett nytt innehåll, genom att allmänheten i långt 

högre grad tycktes knyta begreppet till TV-programmet än till romanen. Vidare anförde MD 

att OLW:s marknadsföring, i nära tidsmässig anslutning till TV-programmet, bestående av 

förpackningar med söderhavstema med benämningen Robinsonchips hade mycket stark 

anknytning till TV-programmet och associerade till detta. Renommésnyltning konstaterades 

således. Emellertid talar mycket för att anknytningen hade varit behörig om OLW:s 

invändning, gällande fritt användande av allmänt tillgängliga och kända romaner, vunnit 

framgång.  

I 2002:28 (Santa Maria) menade Santa Maria att Matkompaniet obehörigen anknöt till Santa 

Marias verksamhet. Santa Maria var verksamma inom livsmedelsbranschen med inriktning på 

smaksättning. Santa Maria marknadsförde ett produktkoncept med mexikansk mat vilket 

innefattade bland annat tacoskal, tortillas, salsor och kryddblandningar. Matkompaniet var ett 

företag verksamt inom charkuteribranschen. En av Matkompaniets produkter var stekfärdiga 

frysta köttfärsflarn med mexikansk kryddning som salufördes i en kartongförpackning.   

MD prövade inledningsvis huruvida förfarandet utgjorde vilseledande efterbildning och 

resonerade kring en eventuell förväxlingsrisk. MD anförde i sin bedömning att av de 

livsmedelsprodukter med mexikansk anknytning som finns på marknaden, har samtliga valt 

en färgsättning av förpackningarna i rött och gult. Det kunde därmed fastslås att det utbildats 

ett visst färgspråk för dessa förpackningar. Faktumet att båda kartongerna var rektangulära var 

inte heller anmärkningsvärt, då utformningen var funktionellt betingad. Vidare menade MD 

att det i förevarande fall rörde sig om två helt olika produkter som inte kan ersätta varandra. 

Köttfärsflarn ersätter exempelvis inte tacoskal och köttfärs ingår inte i Santa Marias sortiment. 

Ingen överhängande förväxlingsrisk kunde således konstateras, och MD:s resonemang ger 
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snarare uttryck för att Matkompaniet anknutit till ett mexikanskt tema i allmänhet, och inte till 

Santa Marias verksamhet i synnerhet.  

När MD sedermera bedömde huruvida Matkompaniet genom sitt förfarande har 

renommésnyltat, framträdde en annan bild. MD konstaterade att de enskilda momenten i 

Santa Marias förpackningsutformningar inte var särpräglade. Däremot framstod 

förpackningarnas helhet som karaktäristiska genom exempelvis produktnamnet i gula 

bokstäver, en kant av gula taggar och den enhetliga bottenfärgen. Denna kombination 

medförde med hänsyn till Santa Marias omfattande marknadsbearbetning att Matkompaniet, 

genom utformningen av förpackningen, på ett tydligt och direkt sätt anknöt till Santa Marias 

mexikanska produkter. Något medgivande från Santa Maria att marknadsföra köttfärsflarnen i 

den aktuella förpackningen har inte förelegat, varför marknadsföringen således ansågs utgöra 

renommésnyltning.95  

I MD 2002:27 (Viennetta) behandlades en närliggande problematik där MD gav uttryck för 

en annan syn. GB menade att Åhus Glass, genom lanseringen av en glasstårta som uppvisade 

likheter med GB:s glasstårta Viennetta, renommésnyltade. För att besvara frågan huruvida 

Åhus förpackning eller produkt var utformad på ett sätt som anknöt och associerade till GB:s 

produkt inledde MD med att, precis som i Santa Maria, bedöma form, storlek och 

färgsättning. Åhus produkt har försålts i förpackningar som till form och storlek 

överensstämde med Viennettas förpackningar och på dessa fanns en bild av en glasstårta i ett 

utförande som påminde om Viennettas förpackningar. Färgsättningen rött och blått 

dominerade Åhus förpackning, vilket skiljde sig betydligt från Viennettas färgsättning. Vidare 

fanns namnet Åhus angivet med framträdande text på förpackningen.  

Vad avsåg själva produkterna, glasstårtorna, fann MD att utformningen av dessa liknade 

varandra. Åhus anförde att produkten har utformats med hänsyn till föreliggande maskinella 

möjligheter att tillverka glasstårtor. Detta kunde enligt MD inte lämnas utan avseende. Att en 

glasstårta innehåller särskilda ingredienser eller vågmönster innebär inte att andra tillverkare 

är förhindrade att också utnyttja samma förfarande. GB:s och Åhus glasstårta hade båda ett 

vågmönster och chokladlager, men utformningen av dessa skiljde produkterna åt. MD fann 

vid en samlad bedömning att Åhus produkt inte kunde anses anknyta eller associera till 

glasstårtan Viennetta på ett sådant sätt som krävs för att förfarandet ska anses utgöra otillåten 

renommésnyltning.  

                                                             
95 Jfr MD 2001:26 (Falu Rödfärg) för en liknande, omfattande, utsträckning av skyddet. 
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I MD 1993:26 (Hemglass) ansåg näringsidkaren Hemglass att näringsidkaren Glassbilen 

genom ljudsignal, produktnamn, och ambulerande försäljning från bilar där utbudet 

presenterades baktill, renommésnyltande. Hemglass hävdade dessutom att ”Glassbilen” var 

vad Hemglass bil kallades i folkmun. MD anförde i domskälen att Glassbilens 

marknadsföring hade uppenbara likheter med Hemglass marknadsföring, inte minst genom att 

även Glassbilens bilar var blå och signalerade ankomst genom att spela en melodislinga. 

Därigenom drog Glassbilen troligen fördel av den association mellan Hemglass och 

försäljning av glass i bostadsområden som konsumenterna i allmänhet hade. Emellertid 

framhöll MD att likheterna mellan de två företagens marknadsföring till väsentlig del var 

betingade av affärsverksamhetens art och de enligt Hemglass renommésnyltande inslagen 

ansågs av MD snarare som naturliga beståndsdelar i en affärsverksamhet, som byggde på idén 

att sälja glass från ambulerande bilar. Således kunde ingen renommésnyltning konstateras. 

Det kan framhållas att MD påpekar att marknadsföringsmetoder av detta slag normalt måste, 

om inte annat följer av särskild lagstiftning, med hänsyn till det allmänna intresset av effektiv 

konkurrens, få användas av envar. Detta stadgande kommer att diskuteras vidare i avsnitt 5.3. 

De tre avgörandena, Santa Maria och Viennetta och Hemglass, innehåller ett flertal 

gemensamma beröringspunkter. Det är oundvikligt att produkter som i viss mån är 

funktionellt betingade anknyter till varandra. Färgsättningen av produkter kan också vara 

tämligen enhetlig i vissa branscher. Härvid kan erinras till avsnitt 4.1.1 där MD 2001:6 

(Estrella) och MD 2016:11 (Spendrups) påvisar att det inte är ovanligt att 

förpackningsutstyrslar inte tillerkänns renommé. Oaktat de många likheterna i Santa Maria, 

Viennetta och Hemglass kommer MD till olika slutsatser, vilket kan ifrågasättas.96  

I MD 2006:19 (Vi/Vivo) har det förelegat en anknytning, men denna har inte ansetts vara 

obehörig. I korthet kring omständigheterna i fallet kan nämnas att Vivo ändrade namn till Vi-

butikerna och nyttjade meningen ”vi-fria handlare i samverkan” i sin lansering. 

Konsumentkooperationens publikation Tidningen Vi hävdade att Vivo genom detta förfarande 

snyltade på Vi:s goda renommé. MD framhöll inledningsvis att kännetecknet Vi var 

innehavare av ett renommé. Vivo lämnade en utförlig förklaring till namnbytet där det 

framgick att Vivo hade tvingats till namnbytet på grund av att ett visst samarbete hade 

upphört, varför det nya namnet var en naturlig följd av detta byte. MD framhöll vidare att 

Vivo hade genomfört betydande marknadsinsatser för att göra namnbytet känt och att Vivo 

                                                             
96 Se avsnitt 5.3. 
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och Tidningen Vi inte var verksamma i samma bransch. MD kunde således inte finna något 

motiv för Vivo att sammankopplas med tidningen, varför anknytningen följaktligen inte 

ansågs som obehörig.97   

4.1.4 Otillbörlighet 

”Det otillbörliga består i att den snyltande till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som 

ligger i en positiv föreställning hos konsumenten, vilken skapats genom insatser av den andre 

näringsidkaren”  

Otillbörligheten består således av två led. Snyltaren ska genom förfarandet uppnå en 

ekonomisk fördel, och denna fördel ska ha skapats av den näringsidkare som utsätts för det 

otillbörliga förfarandet. Otillbörligheten påminner således om obehörig vinst, då en 

förmögenhetsöverföring uppstår. Med obehörig vinst menas ett berikande som en part gjort på 

en annan parts bekostnad.98 Vid konstaterad renommésnyltning föreligger en obehörig vinst, 

då den snyltande genom förfarandet uppnår en ekonomisk fördel samtidigt som den som 

utsätts för snyltningen skadas.99  

Det första ledet i otillbörlighetsbedömningen utgörs av snyltarens vinning, den ekonomiska 

fördelen. MD utreder emellertid inte alltid frågan om ekonomisk fördel, utan presumerar 

snarare en ekonomisk fördel om det finns en anknytning, i vart fall när en mindre väletablerad 

näringsidkare obehörigen anknyter till en väletablerad näringsidkares renommé.100  

Ett undantag utgörs av fallet MD 2006:19 (Vi/Vivo), där MD i sin bedömning resonerar kring 

den ekonomiska fördelen. MD konstaterar att Vivo är ett stort och välkänt företag med gott 

renommé, varför det anses otroligt att Vivo genom utnyttjandet av Tidningen Vi:s 

uppmärksamhetsvärde skulle vinna ekonomiska fördelar. Vivos agerande utgjorde således 

inte renommésnyltning.  

I MD 2008:8 (Villa-Villekulla) använde sig ett bolag vid marknadsföring av 

hotellverksamhet av namnet Villa Villekulla. Saltkråkan AB, vilka innehar och förvaltar 

rättigheterna till Astrid Lindgrens verk, hävdade att Hotell Villa Villekulla drivit 

hotellverksamhet under namnet Hotell Villa Villekulla, vilket var att betrakta som 

                                                             
97 Det kan noteras att MD i avgörandet uttalar sig kring Vivos ”motiv”. Att motiv kan ha betydelse för huruvida 

ett förfarande anses utgöra renommésnyltning berörs i avsnitt 5.2.3. 
98 Schultz, M, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, SvJT 2009 s. 956-957.  
99 Skada behandlas i avsnitt 4.1.5. 
100 Jfr avsnitt 4.1.4.1 och 5.2.1. Presumtionen om ekonomisk fördel är möjligen inte lika stark om parternas 

renommé är att betrakta som jämbördigt. 
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renommésnyltning. MD konstaterade att det under lång tid hade gjorts betydande insatser för 

att bygga upp och vidmakthålla det uppmärksamhetsvärde som Villa Villekulla måste anses 

besitta hos konsumenterna. Vidare anförde MD att Hotell Villa Villekullas användning av 

namnet Villa Villekulla fick anses syfta till att skapa ett intresse för verksamheten genom att 

direkt associera till Villa Villekulla och Astrid Lindgren vilket därmed skulle gynna 

avsättningen.  

Hotell Villa Villekulla ansågs utnyttja det uppmärksamhetsvärde som skapats hos 

konsumenter och förfarandet bedömdes som otillbörligt och renommésnyltning konstaterades 

föreligga. Hotell Villa Kullas syfte att ”gynna avsättningen” likställdes således med en 

ekonomisk fördel.  

I MD 2012:15 (Elskling) hävdade käranden att snyltaren, genom kärandens skada, vann 

ekonomiska fördelar. Ekonomisk fördel och näringsidkarens skada växelverkar varför 

Elskling-avgörandet återkommer i avsnitt 4.1.5, där det citeras i sin helhet. 

Kravet på att den positiva föreställning hos konsumenterna ska ha skapats av den andra 

näringsidkarens marknadsinsatser har varit föremål för prövning i exempelvis MD 2001:15 

(Svenska spel) där Estline, genom anknytning och associering till Svenska spels 

reklamfilmskaraktörer, ansågs ha utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel 

genom sina marknadsföringsinsatser skapat hos konsumenterna. MD uttalade sig även om 

skapandet i MD 2001:21 (Guldägg). Domstolen anförde i sin bedömning att TV3:s 

användande av namnet Guldägget var att anse som ett kommersiellt utnyttjande av det 

uppmärksamhetsvärde som Reklamförbundet skapat bland näringsidkare.  

4.1.4.1 Ekonomisk fördel vid anseendemässigt jämlika näringsidkare 

Det har i den juridiska litteraturen framförts att renomméskillnaden bör ha betydelse i 

otillbörlighetsbedömningen. Om de två näringsidkarna har ett likvärdigt renommé torde ingen 

förmögenhetsöverföring, och därmed ingen ekonomisk fördel, kunna ske.101 Näringsidkare 

vars kännetecken har litet renommé är mer benägna att använda annans, mer välrenommerade 

kännetecken, i sin marknadsföring. Det har således i den juridiska litteraturen ifrågasatts om 

renommésnyltning i teoretisk mening kan föreligga om det snyltade kännetecknet har samma 

eller likvärdigt renommé som det påsnyltade kännetecknet. 

                                                             
101 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 121. 
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I MD 1985:11 (Marlboro) anlägger MD ett liknande synsätt. Vid marknadsföring av 

kondomer användes förpackningar utformade likt Marlboros cigarettförpackningar. Marlboro 

menade således att marknadsföringen inneburit ett utnyttjande av Marlboros renommé. I 

MD:s bedömning betonades att de båda aktuella produkterna ansågs vara mycket välkända, 

varför någon renommésnyltning inte ansågs föreligga.  

Emellertid är Marlboro att betrakta som ett, i sammanhanget, äldre avgörande varför 

prejudikatvärdet kan ifrågasättas. MD 2006:19 (Vi/Vivo) ger dock uttryck för en liknande 

tolkning. MD anförde i avgörandet att den praxis som utvecklats i MD såvitt gäller 

renommésnyltning ofta har avsett fall där en mindre näringsidkare har utnyttjat en större 

etablerad näringsidkares väl kända varumärke.102 I MD 2007:13 (Godisflaska) uttalar MD att 

det framstår som naturligt en mindre väletablerad näringsidkare snyltar på en väletablerad 

näringsidkare med hänsyn till att ett utnyttjande ska vara till den snyltades ekonomiska fördel 

för att renommésnyltning ska anses föreligga. Av MD:s resonemang i avgörandena kan 

utläsas att en renomméskillnad är ett betrakta som en huvudregel vid fastställande av 

otillbörlighet, men undantag kan förekomma.  

Ett sådant undantag utgörs av Robinson, som kom att revidera MD:s synsätt. I avgörandet 

anförde domstolen att SVT och programserien Expedition: Robinson genom exponering 

erhållit ett, åtminstone, likvärdigt renommé som OLW. De av domstolen anförda argumenten 

fokuserar på att det genom OLW:s snyltning uppstår en utebliven vinst för SVT, snarare än en 

direkt skada och MD utvidgar således skadebegreppet.103 

Genom avgörandet fastställde således MD att renommésnyltning kan aktualiseras, i ett 

anseendemässigt, jämbördigt näringsidkarförhållande. Detta ställningstagande har därefter 

återkommit i exempelvis MD 2001:21 (Guldägg). I målet diskuterades inte huruvida det 

förelåg någon renomméskillnad mellan TV3 och Reklamförbundet explicit, men inte heller 

tydde något på det. Oaktat att någon förmögenhetsöverföring i strikt mening inte hade skett, 

inbjöd MD genom att inte beivra förfarandet, till att andra näringsidkare obehindrat kan 

utnyttja TV3:s kännetecken, varför renommésnyltning konstaterades. 

I MD 2002:20 (Champagne) tvistade Arla och Champagne. Arla hävdade att deras anseende 

var högt i Sverige, vilket marknadsundersökningar påvisade. MD ägnade detta begränsad 

uppmärksamhet och valde istället att fastställa att Champagne var en skyddad geografisk 

                                                             
102 Jfr även MD 1996:3 (Galliano), MD 2000:25 (Skeidar) & MD 2001:16 (Lagans). 
103 Detta berörs närmare i avsnitt 5.2.2. 
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ursprungsbeteckning, ett välkänt namn och bärare av ett högt renommé. MD framhävde att 

Arla genom sin champagnesmakande yoghurt anknöt till varukännetecknet Champagne och 

dess uppmärksamhetsvärde. Likt Robinson anförde MD slutligen att Champagne hade den 

exklusiva rätten att avgöra om och hur dess renommé fick brukas. MD konstaterade således 

renommésnyltning, oaktat att parternas renommé förefaller likvärdigt.  

Emellertid återstår frågan om MD är mer benägna att konstatera otillbörlighet om en mindre 

väletablerad näringsidkare snyltar på en väletablerad. Exempel finns i praxis, och kommer att 

analyseras i avsnitt 5.2.1. 

4.1.4.2 Transaktionstestet 

Transaktionstestets påverkan på otillbörlighetsbedömningen har diskuterats i den juridiska 

litteraturen.  

Transaktionstestet följer av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Testet innebär en nyhet 

för 2008 års MFL och har införlivats i svensk rätt genom dess 6 §. I paragrafen uttrycks testet 

enligt följande: 

 ”Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som 

otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut.” 

Motsvarande bestämmelse återfinns i direktivets art. 5.2 b, vari det stadgas att affärsmetoden 

innebär, eller sannolikt kommer att innebära, avsevärd snedvridning av det ekonomiska 

beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden 

riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om 

affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp. 

Transaktionstestet syfte är att undersöka om konsumenterna, genom näringsidkarens 

otillbörliga påverkan, fattar ett beslut som de annars inte hade tagit, exempelvis att köpa en 

produkt. Dessutom måste denna påverkan inskränka konsumentens valfrihet. Otillbörligheten 

fastslås redan när en risk för snedvridning av det ekonomiska beteendet föreligger, någon 

faktiskt snedvridning fodras således inte.104 Ett förfarande, som strider mot god 

marknadsföringssed, men som saknar effekt på konsumentens ekonomiska handelsmönster, 

ska inte anses otillbörligt.105 I den juridiska litteraturen har framförts att kravet på 

                                                             
104 Steen, H, Genomsnittskonsumentens snedvridna ekonomiska beteende - konsekvenserna av svenskt 

införlivande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, ERT 2009, s. 635. 
105 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 109. 
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kommersiell effekt är en de minimis-regel vilken syftar till undvika förfaranden som har 

försumbar effekt eller är irrelevanta ur konsumentsynpunkt.106 

I den juridiska litteraturen har det problematiska med att direktivet endast omfattar 

marknadsföringsåtgärder riktade till konsumenter framförts. MFL skyddar däremot, som 

avsnitt 2 påvisar, konsumenter mot otillbörlig marknadsföring och näringsidkare från illojal 

konkurrens.107 Detta kan få till följd att förfaranden som saknar påverkan på konsumenten 

således inte kan utgöra renommésnyltning. Detta gäller även i näringsidkarförhållanden. 

Konsumenter behöver inte nödvändigtvis lida skada av en näringsidkares snyltande. En 

snyltande näringsidkare har inte tvingats investera i framtagningen av en exempelvis en 

produkt och kan därigenom vanligtvis sälja produkten billigare. I dessa fall snedvrids inte 

genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende, och förfarandet kan genom 

transaktionstestet inte bedömas otillbörligt.  

Regeringen uppmärksammade denna problematik och konstaterade att motsvarande 

bedömning av marknadsåtgärdens effekt på en konsuments förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut därför borde gälla även i del fall då åtgärden riktades endast mot näringsidkare. 

MFL:s generalklausul skulle därför tillämpas i förening med bestämmelsen om 

marknadsföringens ekonomiska effekt vid bedömningen av om en åtgärd var otillbörlig enligt 

god marknadsföringssed.108 Vid prövning av renommésnyltning skulle således beaktas om 

marknadsföringsåtgärden stod i strid mot god marknadsföringssed och om den i märkbar mån 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Både MD och förarbetena har framhållit att renommésnyltning försämrar konsumenternas 

marknadsöverblick och inte endast skadar näringsidkare109, och implementeringen ska inte 

medföra någon förändring av den synen. En försämrad marknadsöversikt borde vanligtvis 

påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

I den juridiska litteraturen har framförts att om transaktionstestet ska tillämpas i konflikter 

mellan näringsidkare kan det medföra försvagningar av skyddet för näringsidkare generellt 

och missgynnande av kärandeparten i synnerhet.110 

                                                             
106 Bernitz, U, Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär. Festskrift till Marianne 

Levin, s. 138. 
107 Nordell, PJ, Transaktionstestet och dess tillämpning i Marknadsdomstolens praxis, NIR 2011 s. 551.  
108 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s. 111.  
109 A.a., s. 122 & MD 2002:20 (Champagne) 
110 Nordell, PJ, Transaktionstestet och dess tillämpning i Marknadsdomstolens praxis, NIR 2011 s. 551. 
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Emellertid har ju som ovan anförts konstaterats att MD inte ska ändra inställning i frågan, och 

transaktionstestets påverkan på rena näringsidkarförhållanden torde inte bli alltför ingripande. 

Icke desto mindre kan påpekas att implementeringen av transaktionstestet i rena 

näringsidkarförhållanden möjligen kan strida mot Sveriges åtaganden enligt PK, då skyddet 

för näringsidkare riskerar att urholkas om MD anlägger ett alltför tydligt konsumentperspektiv 

i otillbörlighetsbedömningen.111 

4.1.5 Skada och försämrad marknadsöverblick  

”Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte 

näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick”  

Inledningsvis kan framföras att formuleringen ”typiskt sett” indikerar att skada inte behöver 

visas i det enskilda fallet. Det torde räcka att förfarandet kan presumeras leda till skada. 

Skadan ska vidare ske i ”en eller annan form”. Att skadans form är oviktig har diskuterats i 

litteraturen.112 I Robinson hade SVT kunnat utnyttja sitt renommé genom att anknyta till TV-

programmet i sin marknadsföring. När OLW, utan att ha inhämtat tillstånd och inte heller 

erlagt ersättning, drar nytta av programmet så går rättighetsinnehavaren i egenskap av SVT 

miste om en möjlig intäkt. SVT berövades vidare möjligheten att fritt avgöra hur och på vilket 

sätt deras renommé skulle förvaltas.113 Det kan inte uteslutas att SVT hade uppställt ett 

totalförbud av annans användande av SVT:s renommé. Det är inte heller otänkbart att SVT, 

vid valet huruvida det är lämpligt att låta näringsidkare utnyttja konceptet Robinson i sin 

marknadsföring, skulle ha kommit till slutsatsen att en annan näringsidkares utnyttjande var 

mer fördelaktigt än just OLW:s användande. Det kan således hävdas att OLW:s utnyttjande 

medförde en indirekt förlust i form av utebliven vinst för SVT. Denna typ av indirekta förlust 

analyseras vidare i avsnitt 5.2.2.  

I MD 2006:7 (Ahlgrens) konstaterade domstolen att skada inte förelåg, varför 

renommésnyltning inte kunde fastställas. Toms-Webes AB (Webes) och Leaf Sverige AB 

(Leaf) verkade båda inom konfektyrbranschen. Leaf gjorde gällande att Webes 

marknadsföring av Skumbilar innebar ett otillbörligt utnyttjande av det renommé som tillkom 

Leafs ”Ahlgrens bil”.  

                                                             
111 Jfr avsnitt 5.2.2, där problematiken illustreras. 
112 Nordell, PJ, Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, JT 1999-2000, s. 657.  
113 MD för ett liknande resonemang i MD 2002:20 (Champagne). 
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Webes hade i sitt sortiment en godisprodukt utformad som en ferraribil, och det var i målet 

ostridigt att denna produkt var en av Sveriges mest sålda lösviktsgodisprodukter. Tidigare 

hade Webes även en skumgodisprodukt vid namn Softy i sitt sortiment. Vid en betraktelse av 

produkterna Skumbilar och Softy kunde konstateras att de två hade mycket likartade färger 

och form. Skumbilar hade utvecklats med både Ferrari och Softy som förebild i fråga om 

konsistens, smak, utformning och färger. Färgsättningen och bilformen var således redan 

introducerad till marknaden genom Leafs tidigare produkter. 

MD anförde i domskälen att Webes i produktutvecklingen och lanseringen av produkten 

Skumbil inte sökt efterlikna Leafs välkända produkt Ahlgrens bilar, utan haft de äldre, egna 

produkterna och koncepten i åtanke under utformningen av Skumbilar. Skumbilars 

marknadsinträde riskerade inte att skada Leafs renommé och en utebliven risk för skada blev 

således avgörande i bedömningen huruvida förfarandet var att anse som renommésnyltning.  

Förutom att en näringsidkare ska åsamkas skada, uppställer MD ett krav på att 

konsumenternas marknadsöverblick ska försämras. ”Rekvisiten” är kumulativt formulerade 

och rent teoretiskt torde en näringsidkares skada vara oviktig om inte konsumenternas 

marknadsöverblick påverkas av förfarandet. Emellertid kan hävdas denna distinktion av 

mindre betydelse, då en näringsidkares skada leder till att konkurrensförhållanden snedvrides 

mellan näringsidkare, vilket i förlängningen påverkar konsumenterna. MD har framhållit att 

det torde, i de allra flesta fall, ligga i sakens natur att det finns en beaktansvärd risk för en 

märkbar kommersiell påverkan hos mottagarna av marknadsföring som innebär 

renommésnyltning mellan näringsidkare. Denna påverkan kan exempelvis bestå av en 

försämrad marknadsöverblick för konsumenterna.114 Det har i den juridiska litteraturen förts 

liknande resonemang.115  

Uttalandena i Ahlgrens ger uttryck för att skadeprövningen till viss del utgår från 

näringsidkare och att deras skada förväntas skapa konsumenternas försämrade 

marknadsöverblick. Det kan ifrågasättas om detta synsätt är förenligt med 

konsumentskyddsintressen. Härvid kan erinras till det tidigare nämnda starka 

konsumentskyddet som direktivet medförde genom införandet av transaktionstestet. Ett fall 

som tydligt intar ett konsumentperspektiv är MD 2012:15 (Elskling). 

                                                             
114 Jfr MD 2012:11 (Apoteket). 
115 Bernitz, U, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 351. 
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Målet rörde så kallad sökordsannonsering på internet där Kundkraft betalat för annonsering i 

Googles tjänst AdWords och därvid bland annat använt sökordet ”Elskling”. Elskling menade 

att Kundkrafts förfarande medförde urvattning av och/eller snyltning av det renommé som 

tillkom Elskling. Användningen av sökordet medförde enligt Elskling att förmågan att 

särskilja Elsklings tjänst från övriga tjänster på marknaden urholkades samt att 

konsumenterna riskerade att uppfatta Elsklings företagsnamn som ett samlingsbegrepp för 

elprisjämförelser.  

MD anförde inledningsvis att marknadsföringen ska bedömas utifrån hur den uppfattas av 

genomsnittkonsumenten. Den genomsnittlige internetanvändaren som använder en sökmotor 

har enligt MD viss vana av detta och därmed kännedom om att vissa presenterade sökträffar 

inte nödvändigtvis motsvarar vad som eftersöks. En skäligen uppmärksam internetanvändare 

kan utan svårigheter tolka Kundkrafts annons och förstå dess ursprung utan att förledas tro att 

tjänsten härrör från Elskling. Användningen av sökordet tjänade snarare till att fästa 

användarens uppmärksamhet på att Kundkrafts tjänst utgör ett alternativ till Elsklings tjänst.  

Huruvida skadebedömningen företas enligt näringsidkar- eller konsumentintressen analyseras 

i avsnitt 5.2.2. 
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5 Analys och diskussion  

Utifrån MD:s uttalanden i föregående avsnitt kommer bedömningar, inneboende svårigheter, 

tendenser och skyddets tillräcklighet nu att analyseras. Detta avsnitt ämnar att belysa vilka 

problem som finns vid konstaterandet av renommésnyltning och vilka företeelser som 

inverkar på MD:s benägenhet att karaktärisera renommésnyltningen som otillbörlig. Skyddets 

konstruktion ifrågasätts i avsnitt 6.  

5.1 Svårigheter för käranden att visa på kännedom 

Det är av vikt att utreda vilket det kännedomskrav som käranden ska visa på är. Om det som 

utnyttjas inte är så känt att det förknippas med näringsidkaren står det var och en rätt att fritt 

utnyttja, och detta nyttjande ses inte som otillbörligt. 

5.1.1 Oklart kännedomskrav och otydlig omsättningskrets  

MD:s begreppsanvändning gällande vilken kännedom som fordras är inkonsekvent. Avsnitt 

4.1.2 visar att bland annat känd, väl känd, mycket känd, välkänd och inarbetad förekommer i 

MD:s praxis. Det torde krävas olika stark bevisning för att påvisa olika grader av kännedom, 

således är kravet inte endast av akademisk betydelse. När MD, som i MD 2000:5 (Telia), 

bortser från att beröra frågan om vilken kännedom som krävs, uppstår dels en viss 

godtycklighet men även svårigheter för näringsidkare att veta vad som ska bevisas och vilka 

bevismedel som är nödvändiga. Domstolens domskäl är, i den mån kännedomsfrågan berörs, 

dessutom inte sällan bristfälliga vid fastslåendet av om tillräcklig kännedom har uppnåtts. I 

MD 2003:1 (Salong Marika) anförde domstolen exempelvis att kärandens bevisning var 

otillräcklig, men redogjorde inte vidare för vad som saknades. 

I de fall där kännedomskravet har berörts har MD sällan uttalat sig kring kännedomskravet i 

allmänhet och inte heller i relation till andra avgöranden. Diskussionen är istället allt som 

oftast centrerad till de i målet specifika förutsättningarna och frågorna utmynnar i huruvida 

erforderlig kännedom har uppnåtts. Generella slutsatser kan följaktligen vara svåra att utläsa.   

Ett undantag utgörs dock av MD 2006:19 (Vi/Vivo) där MD anför att ”kännedomskravet 

enligt praxis inte är särskilt högt ställt”. I anslutning till uttalandet hänvisar domstolen inte 

till tidigare praxis, vilket leder till vissa betänkligheter. De citerade rättsfallen i avsnitt 4.1.2 

och 4.1.2.1 ger uttryck för att det av näringsidkare fordras en inte obetydlig ansträngning 

gällande bevisning för att visa på kännedom. Förenligheten med det låga kännedomskravet 
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kan således ifrågasättas. Det är därmed olyckligt att MD, i ljuset av den skiftande 

terminologin, inte hänvisade till tidigare praxis och förde en utförligare diskussion kring 

kännedomskravet.  

Hur omsättningskretsen definieras är av betydelse för kännedomsbedömningen. Då avsnitt 

4.1.2.1 påvisar att det inte sällan fordras omfattande bevisrättsliga insatser för att visa på 

kännedom, är det viktigt för näringsidkare att veta vilka som bevisinsatserna ska rikta sig till. 

MD 2011:1 (We) ger uttryck för att omsättningskretsen har betydelse i processen att visa på 

kännedom. MD uttalar att kännedom måste konstateras för en bredare omsättningskrets. Om 

omsättningskretsen är för liten anses näringsidkaren inte ha förvärvat tillräcklig kännedom. 

Liknande resonemang förekommer i MD 2003:1 (Salong Marika) där MD konstaterade att 

kärandens omsättningskrets var för avgränsad.  

Emellertid framgår det av MD 2005:26 (Taxi Göteborg) att omsättningskretsen kan vara mer 

eller mindre lokal, då MD i avgörandet bedömer kännedomen i en begränsad del av landet. 

MD utreder dock förhållandet mellan renommé och en avgränsad omsättningskrets 

ofullständigt, då det inte klargörs vilken grad av kännedom som krävs för att skapa ett 

renommé i en snävt definierad omsättningskrets. Faktumet att en näringsidkare är väldigt 

känd, om än i en snäv omsättningskrets, torde enligt min mening påverka 

kännedomsbedömningen. Uttalandena i Taxi Göteborg stödjer möjligen denna tes, då 

företagets starka positionering på marknaden tycks ha tillmätts en avgörande betydelse för 

kännedomsbedömningen enligt domstolen. 

MD:s uttalanden avseende omsättningskretsen är således inte enhetliga. Kravet på 

omsättningskretsens storlek kan inte tydligt utläsas. Som jämförelse kan påpekas att det i 

VmL 1 kap. 7 § stadgas att ensamrätten till ett varumärke gäller endast inom det område där 

varukännetecknet är inarbetat. EU-domstolen har slagit fast att ett varumärke ska anses ha 

förvärvat särskiljningsförmåga när det är känt inom en betydande del av den omsättningskrets 

som berörs av de varor eller tjänster som märket avser.116 Vid bedömningen av kravet på 

kännedom för varumärke ska enligt EU-domstolen samtliga relevanta omständigheter beaktas, 

särskilt varumärkets marknadsandel, geografiska område, hur stora investeringar företaget har 

gjort för att marknadsföra varumärket samt hur länge varumärket använts.117 

                                                             
116 Mål C-108-109/97 p. 26 (Windsurfning Chiemsee) & C-375/97 p. 26 (General Motors). 
117 Mål-C-375/97 (General Motors), MD 2005:13 (Whiskas) & MD 2015:11 (Fredagsmys) 



53 
 

Det är således inte otroligt att MD hämtat ledning, likt i den nedan förda diskussionen 

angående begreppet inarbetat, i immaterialrättsligt närliggande områden. MFL:s 

generalklausul kan ge näringsidkare ett skydd mot obehöriga associationer till kännetecken i 

de fall där VmL:s skydd inte förmår reglera snyltningen.118 Att omsättningskretsen i viss mån 

kan vara geografiskt avgränsad kan således vara spår av varumärkesrättsliga 

hänsynstaganden.119  

MD 2012:11 (Apoteket) och MD 2005:26 (Taxi Göteborg) påvisar att MD i 

kännedomsbedömningen tillmäter näringsidkarens historik och förflutna betydelse.120 Om 

historisk pregnans tillmäts alltför stor betydelse är nyetablerade näringsidkare ett mer 

tacksamt snyltningsobjekt, då historiska överväganden främst innebär att väletablerade 

näringsidkare tillerkänns en reell möjlighet att skydda sig mot renommésnyltning. Det är 

enligt min mening problematiskt att vissa nyetablerade näringsidkare missgynnas vid 

kännedomskravet, då detta kan leda till att skyddsvärda näringsidkare kan falla offer för 

renommésnyltning. Det kan även ifrågasättas huruvida MD kan begära att mindre 

näringsidkare ska kunna förmå att presentera ett, jämfört med större näringsidkare, likvärdigt 

bevisunderlag i form av omfattande marknadsundersökningar.121 I en jämförelse mellan 

Salong Marika och Taxi Göteborg syns inga sådana hänsynstaganden i domskälen, oaktat 

att den sistnämnda haft större möjligheter att påvisa kännedom. Samtidigt är det inte önskvärt 

att domstolen ex officio inhämtar bevis ur ett processrättsligt- och rättssäkerhetsperspektiv.  

Att skyddsvärdet är beroende av näringsidkarens storlek är inte förenligt med MFL:s 

skyddssyften och det saknas även stöd i förarbeten och doktrin. MD har förvisso mandat att 

precisera rätten, men att mindre näringsidkare som inte bedöms som tillräckligt kända går 

miste skydd försvårar minst sagt processen att bli känd på marknaden. Ett slags moment 22 

uppstår härvid för mindre näringsidkare, vilket kan ifrågasättas. Renommésnyltning mäts 

eventuellt således olika. Större näringsidkare gynnas och snyltningen bedöms som otillbörlig i 

ett tidigare skede. Mindre näringsidkare kan drabbas av ”mer” otillbörlig snyltning, innan ett 

beivrande sker.  

                                                             
118 Jfr avsnitt 2.1. 
119 Jfr avsnitt 6. 
120 Jfr även MD 2006:19 (Vi/Vivo) där MD uttalar att ”den tid som kännetecknet funnits på marknaden ska 

beaktas”. 
121 Se avsnitt 4.1.2.1 för den rikliga bevisningen som näringsidkare nyttjar för att påvisa kännedom. 
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5.1.2 Inkonsekvent begreppsanvändning  

MD:s begreppsanvändning är inte heller stringent i den meningen att traditionella 

varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga begrepp sammanblandas. I MD 2002:10 (Hygglo) 

uttalade domstolen inledningsvis att det kännedomskrav som fordras är ”känt”. GB anförde i 

målet att glassen Igloo var känd och inarbetad på marknaden, varefter MD konstaterade att 

Igloo var inarbetat och känt.122 Härvid kan ifrågasättas varför MD använder begreppet 

inarbetat, när de uttalade att det GB skulle visa på var ”känt”. Formuleringarna i domskälen 

tycks således påverkas av vad parterna anför, något som även har bekräftats i den juridiska 

litteraturen.123 Att MD utformar domskälen i lingvistisk överensstämmelse med yrkandena 

kan det finnas fog för124, men i exempelvis MD 2002:30 (Poolia) förekom begreppet 

inarbetning, utan att någon part fört in begreppet i avgörandet.  

Möjliga olyckliga konsekvenser av en skiftande terminologi kan åskådliggöras av MD 

2003:21 (Gulan). Inledningsvis anförde MD att kännedomskravet var känt varefter domstolen 

konstaterade att namnet Gulan inte var tillräckligt inarbetat. I den juridiska litteraturen har 

anförts att de marknadsrättsliga begreppen känt och väl känt inte är ett lika högt uppställt krav 

som det varumärkesrättsliga inarbetning.125 Det kan ifrågasättas om MD likställer de två 

begreppen, eller om varumärkesrättsliga hänsynstaganden görs i kännedomsbedömningen. 

Om MD använder sig av det eventuellt högre kravet inarbetning kan vissa näringsidkare, som 

enligt en marknadsrättslig syn förtjänar skydd, inte tillerkännas något skydd då kännedomen 

bedöms som för bristfällig. Flertalet mindre näringsidkare, vilka ännu inte uppnått alternativt 

inte kunnat bevisa rätt grad av kännedom, går härmed miste om sitt enda möjliga skydd av 

vad som potentiellt skulle kunna göra dem stora. Tolkningssvårigheter uppstår även för 

näringsidkare om begreppsanvändningen inte är konsekvent.  

5.2 Faktorer som påverkar otillbörlighetsbedömningen 

5.2.1 Renomméstyrkan 

Uppkomsten till föreställningen om att en renomméskillnad mellan två näringsidkare är en 

förutsättning för otillbörlig renommésnyltning126 kan möjligen spåras till att MD vanligtvis 

har behandlat fall där en mindre näringsidkare har utnyttjat en större etablerad näringsidkares 

                                                             
122 Jfr även MD 2006:19 (Vi/Vivo) där begreppet inarbetat förekommer i domskälen.  
123 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 141. 
124 Domskäl ska utformas på ett sådant sätt att parterna känner sig förstådda.    
125 Bernitz, U, Festskrift till Kurt Grönfors, s. 60.  
126 Jfr avsnitt 4.1.4.1. 
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renommé. I exempelvis MD 2006:19 (Vi/Vivo) och MD 2007:13 (Godisflaska) uttalas att 

detta framstår som naturligt då ett utnyttjande ska vara till den snyltades ekonomiska fördel 

för att renommésnyltning ska kunna konstateras, och den ekonomiska fördelen framgår inte 

lika tydligt om det inte föreligger en renomméskillnad mellan näringsidkarna. 

Det föreligger även ofta ett win-win förhållande när stora näringsidkare utnyttjar varandras 

renommé. Det förekommer att vissa större näringsidkare låter andra stora näringsidkare 

utnyttja renomméet utan att beivra snyltningen. Detta då det kan finnas positiva effekter i 

form av gratisreklam, som överväger den eventuella skada som snyltningsförfarandet medför. 

Ett exempel, som har anförts i den juridiska litteraturen127, utgörs av en annons där IKEA 

utnyttjar Porsche som blickfång, varigenom en lämplig miljö skapas med hjälp av ett känt 

märke. Porsche valde inte att tillgripa rättsliga åtgärder då de var nöjda med den betydande 

uppmärksamhet som IKEA:s förfarande medförde.  

Det kan emellertid anses mer otroligt att en mindre näringsidkare tillåts profitera på en större 

näringsidkares renommé, då den eventuella vinningen för den stora näringsidkaren inte är lika 

betydande i dessa fall. En mindre näringsidkares snyltning kan troligen inte medföra den 

uppmärksamhet som IKEA:s snyltning i exemplet ovan gjorde, och en mindre näringsidkares 

snyltning av en större innebär som huvudregel en tydlig ekonomisk fördel för den mindre.  

I teoretisk mening gör sig näringsidkare skyldiga till samma ohederliga och otillbörliga 

förfarande, oavsett om det är en liten näringsidkare som snyltar på en stor, eller om en stor 

näringsidkare snyltar på en stor. Renommésnyltningens natur leder dock till att endast en 

mindre näringsidkares snyltning av en större näringsidkares renommé allt som oftast beivras, 

då MD inte ex officio åtar sig mål. En väletablerad näringsidkare kan således i vissa fall 

”komma undan” med snyltning om denna anses medföra en win-win situation för 

näringsidkarna, då en näringsidkare som upplever att fördelarna överväger nackdelarna 

troligen inte tillgriper rättsliga åtgärder. 

I MD 1999:21 (Robinson) ses spår av detta i OLW:s argumentation. OLW menade att SVT 

genom chipslanseringen erhållit ökad uppmärksamhet och publicitet, varför otillbörlig 

snyltning därigenom var utesluten. MD klargjorde i bedömningen att samtycke måste 

inhämtas i förväg, då OLW inte endast kan anta att anknytningens ekonomiska fördelar 

                                                             
127 Jfr Gunnarsson, P, Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande – utifrån ett 

näringsidkarperspektiv, s. 57. 
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övervägde dess nackdelar. MD påvisade således att otillbörlighet kan konstateras, även om 

näringsidkarnas renommé är att betrakta som jämbördigt.  

Oaktat den av MD uppställda huvudregeln, att jämbördiga näringsidkare kan snylta på 

varandra, kan det ifrågasättas om MD är mer benägna att konstatera renommésnyltning om 

det föreligger en utmärkande skillnad i näringsidkarnas renommé.  

I MD 2006:7 (Ahlgrens) förelåg ingen utmärkande skillnad i näringsidkarnas renommé. De 

båda näringsidkarna var väletablerade på marknaden. MD anförde att Ahlgrens produkter inte 

riskerade att skadas då Tom-Webes skumbilar ansågs ha ett lika starkt renommé. E contrario 

kan konstateras att förfarandet sannolikt hade bedömts som otillbörligt, om Tom-Webes inte 

hade haft ett sådant starkt renommé.  

De två avgörandena MD 2002:28 (Santa Maria) och MD 2002:27 (Viennetta) stödjer denna 

tes. I Santa Maria uttalade MD inledningsvis att det utarbetats ett färgspråk i den aktuella 

branschen och att förpackningarnas utformning var funktionellt betingad, men likväl ansågs 

förfarandet otillbörligt. MD framhöll att de tagit hänsyn till Santa Marias omfattande 

marknadsbearbetning. Det finns således skäl att anta att MD i bedömningen beaktat Santa 

Marias starka marknadsposition, och att den mindre näringsidkaren Matkompaniet förfarande 

ansågs otillbörligt, just på grund av Matkompaniets i jämförelse svaga renommé. Den tydliga 

renomméskillnaden förminskade således betydelsen av färgspråket och den funktionella 

utformningen. 

I Viennetta var förutsättningarna liknande, med den skillnaden att de två näringsidkarna, GB 

och Åhus Glass, båda var väletablerade. MD fann inledningsvis att utformningen av 

förpackningarna uppvisade stora likheter och även produkterna liknande varandra. MD 

uttalade dock, precis som i Santa Maria, att utformningen påverkades av de maskinella 

möjligheterna att utforma glasstårtor. Efter en samlad bedömning konstaterade MD att 

förfarandet inte var att anse som otillbörligt. Trots de uppvisade likheterna i de två fallen 

kommer MD till två olika slutsatser. Detta kan möjligen vara en konsekvens av att det inte 

förelåg en tydlig renomméskillnad mellan näringsidkarna i Viennetta, medan Santa Maria var 

mer väletablerad än Matkompaniet.  

Sammanfattningsvis kan anföras att renomméskillnad i sig inte är en förutsättning för att 

konstatera otillbörlighet, vilket bland annat Robinson påvisade. Emellertid kan framhållas att 

om det mellan näringsidkarna föreligger en tydlig renomméskillnad kan MD vara mer 

benägna att konstatera otillbörlighet, då MD i ett flertal fall som avgjordes efter Robinson, 
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tycks ha beaktat renomméskillnaden. Om en mindre väletablerad näringsidkare snyltar på en 

mer etablerad näringsidkare, tycks som utgångspunkt, en tydligare ekonomisk fördel kunna 

konstateras.  

5.2.2 Skadans betydelse 

Inledningsvis kan erinras om att skada endast behöver presumeras128 för att konstatera 

otillbörlighet. Det bör understrykas att inga faktiska negativa konsekvenser behöver uppstå. 

Skadan behöver inte heller vara direkt, utan kan utgöras av utebliven vinst. Viss praxis ger 

dock uttryck för att MD värderar skadan vid konstaterandet av otillbörlighet, och ser till om 

skadeverkningarna är omfattande och konkreta eller begränsade och indirekta.  

I exempelvis MD 2007:20 (Eniro) uttalade MD att marknadsföringen var mycket förslagen 

och otillbörlig då den orsakat Eniro och andra företag stora skador och i MD 2006:1 (Gula 

sidorna) anfördes att näringsidkaren lidit en betydande skada. Att förfarandet ansågs mer 

otillbörligt då skadorna var omfattande implicerar att MD i viss mån beaktar 

skadeverkningarnas omfattning.    

Om tendensen rör sig i denna riktning, att stora skadeverkningar indikerar en tydligare 

otillbörlighet, kan problematiska följder uppstå. Skador vid renommésnyltning är inte sällan 

indirekta och diffusa, snarare än konkreta. Uppskattning av utebliven vinst är förenat med 

spekulativa bedömningar då indirekta förluster många gånger är svårare att bevisa än vad 

direkta förluster är, såväl kausalitetsmässigt som storleksmässigt. 

I exempelvis MD 1999:21 (Robinson) kan OLW, genom sitt utnyttjande av SVT:s 

uppmärksamhetsvärde, på ett inledande plan kväva programmets popularitet i sin linda. 

OLW:s snyltande kan påverka värdet av SVT:s programidé negativt. I ett bevisrättsligt 

hänseende torde det vara svårt för SVT att påvisa vilket uppmärksamhetsvärde programmet 

skulle kunna ha fått om OLW istället agerat passivt. Skadans omfattning var således svår att 

mäta i Robinson.  

MD 1987:11 (Armani) kan även illustrera problematiken. Det är tämligen vanligt att, i 

synnerhet, märkesvaror anspelar på och är beroende av sin exklusivitet.129 I fallet anspelade 

KappAhl, i en jämförande och misskrediterande reklam, på Armani. KappAhl påstod att 

                                                             
128 Jfr avsnitt 4.1.5 och formuleringarna ”typiskt sett” och ”ägnat att”. 
129 Jfr prop. 1960:167 Förslag till ny varumärkeslag s. 75 ”anseendet hos ett märke som är känt som ett 

kvalitetsmärke kan lida skada, om en annan begagnar det för undermåliga varor”. Jfr även MD 1993:9 (Hugo 

Boss). 
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skillnaden mellan deras och Armanis kostymer endast var priset och inte kvalitén. MD 

konstaterade att KappAhl genom anspelningarna på Armani åstadkom en statushöjande effekt. 

Vidare uttalade MD att det inte kan hållas för ovisst att Armanis renommé urholkas genom att 

figurera i anslutning till KappAhl. De två klädesföretagen hade till stor del kontrasterande 

affärsidéer och kundsegment. Sammantaget betraktades således KappAhls agerande som 

otillbörligt.  

Det torde vara svårt att uppskatta den uteblivna vinst som Armani åsamkats genom KappAhls 

förfarande. Det är problematiskt att avgöra antalet konsumenter som övertygades av 

KappAhls kampanj och övergav Armanis kundkrets då kundsvinn inte enkelt kan mätas. 

Kundsvinn och minskad marknadsandel kan naturligtvis indikera skada, men det behöver inte 

nödvändigtvis bero på KappAhls otillbörliga förfarande, utan kan likväl vara en effekt av 

andra marknadshändelser som saknar anknytning till KappAhls agerande. I fallet framhöll 

dock MD att Armani lidit en skada, utan att konstatera dess omfattning. Domstolen tycks ha 

tagit fasta på begreppet ”typiskt sett” då det inte är ovanligt att mindre välrenommerade 

aktörers anspelningar på kvalitetsmärken syftar till att uppnå en statushöjande effekt, vilket 

typiskt sett urholkar attraktiviteten och innebär skada för kvalitetsmärket.  

I synnerhet när MD, som tidigare har konstaterats130, går mot en ökad användning av 

begreppet uppmärksamhetsvärde är det möjligt att direkt skada sällan kan konstateras. Denna 

tes stöds även av att renommésnyltning idag tycks gå mot att styrkemässigt jämbördiga 

näringsidkare kan renommésnylta.131 När jämbördiga näringsidkare snyltar på varandra kan 

det vara svårt att konstatera direkt skada, vilket exempelvis Robinson påvisar. Det är därför 

önskvärt att MD inte är för stelbenta i processen att fastställa skada. Den ovannämnda 

problematiken kan vara en bakomliggande orsak till att MD inte sällan betonar att förfarandet 

har varit ”ägnat att skada” eller ”typiskt sett” får anses leda till skada i ”en eller en annan 

form”. MD konstaterar, som huvudregel, skada oavsett dess omfattning och huruvida den är 

direkt eller indirekt. MD tenderar att rent av försumma skadebedömningen om de konstaterar 

att den snyltande parten har vunnit en ekonomisk fördel, då det antas att den enes vinst bör 

innebära den andres skada. Skadans omfattning tycks således inte tillmätas avgörande 

betydelse i otillbörlighetsbedömningen.  

                                                             
130 Se avsnitt 4.1.1. 
131 Se avsnitt 5.2.1. 
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Som berörts i avsnitt 4.1.5 kan det ifrågasättas om MD är konsekventa i anläggandet av 

perspektivet av vem skada utgår ifrån. Enligt MD ska förfarandet skada den utsatte 

näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick.  

Uttalandena i MD 2006:7 (Ahlgrens) ger uttryck för att prövningen till viss del utgår från 

näringsidkare och att deras skada förväntas skapa konsumenternas försämrade 

marknadsöverblick. I MD 2012:15 (Elskling) är perspektivet det omvända. För att avgöra om 

Elskling åsamkats skada utgår domstolen från konsumenternas marknadsöverblick. Då 

Kundkrafts förfarande inte ansågs försämra konsumenternas marknadsöverblick, betraktat 

utifrån en skäligen uppmärksam genomsnittskonsument, kunde MD inte heller fastslå någon 

skada. Oavsett om Kundkraft agerande i övrigt innehöll spår av renommésnyltning ansågs 

förfarandet inte som otillbörligt.  

Att skadebedömningen utgår från konsumenterna, och att deras försämrade 

marknadsöverblick förväntas leda till näringsidkares skada är ett tydligt spår att 

transaktionstestet påverkan. Emellertid har ju, som framhållits i avsnitt 4.1.4.2, i förarbetena 

till nuvarande marknadsföringslag anförts att ”ingen förändring är avsedd i relation till MD:s 

tidigare praxis”132 

Att skadebedömningen intar ett konsumentorienterat perspektiv kan ha negativa konsekvenser 

för konstaterandet av otillbörlighet, då det inte alltid är självklart att konsumenter lider skada 

av näringsidkares snyltande mot varandra. Om snyltandet har en prispressande funktion kan 

genomsnittskonsumenten rent av gynnas av det otillbörliga förfarandet. Om MD anlägger ett 

alltför tydligt konsumentperspektiv i otillbörlighetsbedömningen kan skyddet för 

näringsidkare riskera att urholkas, vilket strider mot Sveriges åtaganden enligt PK.  

5.2.3 Subjektiva rekvisit 

Utifrån de i avsnitt 4 citerade avgörandena kan det ifrågasättas om MD är ovilliga att 

konstatera renommésnyltning om inte en tydlig snyltningsavsikt kan urskönjas.   

Vid besvarandet av huruvida subjektiva rekvisit inverkar på otillbörlighetsbedömningen bör 

inledningsvis klargöras att MFL inte uppställer något uppsåts- eller oaktsamhetskrav för att 

kunna konstatera renommésnyltning enligt generalklausulen. Endast de direktsanktionerade 

bestämmelserna förutsätter uppsåt eller oaktsamhet, vilket framgår av 29 § MFL. 

Renommésnyltning som rättsfigur konstituerar emellertid en inneboende uppsåtsbedömning, 

                                                             
132 Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag s. 111 ff.  
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då det i bedömandet av otillbörlighet ligger i sakens natur att granska motiv. I den juridiska 

litteraturen har framförts att otillbörlighet påverkas av den omfattning och art med vilken den 

har företagits. Således kan anföras att ju mer som snyltas på, desto otillbörligare blir 

åtgärden.133 Det har i litteraturen vidare hävdats att otillbörligheten påverkas med vilken grad 

av medvetenhet med som snyltandet har företagits.134 

Utifrån lagtextens utformning krävs varken uppsåt eller oaktsamhet. Det kan dock ifrågasättas 

om dessa aspekter helt bortses ifrån och negligeras i MD:s bedömningar, vilket exempelvis 

MD 2002:20 (Champagne) ger uttryck för. I fallet avslutas MD:s resonemang med 

formuleringen ”det föreligger ett tydligt fall av en medveten renommésnyltning”. I MD 

2007:20 (Eniro) uttalade MD att Millivanilli i sin marknadsföring, genom utskick av 

orderbekräftelser samt fakturor, på ett mycket medvetet och förslaget sätt anknutit till Eniros 

telefonkatalog. Med beaktande av att uppsåt eller oaktsamhet inte förväntas påverka 

bedömningen av renommésnyltningens otillbörlighet kan detta anses anmärkningsvärt.  

Om näringsidkaren lämnar en förklaring till associationen som framstår som rimlig, tycks 

detta påverka domstolens otillbörlighetsbedömning. Det kan således ifrågasättas huruvida 

motiv, eventuellt indirekta, påverkar synen på otillbörlighet. I exempelvis MD 2006:19 

(Vi/Vivo) uttalar domstolen att Vivo har lämnat en utförlig redogörelse för bakgrunden till 

namnändringen och namnbytet till ”Vi-butikerna” och därigenom förklarat varför 

benämningen innehållande ordet ”Vi” kommit till användning. Förklaringens rimlighet 

värderas sedan då domstolen uttrycket att förklaringen framstår som fullt rimlig. Om MD 

istället hade uppfattat Vivos förklaring som långsökt och bristfällig är det inte otroligt att 

otillbörlighet hade konstaterats.  

Avgörandena åskådliggör således att motiv- och uppsåtsöverväganden i vart fall kan ha en 

indirekt betydelse för MD:s benägenhet att konstatera otillbörlighet.  

I dagsläget beaktar inte MD, i vart fall explicit, subjektiva rekvisit.135 Anledningen till att 

kravet på någon form av motiv utelämnas kan möjligen bero på förutsebarhets- och 

rättsäkerhetsargument. Att resonera kring näringsidkares avsikter och värdera förklaringars 

rimlighet är för MD inte utan svårigheter. En risk med att införa ett uttryckligt uppsåtskrav är 

                                                             
133 Nordell, PJ, Marknadsrättens Goodwillskydd, s. 125. 
134 A.a., s. 124. 
135 Jfr dock den skiljaktiga ledamoten Maria Renmyr i MD 2002:33 (Hästens) som anförde följande: ”För att 

renommésnyltning ska kunna föreligga krävs en någorlunda tydlig avsikt av den snyltande parten att anknyta till 

annans renommé”. 
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att MD inte kan beivra förfaranden som saknar uppsåt, även om näringsidkaren torde ha 

förstått att agerandet var otillbörligt. Dessa spår av traditionella civilrättsliga god tro-

resonemang kan göra otillbörlighetsbedömningen ännu mer oförutsebar.  

Betydelsen av subjektiva rekvisit torde även kunna korrelera med kännedomskravet. 

Beroende på snyltarens uppsåt, kan kravet på kännedom eventuellt sänkas. Om exempelvis en 

näringsidkare uppsåtligen snyltar på ett föga känt kännetecken kan detta ses som otillbörligt, 

trots att erforderlig kännedom möjligen inte har uppnåtts. Om en näringsidkare istället, utan 

uppsåt, utnyttjar ett mycket känt kännetecken och näringsidkaren svårligen kan lämna en 

rimlig förklaring till anknytningen, kan agerandet ses som otillbörligt.  

Att hänsynstaganden kring motiv helt utelämnas i otillbörlighetsbedömningen kan 

ifrågasättas. Någon form av resonemang kring avsikt torde ligga i otillbörlighetens natur, då 

uppsåt i de allra flesta rättsområden anses mer straffvärt än oaktsamhet eller ovetande. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppsåt inte är en förutsättning för att konstatera 

otillbörlighet, men om uppsåt kan konstateras finns det praxis som påvisar att detta tillmäts 

betydelse i otillbörlighetsbedömningen.  

5.3 Ett godtyckligt konstaterande av otillbörlighet? 

Det kan ifrågasättas huruvida MD:s konstaterande av otillbörlighet är stringent. Skyddet kan 

uppfattas som både för omfattande och för otillräckligt.  

Ett avgöranden där skyddet möjligen är för omfattande utgörs av MD 2001:26 (Falu 

Rödfärg). Avgörandet gällde Alcro-Beckers marknadsföring av målarfärg. Stora menade att 

Alcro-Beckers i sin marknadsföring skulle förbjudas att använda benämningen ”rödfärg”, då 

rödfärg endast avsåg slamfärg. MD konstaterade inledningsvis att varumärket Falu Rödfärg 

åtnjöt mycket gott anseende och var välkänt bland allmänheten. Därvid kunde ifrågasättas i 

hur hög grad Alcro-Beckers formuleringar obehörigen anknöt eller associerade till Falu 

Rödfärg. MD framhöll att det måste vara godtagbart att använda benämningen faluröd för att 

ange en kulör, som svårligen kan beskrivas på ett annat sätt. Det måste också vara godtagbart 

att neutralt använda rödfärgsbegreppet och att anknyta till Falu Rödfärg som utgångspunkt för 

en objektiv jämförelse mellan produkterna. MD anförde slutligen att Alcro-Beckers 

formuleringar klart går utöver dessa ramar och associerar så nära till Falu Rödfärg att de får 

anses utnyttja Falu Rödfärgs goda anseende på ett sätt som utgör renommésnyltning.  
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Att en näringsidkare i sin marknadsföring inte tillåts nyttja generiska ord som ”rödfärg” är 

problematiskt, då en näringsidkare svårligen kan antas känna till förbindelser mellan 

generiska ord och andra näringsidkare. Näringsidkare äventyrar således att i sin 

marknadsföring snylta ovetandes om skyddet utsträcks för långt, i synnerhet när uppsåt inte är 

en förutsättning för otillbörlighet.  

Även domstolens uttalanden i MD 2003:7 (Digestivekex) ger skäl för att ifrågasätta om 

skyddet för renommésnyltning är för omfattande. I Digestivekex hävdade käranden LU att 

Göteborgs Kex förpackning för digestivekex bland annat innebar renommésnyltning. 

Avgörandet har stora likheter med MD 2002:28 (Santa Maria) och MD 2001:6 (Estrella) då 

MD diskuterar likheter i format, färg och utformning och konstaterade att de två 

förpackningarna ger ett likartat helhetsintryck. Göteborg Kex förbjöds således att använda 

förpackningen.  

Som belysts i avsnitt 4.1.3 är MD obenägna att konstatera otillbörlighet om anknytningen är 

funktionellt betingad, vilket i sig inte är anmärkningsvärt. Oönskade marknadsmässiga 

konsekvenser kan inträffa om MD förbjuder andra näringsidkare att marknadsföra produkter 

vars utformning är funktionellt betingad, då den näringsidkare som först lanserar produkten på 

marknaden tillerkänns en monopolställning.  

Lämpligheten i att utsträcka otillbörlighetsskyddet i denna omfattning kan således 

ifrågasättas, då ett för omfattande skydd inte är önskvärt. Näringsidkare, vilka inte sällan har 

lagt ned väsentliga investeringar i sina marknadsföringsåtgärder, kan tvingas ändra eller helt 

upphöra med sin verksamhet på tvivelaktiga grunder om renommésnyltning konstateras alltför 

lättvindigt. Huruvida domstolen konstaterar snyltande av en annan näringsidkares renommé 

måste ske på ett rättssäkert och förutsebart sätt, vilket inte alltid är fallet om 

tolkningsutrymmet blir för betydande för MD. Om likheter som förekommer mellan 

näringsidkare utan eftertanke konstateras som otillbörliga, kan det ha en hämmande effekt på 

marknadskonkurrensen. Spår av detta resonemang syns i MD 1993:26 (Hemglass), där MD 

som utgångspunkt framhåller att marknadsföringsmetoder normalt måste få användas av 

envar med hänsyn till det allmänna intresset av effektiv konkurrens. I fallet var likheterna 

mellan näringsidkarna Hemglass och Glassbilen betydande. Utbudet presenterades baktill, 

färgsättningen av bilarna var identiska, båda bilarna signalerade ankomst genom en 

melodislinga och dessutom var de två näringsidkarna verksamma inom samma, relativt snäva, 

bransch. MD framhöll dock att likheterna var betingade av affärsverksamhetens art och de 
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eventuellt renommésnyltande inslagen ansågs som naturliga beståndsdelar om försäljning sker 

från ambulerande bilar.  

Att de otillbörliga inslagen var affärsmässigt betingande kan ifrågasättas. Glassbilen anses 

inte snylta oaktat att de begagnar ett redan utarbetat företagskoncept. Glassbilens innovativa 

och nyskapande delar är i sammanhanget att betrakta som små. Glassbilen hade tidigare 

verkat som franchisetagare i Hemglass, och det av Hemglass uppbyggda renomméet skapade 

förutsättningar för Glassbilen att driva en liknande affärsverksamhet i egen regi. Med denna 

bakgrund i åtanke kan förfarandet ses som än mer otillbörligt, och det finns goda grunder att 

ifrågasätta om MD:s bedömning tillerkänner Hemglass det skydd som Sverige enligt PK är 

skyldiga att tillhandahålla. 

Inkonsekvensen är således påtaglig. I Santa Maria och Digestivekex tillerkänns produkterna 

skydd trots att de utformningarna delvis var funktionellt betingade. I MD 2002:27 

(Viennetta) tillerkänns inget skydd just på grund av den funktionella betingningen. Även i 

Hemglass var omständigheterna i allt väsentligt lika, men inget skydd tillerkändes då 

snyltningsmomenten ansågs affärsmässigt betingade.  

Näringsidkarna i Santa Maria var inte heller verksamma i samma bransch, vilket 

näringsidkarna i Hemglass var. Enligt min mening bör MD vara försiktiga att tillerkänna 

utformningar, vars utsmyckning inte tydligt avviker från konkurrenter, renommé.136 MD:s 

lösning i Santa Maria får som konsekvens att visa färgkombinationer inte står fria att använda 

för konkurrenter och då kan hävdas att skyddet har gått för långt. I Hemglass stod 

konkurrenter dock fria att utnyttja ett helt utarbetat affärskoncept. Utifrån MD:s uttalanden i 

Hemglass torde skyddet inte vara att anse som tillräckligt. 

Sammanfattningsvis kan anföras att skyddet både kan uppfattas som för långtgående och 

otillräckligt. Att otillbörlighet i viss mån konstateras slumpartat innebär att det är svårt för 

näringsidkare att förutse när otillbörlighetsgränsen passeras.  

 

 

                                                             
136 I MD 2001:6 (Estrella) beaktades denna problematik. Jfr avsnitt 4.1.1. 
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6 Avslutande noteringar och slutsatser  

Inledningsvis kan framhållas att en återkommande iakttagelse i framställningen utgörs av det 

faktum att gränserna mellan de marknadsrättsliga- och varumärkesrättsliga skyddet tycks 

suddas ut. Som utgångspunkt tillerkänner VmL näringsidkare ensamrätt och MFL reglerar 

otillbörlig marknadsföring. Icke desto mindre kan MFL skydda de företeelser eller objekt som 

VmL avser, men inte förmår, att skydda.137 Vissa företeelser, exempelvis affärskoncept, kan 

vara svåra att tillerkänna en tydlig ensamrätt och beivrande kan då ske genom MFL. I 

exempelvis kännedomsbedömningen syns spår av varumärkesrättsliga inslag i MD:s 

bedömningar då domstolen uttrycker sig i termer av ”inarbetat”, ”särpräglat” och ”geografiskt 

avgränsade marknader”.138 Lämpligheten i detta kan ifrågasättas. I förarbetena har som 

nämnts framförts att MD inte ska uttala sig om immaterialrättigheter.139. Detta uttalande har 

även bekräftats i MD:s praxis. MD har i flera fall slagit fast att den marknadsrättsliga 

bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt 

MFL inte kan meddelas endast på den grunden att ett förfarande exempelvis utgör 

varumärkesintrång.140 Om MD i tydliga fall av marknadsrätt använder sig av 

varumärkesrättsliga begrepp och hänsynstaganden, riskerar MFL i förlängningen att i 

realiteten inte utgöra ett mer flexibelt komplementskydd, vilket inte är önskvärt. Om 

terminologin blir allt mer enhetlig och lagarnas skyddsområden sammanförs riskerar MFL att 

bli ett mer tandlöst skydd åt traditionella varumärkesrättsliga områden, och skyddet för 

otillbörliga förfaranden som inte kan angripas via VmL riskerar i viss mån att utebli. Där 

befinner vi oss emellertid inte i nuläget. Dock kan denna trend fortsätta i och med införandet 

av PMD och PMÖD. Processuellt torde införandet leda till förbättringar i from av att mål kan 

kumuleras, men utvecklingen att marknadsrätt och varumärkesrätt sammanblandas till ett 

gemensamt skydd kan ytterligare fortlöpa, då käranden kan ha ett varumärkesrättsligt yrkande 

i första hand och ett marknadsrättsligt i andra hand. Det är då av yttersta vikt att domstolen 

uppmärksammar skillnaderna i bedömningarna, och inte gör en ”allmän” immaterialrättslig 

otillbörlighetbedömning genom att sammanblanda yrkandena i domskälen.  

                                                             
137 Levin har konstaterat att ”för de få fall där ett otillbörligt utnyttjande också riskerar att skada utan sådan 

förväxling skulle det stå i bjärt kontrast till varumärkesrättens syfte om väl ansedda märken tilläts bli en 

tummelplats för oseriös marknadsföring inom varuslagslikhet”. Levin, M, Kommentar till svensk rättspraxis – 

VM-rätt PBR upphäver Tulosba Akdows registrering, NIR 2001, s. 331. 
138 Jfr avsnitt 5.1. 
139 Prop. 1994/95:123 Ny Marknadsföringslag s. 58. 
140 Jfr exempelvis MD 1988:6 (Klorin), MD 1994:25, MD 2005:25 (Konkurrensverket), MD 2010:23 (E-post 

meddelanden) & MD 2012:15 (Elskling). 
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Gällande MD:s bedömningar i fall av renommésnyltning kan framhållas att MD med få 

undantag utgår från de i Robinson uttalade kriterierna. Samtliga kriterier inrymmer vissa 

svårigheter för MD. Att avgöra huruvida något kan vara bärare av renommé centrerar inte 

sällan kring frågor om utformningen har en nödvändig ändamålsenlig bakgrund. Förekommer 

spår av funktionell- eller affärsmässig betingning behöver anknytningen inte nödvändigtvis 

klassificeras som obehörig. Att konstatera att ett utnyttjade är känt så att det förknippas med 

en näringsidkare innebär svårigheter för käranden i bevisrättsligt hänseende, och många 

gånger anses inte erforderlig kännedom ha uppnåtts, varför ett förfarande inte kan förbjudas. 

Otillbörlighetsbedömningen kretsar kring huruvida en tydlig förmögenhetsöverföring kan 

urskönjas, då den ena näringsidkaren ska erhålla en ekonomisk fördel som bekostats av den 

andre. Vissa faktorer gör även MD benägna att klassificera ett förfarande som otillbörligt. Om 

en tydlig renomméskillnad föreligger mellan näringsidkarna, om en snyltningsavsikt kan 

utläsas och om skadan är omfattande kan detta leda till att förfarandet i högre grad betecknas 

som otillbörligt, vilket avsnitt 5.2 har påvisat. Emellertid är skadan som utnyttjandet medför 

sällan en för MD avgörande fråga, då skada ofta presumeras om de andra kriterierna är 

uppfyllda.  

Utifrån vetskapen om hur MD företar sina bedömningar i renommésnyltningsfrågor kan 

ifrågasättas om skyddet är tillräckligt. Sverige är enligt PK skyldiga att motverka illojal 

konkurrens och lagstiftaren måste därigenom uppställa ett reellt skydd för näringsidkares 

investeringar i renommé. Om skyddet är otillräckligt och beivrande underlåts riskerar 

marknadsinvesteringar att utebli och renommésnyltning kan således i förlängningen leda till 

en snedvriden konkurrens på marknaden. Detta medför negativa konsekvenser för både 

näringsidkare och konsumenter, varför samhällsekonomin i stort blir lidande. Om skyddet blir 

för omfattande, som avsnitt 5.3 påvisat, är inte heller önskvärt. Den effektiva konkurrensen är 

till för mångfalden och den ska verka prissänkande och kvalitetshöjande för 

genomsnittskonsumenten. Den sunda konkurrensen får inte motverkas genom ett för 

omfattande skydd mot snyltning, då detta kan leda till monopolisering av marknaden.  

Härvid väcks frågan om regleringen kan och bör förändras för att på ett bättre sätt bemöta de 

utmaningar som renommésnyltning medför. Möjligen avskräcker det nuvarande 

sanktionssystemet inte ohederliga näringsidkare från att renommésnylta i tillräcklig mån. Om 

renommésnyltning konstateras efter en prövning av generalklausulen aktualiseras endast 

sanktionerna förbud vid vite eller åläggande av rättelse, och inte marknadsstörningsavgifter. 

Lämpligheten i detta kan ifrågasättas. Konstaterad otillbörlig renommésnyltning torde i allra 
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högsta grad störa marknaden i den utsträckningen att ett för näringsidkaren kännbart 

beivrande är motiverat. I förarbetena har diskussioner förts huruvida renommésnyltning bör 

utgöra en självständig grund i de direktsanktionerade katalogreglerna. Det uttalades att det 

med ledning av MD:s knapphändiga praxis inte går att mera konkret utforma ett förbud mot 

renommésnyltning.141 Detta uttalande kan te sig föråldrat i ljuset av den praxis som tillkommit 

sedan sekelskiftet, vilket avsnitt 4 påvisar. En marknadsstörningsavgift kan frånhålla 

näringsidkare att stjäla annans uppbyggda renommé, något som annars kan vara lockande då 

det inte sällan krävs stora investeringar för att skapa renommé. Om sanktionssystemet 

inbjuder näringsidkare till att snylta är skyddet inte fullgott enligt PK åtagandet. När 

varumärkesrättsliga- och marknadsrättsliga mål nu är möjliga att kumulera kan en 

marknadsstörningsavgift även ”minska” de ekonomiska skillnader som riskerar att uppstå rent 

sanktionsmässigt om ett anseendeyrkande enligt VmL eller en direktsanktionerad 

renommésnyltningsbestämmelse i MFL avslås, men renommésnyltning enligt 

generalklausulen konstateras.  

Slutligen kan ifrågasättas om tiden är mogen för MD:s bedömningsgrunder att kodifieras av 

lagstiftaren. Renommésnyltning har varit föremål för prövning i ett stort antal ärenden och 

MD:s praxis kan inte längre anses som knapphändig. I uppsatsen har framkommit att det i 

MD:s domskäl förekommer likartade bedömningsgrunder, då de kriterier som 

utkristalliserades i Robinson har fått stort genomslag och tillämpas nu frekvent.142 Utfallen 

kan emellertid variera och vilken näringsidkare som tillerkänns skydd kan framstå som 

slumpartat. Kanske kan skyddet mot renommésnyltning bli mer stringent om vad som 

värderas och tillmäts betydelse formuleras i en mer uttrycklig bestämmelse. En generalklausul 

får även till följd att käranden behöver presentera en omfattande ”helhetsbild” då vad MD 

tillmäter betydelse i sina bedömningar på förhand kan vara svårutläst. Detta kan innebära 

processuella svårigheter för käranden.  

Å andra sidan riskerar införandet av fastställda kriterier enligt en direktbestämmelse att radera 

den inneboende dynamiken av en generalklausul. Renommésnyltning kan begås på varierande 

sätt och genom olika typer av förfaranden. En dynamisk generalklausul kan möjligen följa 

samhällsutvecklingen bättre då vad domstolen tillmäter betydelse inte är på förhand fastslaget 

                                                             
141 Prop. 1994/95:123 Ny Marknadsföringslag s. 76-77. 
142 Jfr avsnitt 4.  
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i stelbenta bedömningsgrunder, vilket ligger i linje med marknadsrättens övergripande 

skyddssyfte om att stävja otillbörliga ageranden, oavsett hur dessa tar sig uttryck.  
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