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1. Sammanfattning 

Enligt den så kallade lagstridighetsprincipen får marknadsföring inte strida mot någon annan 

lag.
1 

Trots detta har MD särbehandlat immaterialrättens område på så sätt att den inte har an-

setts omfattas av lagstridighetsprincipen.
2
 Syftet med detta arbete är framförallt att redogöra 

för hur MD förhåller sig till immaterialrättsliga frågor som aktualiseras i marknadsrättsliga 

mål på grund av lagstridighetsprincipen.  

 

Till skillnad från många andra länder såsom exempelvis Norge och Danmark är det inte möj-

ligt att i Sverige få frågor om immaterialrättsintrång och otillbörlig marknadsföring prövade 

samtidigt genom att i ett och samma mål kumulera yrkanden som grundar sig på intrång i en 

immaterialrätt respektive otillbörlig marknadsföring.
3
 I förarbetena till 1970 års MFL uttalade 

departementschefen att frågor om varumärkesintrång skulle prövas av domstol enligt reglerna 

i den dåvarande varumärkeslagen (1960:644) och att MD i princip inte borde ge sig in på såd-

ana frågor.
4
 Departementschefens uttalande har länge levt kvar i MD:s praxis, där MD i in-

ledningen till sina skäl ofta angivit att MD:s bedömningar har skett fristående från några som 

helst immaterialrättsliga överväganden.
5
 Att ett kännetecken är immaterialrättsligt skyddat har 

inte haft någon betydelse för MD:s prövning av om ett kännetecken kan medföra renommé-

snyltning eller är vilseledande och därför ska förbjudas enligt MFL. Inte heller avsaknaden av 

sådant skydd har påverkat MD:s bedömning.
6
  

 

I den juridiska doktrinen har det diskuterats huruvida MD:s ställningstagande till immaterial-

rättsliga frågor varit förenligt med lagstridighetsprincipen. Enligt Nordell kunde man på goda 

grunder hävda att MD enligt denna princip skulle kunna ta ställning till marknadsföringsåt-

gärder som innebär immaterialrättsintrång.
7
  

 

På senare tid har det kommit två principiellt viktiga avgöranden där MD prövat om viss 

marknadsföring stred mot immaterialrättslig lagstiftning och således var otillbörlig enligt 

                                                           

1
 Prop. 2007/08:115 s. 77. 

2 Se bl.a. MD 1994:25 (Varningsbrev patent), MD 1999:28 (Sjökort), MD 2006:19 (Vi), MD 2008:20 (Taxi) och 

MD 2010:21 (Golden Gate 2). 
3 
Se Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 12 u., Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd i 

Stockholm, Stockholm, 2011, s. 349. 
4 
Prop. 1970:57 s. 90.  

5 
Se bl.a. MD 1988:6 (Klorin), MD 1994:25 (Varningsbrev patent) och MD 1995:23 (Kupolhus). 

6 
Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 348-349, se även MD 2006:19 (Vi) och MD 1987:30 (Jelect). 

7 
Se Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten En introduktion, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 98. 
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lagstridighetsprincipen. I MD 2011:29 (PSJailbreaks) prövades om marknadsföringen av en 

produkt som användes för att kringgå säkerhetsspärrarna i konsolerna till Sonys videospel 

Playstation 3 i syfte att bland annat framställa olovliga exemplar av spelen, var olovlig enligt 

52 b § URL och 57 a § URL. Detta avgörande kan betraktas som en föregångare till MD 

2012:15 (Elskling), där MD bland annat prövade om Kundkrafts användning av konkurrenten 

Elsklings varumärke som sökord i sökmotorn Googles tjänst ”AdWords” utgjorde varumär-

kesintrång enligt VmL och därmed var otillbörlig enligt lagstridighetsprincipen. Domen aktu-

aliserar ett flertal processuella frågor såsom att det idag inte finns något som hindrar att 

samma immaterialrättsliga fråga prövas både i allmän domstol och i MD på grund av lagstri-

dighetsprincipen. Detta innebär att domstolarna skulle kunna komma fram till olika domslut, 

vilket skulle medföra försämrad rättsäkerhet. I och med att MD:s beslut inte kan överklagas 

kan det även vara svårt att avgöra i vad mån dess domar avseende immaterialrätt har prejudi-

katvärde.   

 

Kanske är MD:s syfte med dess nya ställningstagande att åstadkomma en mer EU-anpassad 

prövning av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. MD 2012:15 (Elskling) skulle 

åtminstone kunna betraktas som ett steg på vägen mot en sådan ordning.  

 

2. Inledning 

Lagstridighetsprincipen innebär att marknadsföring inte får strida mot någon annan lag eller 

uppmana till brott.
8 

Tidigare ansågs lagstridighetsprincipen följa av generalklausulen om 

otillbörlig konkurrens i 5 § MFL.
9
 Principen kommer till uttryck i artikel 1 i ICC:s grundreg-

ler för reklam och marknadskommunikation som stadgar att marknadskommunikation ska 

vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt.
10 

Inom 

ramen för det gemenskapsrättsliga uttrycket god yrkessed ska ICC:s grundregler beaktas en-

ligt det generella förbudet mot otillbörliga affärsmetoder i artikel 5 i direktiv (2005/29 EG) 

om otillbörliga affärsmetoder [cit. direktivet om otillbörliga affärsmetoder].
11

 Direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder innehåller i en särskild bilaga en svart lista över affärsmetoder som 

                                                           

8 
Prop. 2007/08:115 s. 77. 

9 
Se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 48. 

10 
Prop. 2007/08:115 s. 77 och ICC (utg.), ”www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf”, 

(2013-01-20). 
11 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29 EG av den 11.05.2005 om otillbörliga affärsmetoder som 

tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 

84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.  

http://www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf
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under alla omständigheter är otillbörliga.
12

 I den nionde punkten finns ett uttryckligt förbud 

som vilar på lagstridighetsprincipens grunder. Av förbudet framgår att det alltid är otillbörligt 

att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är 

fallet.
13

 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är framförallt att redogöra för hur MD förhåller sig till immaterialrättsliga 

frågor som aktualiseras i marknadsrättsliga mål på grund av lagstridighetsprincipen. Arbetet 

fokuserar främst på att analysera MD:s avgörande MD 2012:15 (Elskling). De frågor som 

huvudsakligen diskuteras är om MD har ändrat inställning till immaterialrättens område och 

vad domen kan komma att få för konsekvenser för domstolsprövningen av immaterialrättsliga 

och marknadsrättsliga mål. För att nå dit blir ett nödvändigt andra syfte att också beskriva och 

analysera hur lagstridighetsprincipen har bedömts i MD:s praxis, och ett sista syfte att något 

redogöra för domstolens tidigare praxis i skärningspunkten mellan immaterialrätt och otillbör-

lig marknadsföring, där frågor om lagstridighet i förhållande till immaterialrättigheter har 

aktualiserats. 

 

2.2 Metod 

I uppsatsen används en traditionell rättsdogmatisk metod vilket innebär studier av lagstiftning, 

förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin. På grund av att immaterialrätten och marknadsrät-

ten är harmoniserad inom EU har vissa utblickar gjorts mot gemenskapsrätten och EUD:s 

avgöranden i syfte att jämföra det svenska förhållningssättet till immaterialrätt och marknads-

rätt med det gemenskapsrättsliga. 

 

Det bör även poängteras att uppsatsen inte innehåller ett separat avsnitt avsett för analys, utan 

att varje fråga analyseras löpande i respektive avsnitt. 

 

2.3 Disposition 

Avsnitt 3 utgörs av en introduktion till marknadsrättens och immaterialrättens särskilda för-

hållande och syftar till att ge läsaren förståelse för varför just immaterialrättsliga frågor är 

särskilt förekommande i MD:s bedömningar. För att belysa och tydliggöra hur dessa rättsom-

                                                           

12 
Den svarta listan har även publicerats som ett särskilt tillkännagivande i SFS 2008:487. 

13 
Prop. 2007/08:115 s. 78. 
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råden förhåller sig till varandra i praktiken redogörs för olika mål som avgjorts av MD och 

den allmänna domstolen. I avsnitt 4 behandlas lagstridighetsprincipen. 

 

I avsnitt 5 redogörs för hur MD har hanterat immaterialrättsliga frågor som uppkommit i 

marknadsrättsliga mål på grund av lagstridighetsprincipen. Frågor som besvaras är bland an-

nat om MD:s bedömningar verkligen har varit fria från immaterialrättsliga överväganden. 

Detta avsnitt beskriver rättsläget fram till MD:s avgörande MD 2012:15 (Elskling). Därefter, i 

avsnitt 6, redogörs för EUD:s förhållningssätt till relationen mellan immaterialrätt och mark-

nadsrätt. 

 

I avsnitt 7 analyseras MD 2012:15 (Elskling). Inledningsvis ges en kort beskrivning av de 

delar av domen som är av betydelse för uppsatsen. Därefter följer en kommentar angående 

innebörden och betydelsen av den senaste tidens utveckling i praxis. I avsnitt 8 analyseras 

vilka överväganden och reflektioner som uppkommit med anledning av denna utveckling. 

Dessutom diskuteras vilka orsaker som kan ligga bakom MD:s nya ställningstagande.  

 

Avslutningsvis behandlas ett framtidsperspektiv när det gäller immaterialrätt och lagstridighet 

i MD. Bland annat diskuteras vad syftet med MD:s nya ställningstagande kan vara.  

 

3. Förhållandet mellan marknadsrätten och immaterialrätten 

Marknadsrätten och immaterialrätten gränsar till varandra genom att det finns många mark-

nadsföringsåtgärder som innefattar användning av någon immaterialrätt. En viss marknadsfö-

ringsåtgärd kan exempelvis både utgöra en otillbörlig produktefterbildning enligt 14 § MFL 

och ett upphovsrättsintrång enligt URL. Främst är det dock fråga om användning av någon 

annans kännetecken såsom varumärke, firma eller geografiska ursprungsbeteckningar eller 

andra anspelningar på sådana som skapar ett gränsområde mot känneteckensrätten. Enligt 

Nordell fungerar marknadsrätten som ett effektivt komplement till just känneteckensrätten.
14

      

 

De situationer där varumärkesrätten och marknadsrätten möts är framförallt vid frågor om 

renommésnyltning enligt 5 § MFL, vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 10 § MFL, 

vilseledande efterbildningar enligt 14 § MFL och jämförande reklam enligt 18 § MFL.
15 

 

                                                           

14 Angående detta stycke, se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 98. 
15 

Se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 98.  
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Enligt artikel 10bis i PK är unionsländerna förpliktade att tillförsäkra de som tillhör ett un-

ionsland verksamt skydd mot illojal konkurrens. Bestämmelsen tar sikte både på sådan illojal 

konkurrens som kan angripas varumärkesrättsligt och marknadsrättsligt, se p. 3. PK är en 

folkrättslig konvention som föreskriver hur medlemmar i andra medlemsländer ska behandlas 

i rättsligt hänseende. Vilken effekt sådana avtal har i den interna rättsordningen beror av re-

spektive konstitution. I Sverige kan sådana internationella avtal inte åberopas direkt inför 

domstol av part.
16

   

  

3.1 De processuella alternativen 

En rättighetshavare som exempelvis vill åstadkomma ett förbud mot ett förfarande som kan 

anses innebära både en överträdelse av någon av MFL:s bestämmelser och ett immaterialrätts-

intrång har tillgång till två olika processuella alternativ. Antingen den immaterialrättsliga 

vägen och stämma vid TR på immaterialrättsintrång, eller den marknadsrättsliga vägen och få 

målet prövat i MD.
17

  

 

Enligt Bernitz m.fl. kan det marknadsrättsliga alternativet många gånger vara attraktivt om det 

enbart yrkas på förbud, eftersom det då blir ett eninstansförfarande i MD.
18

 Om käranden där-

emot yrkar utdömande av skadestånd är Stockholms TR eller annan behörig TR förstainstans 

och MD överinstans, se 50 och 52 §§ MFL.
19

 En immaterialrättsprocess riskerar att ta längre 

tid och blir oftast mer kostsam för den part som förlorar processen, eftersom en sådan tvist 

kan komma att prövas av HD och även av EUD, detta oavsett vilken sanktion käranden yrkar 

på.
20

  

 

Till skillnad från många andra länder som exempelvis Norge och Danmark är det inte möjligt 

att i Sverige få frågor om immaterialrättsintrång och otillbörlig marknadsföring prövade sam-

tidigt genom att i ett och samma mål kumulera yrkanden som grundar sig på intrång i en im-

                                                           

16 
Se Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 10 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 43.  

17 
Angående detta stycke, se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 349. 

18 
Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 349 och 335. 

19 
Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 349 och 335. 

20 
Se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 99. 
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materialrätt respektive otillbörlig marknadsföring.
21

 Enligt Bernitz utgör detta en olämplig 

svaghet föranledd av instanssystemets utformning.
22

 

 

3.2 Mål som prövats av MD och allmän domstol 

Detta avsnitt tar sikte på de situationer där samma eller liknande mål har blivit föremål för 

prövning både i MD och i allmän domstol. Urvalet av rättsfall syftar till att belysa att det är 

möjligt att tvister som innefattar användning av olika typer av immaterialrättigheter kan prö-

vas av båda domstolarna, och att de frågor som de respektive domstolarna behöver ta ställning 

till i dessa fall många gånger påminner om varandra.   

 

Som framgått ovan i avsnitt 3 är förhållandet mellan marknadsrätten och immaterialrätten 

tydligast när det gäller just varumärkesrätten.
 23

 Det finns flera mål som innefattar användning 

av ett visst varumärke som prövats både ur ett marknadsrättsligt och ett varumärkesrättsligt 

perspektiv.
 24

 NJA 1995 s. 635 (Gaetano) gällde försäljning av ett likörextrakt under varumär-

ket Gaetano. Bolaget bakom likören Liquore Galliano ansåg att tillverkaren av likörextraktet 

hade begått varumärkesintrång genom att marknadsföra det under benämningen Gaetano i en 

flaska med etikett som liknade deras. HD, som avgjorde frågan interimistiskt, fann att känne-

tecknen förvisso påminde om varandra, men att de vid en samlad bedömning inte var förväx-

lingsbara. Däremot påminde både namnet och etiketten på likörextraktet starkt om Liquore 

Gallianos varumärke och etikett, vilket innebar utnyttjande av Liquore Gallianos renommé. 

Detta saknade dock betydelse för förväxlingsbedömningen.  

 

MD 1996:3 (Galanto) gällde marknadsföring av en liköressens under varumärket Galanto. 

Liquore Galliano ansåg att tillverkarens marknadsföring utgjorde vilseledande om kommersi-

ellt ursprung och renommésnyltning. MD fann att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mel-

lan de aktuella kännetecknen och att tillverkarens marknadsföring därför inte utgjorde vilsele-

                                                           

21 
Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 349. 

22 Svenskt Näringsliv (utg.) Bernitz, Ulf, Promemoria angående införande av en särskild, sammanhållen dom-

stolsordning för mål angående immaterialrätt och marknadsrätt, Stockholm, 2011, s. 35, 

”www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00025/Remissvar_2010-181-B_25836a.pdf” (2013-05-06). 
23 Se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 98. 
24 

Se t.ex. Svea HovR den 01.02.2002 i mål T 18320-01 (Posten) och MD:s protokoll den 29.01.2002 Dnr C 

26/01. Posten ansåg att Danzas användning av ett posthorn och en särskild nyans av gult på sina postbilar och i 

sin marknadsföring utgjorde intrång i Postens varukännetecken. Posten yrkade på interimistiskt förbud i MD 

men fick avslag. Målet kom sedan att prövas av HovR:n som kom fram till att varumärkesintrång förelåg. Se 

även Svea HovR den 25.09.2007 i mål T 411-07 (Golden Gate 1) och MD 2010:21 (Golden Gate 2) som gällde 

en varumärkestvist mellan två företag verksamma i vinbranschen. 
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dande om kommersiellt ursprung. Däremot innebar användningen av de aktuella känneteck-

nen renommésnyltning.   

 

Bolaget bakom den upphovsrättsligt skyddade ljusstaken Elflugan vände sig både till MD och 

till TR:n för att få stopp på försäljning av ljusstakar som liknade deras. I MD 2001:12 (Elflu-

gan 1) prövades om en viss ljusstake utgjorde en efterbildning av Elflugan, och således vilse-

ledde om produktens kommersiella ursprung enligt 10 § MFL.
25

 T 109 04 (Elflugan 2) gällde 

ett annat bolags marknadsföring av en efterbildning av Elflugan. I målet var det ostridigt att 

upphovsrättsintrång hade begåtts och TR:n prövade därför endast hur stor ersättning som det 

efterbildande företaget skulle betala för utnyttjandet av upphovsrätten till Elflugan enligt 54 § 

URL. Om det inte varit ostridigt att upphovsrättsintrång begåtts skulle TR:n ha tagit ställning 

till i princip samma fråga som MD redan avgjort, nämligen om den aktuella ljusstaken var så 

pass lik Elflugan att den utgjorde en efterbildning, dock enligt URL:s mening.  

 

Faktum är att antalet mål där exakt samma förfarande prövats både av MD och av allmän 

domstol är mycket litet. Det finns således flera avgjorda mål som hade kunnat prövas av båda 

domstolarna. MD 1987:11 (Armani) gällde Kappahls marknadsföring av kostymer. MD fann 

att annonsen som anspelade på det exklusiva varumärket Armani utgjorde en jämförelse med 

budskapet att det bortsett från priset inte fanns någon nämnvärd skillnad mellan Kappahls och 

Armanis kostymer. Jämförelsen var obestyrkt och därför ovederhäftig och otillbörlig enligt 

MFL. Målet hade lika gärna kunnat föras som ett varumärkesintrångsmål. 

 

MD har avgjort flera mål angående otillbörlig och vilseledande marknadsföring enligt 8 och 

10 §§ MFL som gällt marknadsföring riktad mot en konkurrents kunder med budskapet att 

konkurrenten begått patentintrång.
26

 Dessa mål hade även kunnat prövas av allmän domstol, 

om de som påstod att patentintrång begåtts hade velat få det avgjort.  

 

Ett mål som helt uppenbart hade kunnat prövas som jämförande reklam enligt 18 § MFL i 

MD är Uppsala TR 11.12.1980 (Rolls Royce). Ett bilföretag hade i sin marknadsföring för 

Mazda 929 Legato använt en slogan som löd ”Familjens nya Rolls”, och åsyftat bilmärket 

Rolls Roys. Rolls Royce ansåg att marknadsföringen utgjorde varumärkesintrång då den snyl-

                                                           

25 10 § MFL motsvarar den dåvarande 8 § i 1995 års MFL (1995:450). 
26 

Se t.ex. MD 1994:25 (Varningsbrev patent), MD 2011:25 (Quicom) och MD 2006:2 (Proline).  

file:///C:/Users/elek/Desktop/s
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tade på deras goda renommé och goodwill. TR:n biföll kärandens talan och utdömde hela det 

yrkade skadeståndsbeloppet. 

 

4. Lagstridighetsprincipen 

Lagstridighetsprincipen innebär att marknadsföring ska vara laglig. Marknadsföring får inte 

strida mot någon annan lag eller uppmana till brott. Principen är så självklar och väl förankrad 

i nationell rätt att det inte har ansetts nödvändigt att den lagfästs.
27

 Tidigare ansågs lagstridig-

hetsprincipen följa av generalklausulen om otillbörlig konkurrens i 5 § MFL.
28

 

 

I grund och botten utgör lagstridighetsprincipen i detta marknadsrättsliga sammanhang ett 

uttryck åt rätten för konsumenter att inte behöva utstå lagstridiga åtgärder eller att vilseledas 

att själva vidta lagstridiga åtgärder.
29

 Principen kommer till uttryck i artikel 1 i ICC:s grund-

regler för reklam och marknadskommunikation som stadgar att marknadskommunikation ska 

vara laglig, hederlig och vedehäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt.
30

 Re-

spekten för denna rättighet är således inte tillkommen på gemenskapsrättsligt initiativ, utan 

grundas på näringslivets, medlemsstaternas och andra staters tidigare gemensamma traditioner 

när det gäller uppförande mot konsumenter.
31

 

 

Inom ramen för det gemenskapsrättsliga uttrycket god yrkessed ska ICC:s grundregler för 

reklam beaktas enligt det generella förbudet mot otillbörliga affärsmetoder i artikel 5 i direk-

tivet om otillbörliga affärsmetoder. Genom kravet på efterlevnad av god yrkessed utgör 

lagstridighetsprincipen en integrerad del av direktivet.
32

  

 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder innehåller i en särskild bilaga en svart lista över af-

färsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. I den nionde punkten finns ett ut-

tryckligt förbud som vilar på lagstridighetsprincipens grunder. Av förbudet framgår att det 

alltid är otillbörligt att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en 

                                                           

27 Prop. 2007/08:115 s. 77. 
28 

Jfr Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 48. 
29 

Prop. 2007/08:115 s. 77. 
30 

Prop. 2007/08:115 s. 77 och ICC (utg.), ”www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf”, 

(2013-01-20). 
31 

Prop. 2007/08:115 s. 77. 
32 

Prop. 2007/08:115 s. 77. 

http://www.icc.se/reklam/svenska/marknadsforingskoden_swe_2011.pdf
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produkt när så inte är fallet.
33

 I MD 2010:15 (Valio) uttalade MD att punkten 9 har ett snävare 

tillämpningsområde än generalklausulen i 5 § MFL och kan betraktas som ett specialfall av 

nyss nämnda princip. Marknadsföring som strider mot någon annan lag strider också mot god 

marknadsföringssed i 5 § MFL.
34

 

 

Lagstridighetsprincipen ska således tryggas både i nationell rätt och i gemenskapsrätt. Liksom 

tidigare är det angeläget att marknadsföring inte står i strid med lagstridighetsprincipen. Prin-

cipen ska fortsättningsvis beaktas av MD vid tillämpningen av den marknadsrättsliga lagstift-

ningen.
35

  

 

De marknadsföringsåtgärder som strider mot lagstridighetsprincipen kan vara av många olika 

slag. MD 2010:15 (Valio) gällde Valios marknadsföring av en matfettsblandning. Valio hade 

marknadsfört produkten som ”mjukt smör”, trots att den bestod av en blandning av rapsolja 

och mjölkfett som inte uppfyllde livsmedelslagstiftningens krav för att betecknas som smör. 

Genom att marknadsföra matfettsblandningen som smör hade Valio brutit mot livsmedelslag-

stiftningen. MD konstaterade att det enligt p. 9 i den svarta listan var förbjudet att ange eller 

på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet. Mark-

nadsföringen var således otillbörlig.  

 

MD 1984:4 (Overhead) gällde marknadsföring av en overheadprojektor riktad mot inköparna 

på olika företag. I marknadsföringen angavs att den som köpte den aktuella produkten skulle 

få en TV utan extra kostnad. Enligt MD förelåg det påtagliga risker för bestickningsliknande 

verkan och marknadsföringen var således otillbörlig enligt MFL. 

 

Det finns flera äldre avgöranden där MD förbjudit marknadsföringsåtgärder som riskerat att 

leda till att de personer som reklamen riktat sig till kunde komma att begå brott. MD 1985:23 

(Sedellurare) gällde marknadsföring av en så kallad sedellurare avsedd för bensinautomater. 

Genom att använda den aktuella produkten gick det att manipulera automaten och på så sätt 

undgå betalningsskyldighet. MD konstaterade att marknadsföringen var otillbörlig på grund 

                                                           

33 
Prop. 2007/08:115 s. 78. 

34 Se Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 15 u., Studentlitteratur AB, Lund, 

2010, s. 50. 
35 Prop. 2007/08:115 s. 77-78. 
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av att den skapade en risk för att de personer som den riktade sig till kunde komma att begå 

olika förmögenhetsbrott.  

 

Ett annat sådant exempel är MD 1980:10 (Narkotika) som gällde marknadsföring av kläder 

med narkotikabudskap, redskap för narkotikamissbruk och handledningar i konsten att odla 

narkotika. Enligt narkotikastrafflagen (1968:64) är det straffbart att tillverka, saluhålla, över-

låta eller inneha narkotika. Enligt MD riskerade marknadsföringen att leda till att de personer 

som den riktade sig kunde komma att begå lagbrott. Marknadsföringen ansågs därför vara 

otillbörlig enligt MFL. 

 

5. Immaterialrätt i MD 

I förarbetena till 1970 års MFL uttalade departementschefen att frågor om varumärkesintrång 

skulle prövas av domstol enligt reglerna i VmL och att MD i princip inte borde ge sig in på 

sådana frågor. Som grund för förbud enligt generalklausulen borde det inte kunna åberopas att 

åtgärden innebar ett intrång i en rätt till registrerat eller inarbetat varukännetecken. Emellertid 

skulle MD kunna meddela ett förbud mot användning av visst varukännetecken med stöd av 

generalklausulen om otillbörlig marknadsföring, mot en näringsidkare som i sin marknadsfö-

ring utnyttjade en efterbildning på ett sätt som var ägnat att vilseleda genom att framkalla för-

växling med ett av annan företagare använt kännetecken och därigenom vilseledde allmänhet-

en angående varans kommersiella ursprung.
36

 Vid bedömningen skulle det i princip sakna 

betydelse om åtgärden också innebar intrång i en ensamrätt. Departementschefen poängterade 

att det i praktiken kunde vara svårt att hålla isär de olika frågorna. För att bedöma hur allvar-

lig förväxlingsrisken var hade MD i vissa fall varit tvungen att pröva om ett visst kännetecken 

var inarbetat.
37

 Detta medförde att samma förfarande kunde bli föremål för två fristående vi-

tesförbud på i stort sätt samma grunder, eftersom vitesförbud mot användning av vilseledande 

varumärke också fanns i VmL (35 § 2 st.).
38

 Det var således möjligt att MD och domstolen 

kom till olika resultat i samma materiella bedömning.
39

 

 

Departementschefens uttalande om att det som grund för förbud enligt generalklausulen inte 

borde kunna åberopas att åtgärden innebar ett intrång i en rätt till registrerat eller inarbetat 

                                                           

36 
Prop. 1970:57 s. 90.  

37 
Prop. 1970:57 s. 90 och prop. 1994/95:123 s. 58. 

38 
Prop. 1970:57 s. 89. 

39 
Prop. 1970:57 s. 90.  
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varukännetecken har levt kvar. Av MD:s avgöranden framgår att MD:s bedömningar har skett 

fristående från några som helst immaterialrättsliga överväganden.
40

 MD har i flera avgöran-

den slagit fast att den inte tar ställning till immaterialrättsliga tvister och inte meddelar förbud 

enligt MFL på den grunden att ett förfarande utgör intrång i en immaterialrättighet. MD 

1994:25 (Varningsbrev patent) gällde ett företag som i sin marknadsföring till bland annat ett 

annat företags kunder hade gjort vissa påståenden som gav intryck av att det företagets mark-

nadsföring utgjorde patentintrång och var olaglig. MD uttalade att den i tidigare domar intagit 

den ståndpunkten att den marknadsrättsliga bedömningen skedde fristående från immaterial-

rättsliga överväganden och att ett förbud enligt MFL inte kunde meddelas på den grunden att 

ett förfarande utgjorde varumärkesintrång.
41

 MD konstaterade att den gjorde motsvarande 

bedömning när det gällde patenträttsliga tvister och prövade endast frågan om marknadsfö-

ringen var otillbörlig enligt MFL. Av MD 1995:23 (Kupolhus) framgår att MD inte heller har 

tagit ställning till om upphovsrättsintrång eller mönsterintrång förelegat.   

 

Det framstår som att MD genom ovan nämnda avgöranden MD 1994:25 (Varningsbrev pa-

tent) och MD 1995:23 (Kupolhus) utvidgade det avståndstagande till immaterialrättens om-

råde som framgår av förarbetena till 1970 års MFL. En orsak till varför departementschefen 

lyfte fram varumärkesrätten kan vara att kopplingen mellan marknadsrätten och immaterial-

rätten är tydligast när det gäller just varumärkesrätten. Det är möjligt att departementschefen 

inte hade kopplingen med övriga immaterialrätter i åtanke. 

 

I den juridiska doktrinen har det diskuterats huruvida MD:s ställningstagande till immaterial-

rättsliga frågor varit förenligt med lagstridighetsprincipen. Enligt Nordell kunde man på goda 

grunder hävda att MD enligt denna princip skulle kunna ta ställning till marknadsföringsåt-

gärder som innebar immaterialrättsintrång.
42 

Som framgått ovan i avsnitt 4 innebär lagstridig-

hetsprincipen att marknadsföring inte får strida mot någon annan lag.
43

 Det kan tyckas märk-

ligt att MD har särbehandlat immaterialrätten på så sätt att den inte har ansetts omfattas av 

lagstridighetsprincipen. 

 

                                                           

40 
Se bl.a. MD 1988:6 (Klorin), MD 1994:25 (Varningsbrev patent), MD 1999:28 (Sjökort), MD 2006:19 (Vi), 

MD 2008:20 (Taxi) och MD 2010:21 (Golden Gate 2). 
41

 Se MD 1988:6 (Klorin) som MD hänvisade till i domen. 
42 

Se Nordell, Per Jonas, i not 7 a.a., s. 98. 
43 Prop. 2007/08:115 s. 77. 
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Enligt Bernitz kan en förklaring till MD:s förhållningssätt vara att immaterialrätten inte har 

karaktär av speciallagstiftning av det slag som annars är aktuell vid tillämpning av lagstridig-

hetsprincipen, utan utgör central förmögenhetsrätt med eget, självständigt utformat bedöm-

nings- och sanktionssystem.
44

 MD har nästan uteslutande tillämpat lagstridighetsprincipen på 

marknadsföringsåtgärder som strider mot olika speciallagstiftningar.
45

  

 

Med tanke på att immaterialrätten och marknadsrätten är förhållandevis lika borde det falla 

sig mer naturligt för MD att ta ställning till om en viss marknadsföringsåtgärd strider mot 

immaterialrättslig lagstiftning än någon annan lagstiftning. Eftersom flera bestämmelser är 

påtagligt lika skulle steget till att pröva immaterialrättsliga frågor kunna betraktas som relativt 

litet. De bedömningar som MD i sådana fall skulle behöva göra skulle dock vara mer omfat-

tande än de bedömningar som MD hittills har gjort med anledning av lagstridighetsprinci-

pen.
46

 Enligt min mening är det enklare för MD att bedöma om marknadsföring av en mat-

fettsblandning strider mot livsmedelslagstiftningen, än om en viss marknadsföringsåtgärd 

utgör varumärkesintrång, eftersom det förstnämnda går att kontrollera genom att jämföra lag-

texten med innehållsförteckningen. Dessutom bör det tilläggas att immaterialrättsliga mål 

många gånger uppfattas som mycket komplexa och dessutom kräver kunskap om EU-rätt.
47

  

 

5.1 Har MD:s bedömningar skett fristående från immaterialrättsliga överväganden?  

Som framgått ovan i avsnitt 5 har MD ihärdigt upprepat att den marknadsrättsliga bedöm-

ningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden. Frågan är dock vad det har in-

neburit i praktiken.  

 

Att ett kännetecken är immaterialrättsligt skyddat har inte haft någon betydelse för MD:s 

prövning av om ett kännetecken är en vilseledande efterbildning och ska förbjudas enligt 

MFL. Inte heller avsaknaden av sådant skydd har påverkat MD:s bedömning.
48

 Detta utgör ett 

tydligt exempel på att MD:s bedömningar har skett fristående från immaterialrättsliga övervä-

ganden.
 
Faktum är att MD praktiskt taget aldrig har hänvisat till immaterialrättslig praxis. 

                                                           

44 Se Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1997, s. 57. 
45 

Se t.ex. MD 1980:10 (Narkotika), MD 2009:40 (Vildsvinsfällor) och MD 2010:15 (Valio). Jfr dock MD 

1985:23 (Sedellurare) där MD ansåg att den aktuella marknadsföringen var otillbörlig enligt lagstridighetsprinci-

pen eftersom den skapade en risk för att de personer som den riktade sig till kunde komma att begå olika förmö-

genhetsbrott såsom stöld.      
46 Se t.ex. MD 2010:15 (Valio).  
47

 Se Bernitz, i not 22 a.a., s. 5.  
48 

Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 348-349, se även MD 2006:19 (Vi) och MD 1987:30 (Jelect). 



16 

 

Enligt Bernitz m.fl. är det en nackdel att de olika domstolarnas bedömning inte är synkronise-

rad.
49

 

 

MD 1999:28 (Sjökort) gällde ett så kallat varningsbrev som Sjöfartsverket hade skickat ut till 

ett konkurrerande företags återförsäljare av sjökort. I varningsbreven påstods att det konkurre-

rande företaget hade gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång och att företagets marknadsfö-

ring var olaglig. MD uttalade att den inte tog ställning i upphovsrättstvister utan prövade bara 

om den åberopade marknadsföringen var otillbörlig enligt MFL. MD kunde således inte lägga 

det påstådda upphovsrättsintrånget till grund för bedömningen av om marknadsföringen var 

otillbörlig enligt MFL. Den upphovsrättsliga tvisten kom senare att avgöras i allmän dom-

stol.
50

 

 

Det kan dock ifrågasättas om MD:s avståndstagande från känneteckensrättsliga frågor har 

varit fullständigt. Enligt Nordell är det uppenbart att de bedömningar som MD företagit i 

fråga om vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 10 § MFL och renommésnyltning 

enligt 5 § MFL har varit av känneteckensrättslig karaktär eller har företagits med känneteck-

ensrättsliga förtecken.
51

 Han menar att tankegångar som leder mot ett immaterialrättsligt syn-

sätt kan spåras i flera av MD:s avgöranden.
52

  

 

En orsak till detta kan vara att det finns många begrepp inom immaterialrätten och marknads-

rätten som är identiska eller mycket lika varandra. Enligt 14 § MFL får en näringsidkare i sin 

marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan för-

växlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Begreppen påmin-

ner om de känneteckensrättsliga begreppen förväxlingsbarhet, inarbetning och särskiljnings-

förmåga. Dessa begrepps innebörd är dock inte exakt desamma inom immaterialrätten och 

marknadsrätten.
53

  

 

En annan orsak kan vara att många bestämmelser inom marknadsrätten och immaterialrätten 

är mycket lika varandra. En bedömning av om ett visst förfarande utgör renommésnyltning 

enligt 5 § MFL eller ett intrång i det varumärkesrättsliga anseendeskyddet, borde kunna bli i 

                                                           

49 
Se Bernitz m.fl., i not 3 a.a., s. 349. 

50 Se HovR:n f. Västra Sverige den 24.01.2002 i mål T 3627-00 (Sjökort 2). 
51 Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003, s. 147. 
52 

Nordell, Per Jonas, i not 51 a.a. s. 125. 
53 

Nordell, Per Jonas, i not 51 a.a. s. 129. 
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princip identisk. Se till exempel den i avsnitt 7 refererade domen MD 2012:15 (Elskling) där 

MD i sin prövning av om den aktuella marknadsföringsåtgärden innebar renommésnyltning 

hänvisade till den bedömning domstolen redan hade gjort angående det varumärkesrättsliga 

anseendeskyddet, och uttalade att det inte hade framkommit att det i målet skulle vara någon 

skillnad mellan å ena sidan det varumärkesrättsliga anseende som Elsklings varumärke åtnjöt, 

och å andra sidan det marknadsrättsliga renommé som tillkom märket.
54

  

 

År 2011 kom ett principiellt mycket intressant avgörande avseende immaterialrätt och lagstri-

dighet, MD 2011:29 (PSJailbreaks). Målet gällde tre olika bolags marknadsföring av USB-

modulen PSJailbreaks. Produkten användes för att kringgå säkerhetsspärrarna i konsolerna till 

Sonys videospel Playstation 3 i syfte att dels framställa olovliga exemplar av videospelen till 

Playstation 3, och dels spela piratkopierade spel på konsolerna. MD fann att bolagens hand-

havande av produkten var olovligt enligt 52 e och 57 a §§ URL och att marknadsföringen 

således var otillbörlig enligt lagstridighetsprincipen och stred mot p. 9 i den så kallade svarta 

listan.  

 

Detta är det första avgörandet där MD tagit ställning till om en viss marknadsföringsåtgärd 

stred mot någon immaterialrättslig lagstiftning och därför var otillbörlig enligt lagstridighets-

principen. Avgörandet kan betraktas som en föregångare till MD 2012:15 (Elskling). 

 

Det finns flera äldre avgöranden om dekoderutrustning som påminner om MD 2011:29 

(PSJailbreaks). Till skillnad från bestämmelserna om kringgående av säkerhetsspärrar med 

mera i URL, som alltid avser objekt som är skyddade av upphovsrätt, så kan lagen (2000:171) 

om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ta sikte även på sådant som inte skyddas av 

upphovsrätt.
55 

 

 

 

 

                                                           

54 
P. 116 i domen. 

55 
Se t.ex. MD 2009:10 (Cardsplitter) där MD fann att en s.k. cardsplitter var en nödvändig del av en avkod-

ningsenhet som medgav abonnenter av kodade TV-sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören sam-

tidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången. Cardsplittern ansågs därför utgöra 

sådan avkodningsutrustning som enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning inte 

får marknadsföras i Sverige varför marknadsföringen av den var otillbörlig enligt MFL. Se även MD 2001:19 

(Avkodningsutrustning) angående avkodningsutrustning som ansetts otillbörlig enligt MFL. 
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6. EUD:s förhållningssätt 

Med tanke på att immaterialrätten och marknadsrätten är harmoniserade inom EU är det in-

tressant att jämföra MD:s och EUD:s förhållningssätt till relationen mellan dessa områden. 

Faktum är att EUD har hanterat detta förhållande på ett helt annat sätt än vad MD har gjort. 

 

Mål C-112/99 (Toshiba) gällde Katuns användning av Toshibas varunummer i sin marknads-

föring för reservdelar som kunde användas till Toshibas produkter. Den nationella domstolen 

ville bland annat att EUD skulle svara på frågan om användningen innebar renommésnyltning 

och på så sätt utgjorde otillåten jämförande reklam enligt art 3a 1.g i direktiv (97/55/EG) om 

jämförande reklam [cit. direktivet om jämförande reklam].
56

 Bestämmelsen motsvarar 18 § p. 

7 MFL.  

 

Renommésnyltning innebär i allmänhet att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen 

anknyter till någon annan näringsidkares välkända verksamhet, produkter eller kommersiella 

symboler utan att det föreligger förväxlingsbarhet eller vilseledande i övrigt.
57

 Trots detta 

uttalade domstolen sig på ett sätt som närmast leder in i känneteckensrätten när den konstate-

rade att den konkurrerande leverantörens varumärke och dennes produkters särart kunde pre-

senteras på ett sådant sätt att någon förväxling eller sammanblandning inte var möjlig, vare 

sig mellan nämnda tillverkare och den konkurrerande leverantören eller mellan deras respek-

tive produkter.
58  

 

 

Ett annat avgörande som illustrerar hur EUD behandlar förhållandet mellan marknadsrätten 

och immaterialrätten är mål C-533/06 (O2 Holdings och O2, UK). Målet gällde en teleopera-

törs användning av en konkurrents varumärke i sin jämförande reklam. I detta mål prövade 

EUD förhållandet mellan direktivet om jämförande reklam och direktiv (89/104/EEG) om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [cit. varumärkesdirektivet].
59  

EUD utta-

lade bland annat att artikel 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet och artikel 3a.1 i direktivet om 

jämförande reklam skulle tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke inte 

hade rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam som uppfyllde samtliga de krav som 

                                                           

56 
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6.10.1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om 

vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam. 
57 

Se MD 1999:21 (Robinson). 
58 P. 58 i domen och Nordell, Per Jonas, i not 51 a.a., s. 148.  
59 

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21.12.1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkesla-

gar. 
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uppställdes i artikel 3a.1 i direktivet om jämförande reklam för att sådan reklam skulle anses 

vara tillåten, använda ett kännetecken som var identiskt med eller liknade nämnda varumärke. 

 

Av förslaget till ändring av förordning (207/2009) om gemenskapsvarumärken
60

 framgår att 

förhållandet mellan direktiv (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam [cit. di-

rektivet om vilseledande och jämförande reklam] och den varumärkesrättsliga lagstiftningen 

har gett upphov till tvivel.
61

 Därav ansågs det lämpligt att klargöra att varumärkeshavaren kan 

förhindra användning av sitt varumärke i jämförande reklam om reklamen inte uppfyller de 

krav som uppställs i artikel 4 i direktivet om vilseledande och jämförande reklam.
62

 

Mål C-487/07 (L’Oréal) gällde marknadsföring av imitationer av kända franska parfymer. Vid 

saluföringen av imitationerna användes jämförelselistor som angav ordmärket till den exklu-

siva parfym som den saluförda parfymen var en imitation av. I detta mål valde EUD att göra 

en samlad varumärkes- och marknadsrättslig bedömning. Domstolen kom fram till att artikel 

5.1.a i varumärkesdirektivet skulle tolkas så att innehavaren av ett registrerat varumärke hade 

rätt att hindra tredje man från att i jämförande reklam använda ett identiskt varumärke för 

varor eller tjänster som var identiska med de som varumärket var registrerat för, om reklamen 

inte uppfyllde de krav som uppställdes i artikel 3a.1 i direktivet om jämförande reklam. 

 

Som framgår nedan i avsnitt 7 gällde MD:s avgörande MD 2012:15 (Elskling) sökordsannon-

sering genom sökmotorn Googles tjänst ”AdWords”.  EUD har i flera avgöranden prövat om 

olika näringsidkares användning genom ”AdWords” varit otillåten, men endast ur ett varu-

märkesrättsligt perspektiv.
63

 Av de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google ./. Louis 

Vuitton m.fl.) framgick att Googles tillhandahållande av tjänsten inte utgjorde sådan varu-

märkesanvändning som avsågs i artikel 5 i varumärkesdirektivet, på grund av att Google inte 

använde varumärkena i sin egen kommersiella kommunikation.    

 

 

 

                                                           

60 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26.02.09 om gemenskapsvarumärken. 
61 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12.12.2006 om vilseledande och jämförande 

reklam. 
62 

Angående detta stycke, se avsnitt 5.3 p. 4 i Proposal for a regulation of the European parliament and of the 

Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark COM (2013) 161 final. 
63 

Mål C-236/08-C-238/08 (Google ./. Louis Vuitton m.fl.), mål C-278/08 (BergSpechte), mål C-558/08 (Porta-

kabin) och mål C-323/09 (Interflora). 
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7.  MD 2012:15 Elskling mot Kundkraft 

7.1 Bakgrund 

MD 2012:15 (Elskling) gällde användning av sökordsannonsering på Internet. Kundkraft hade 

använt sig av sökmotorn Googles tjänst ”AdWords”. Tjänsten innebar att en annonsör beta-

lade för att ett visst sökresultat skulle visas vid sökningar på vissa utvalda sökord. Dessa träf-

far redovisades ovanför de så kallade organiska sökträffarna i ett eget fält. Vid sökningar på 

Elsklings inarbetade och kända varumärke visades bland annat en annons för Kundkraft bland 

GoogleAdWords-annonserna. 

 

7.2 MD:s bedömning i korthet 

MD konstaterade att den i flera fall slagit fast att den marknadsrättsliga bedömningen skedde 

fristående från immaterialrättsliga överväganden, och att ett förbud enligt MFL inte kunde 

meddelas endast på den grunden att ett förfarande exempelvis utgjorde varumärkesintrång. 

Detta skulle dock inte förstås så att förfaranden inom immaterialrättens område som med be-

aktande av lagstridighetsprincipen stod i strid med god marknadsföringssed och som var otill-

börliga inte kunde förbjudas enligt MFL.  

 

MD prövade inledningsvis om Kundkrafts förfarande stred mot VmL och därför var ofören-

ligt med god marknadsföringssed enligt lagstridighetsprincipen. I bedömningen hänvisade 

domstolen till bestämmelser i VmL och till EU-rättslig praxis. MD fann att Kundkrafts mark-

nadsföring varken hade skadat något av varumärkets funktioner eller snyltat på dess anseende. 

Kundkrafts annonsering utgjorde således inte varumärkesintrång. 

 

Sedan prövade MD om Kundkraft snyltade på Elsklings renommé i strid med 5 § MFL. MD 

uttalade att den vid en prövning enligt lagstridighetsprincipen funnit att Kundkrafts förfarande 

inte innebar att Kundkraft snyltade på Elsklings anseende och att det inte framkommit att det i 

detta mål skulle vara någon skillnad mellan det varumärkesrättsliga anseende som Elsklings 

varumärke åtnjöt och det marknadsrättsliga renommé som tillkom märket. Kundkraft hade 

således inte otillbörligen utnyttjat det renommé som tillkom Elskling på marknaden.  

 

Slutligen prövade MD om Kundkrafts förfarande vilseledde konsumenterna om marknadsfö-

ringens avsändare och kommersiella ursprung i strid med 5 och 10 §§ MFL. MD konstaterade 

att den genomsnittlige användaren av sökmotorn förstod att vissa sökträffar inte alltid motsva-
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rade det som eftersöktes och att denne inte kunde ha svårt att förstå annonsens ursprung. 

Kundkrafts annonsering var således inte vilseledande enligt MFL.  

 

Sammanfattningsvis fann MD att Kundkrafts förfarande varken var oförenligt med god mark-

nadsföringssed eller vilseledande i övrigt. Elsklings talan skulle därför helt lämnas utan bifall.  

 

7.3  Innebörd och konsekvenser av senare praxis 

Sett för sig skulle MD:s uttalande om dess inställning till immaterialrättsliga frågor kunna 

tolkas som att MD inte har förändrat sin inställning till immaterialrättens område och håller 

kvar vid sin inarbetade praxis. Uttalandet skulle kunna innebära att MD, precis som tidigare, 

kan meddela förbud mot marknadsföringsåtgärder som innefattar användning av varumärken 

om förfarandet strider mot någon av MFL:s bestämmelser. Faktum är dock att MD i och med 

detta avgörande har övergett det synsätt som tidigare präglat dess avgöranden eftersom dom-

stolen även materiellt prövade frågan om varumärkesintrång. 

  

Frågan är om MD:s senaste avgörande innebär att MD numera kan lägga den allmänna dom-

stolens domar som grund för att immaterialrättsintrång föreligger och att viss marknadsföring 

är otillbörlig enligt lagstridighetsprincipen eller någon annan marknadsrättslig bestämmelse. 

Enligt min uppfattning borde en sådan ordning betraktas som mindre långtgående än att MD 

på egen hand avgör immaterialrättsliga frågor. Därav borde ett sådant förfarande kunna ses 

som en naturlig följd av MD:s agerande. 

 

En viktig fråga som MD:s nya ställningstagande aktualiserar är om MD kan förbjuda alla 

marknadsföringsåtgärder som strider mot den immaterialrättsliga lagstiftningen, och inte en-

bart förfaranden som utgör intrång i någon immaterialrätt. Detta talar MD 2011:29 (PSJail-

breaks) för, där MD fann att en viss åtgärd var otillåten enligt URL och därmed otillbörlig 

enligt lagstridighetsprincipen. 

 

Som framgått ovan i avsnitt 4 anses lagstridighetsprincipen inte längre följa av generalklausu-

len i 5 § MFL. Detta tycks dock inte vara MD:s uppfattning då domstolen i MD 2012:15 

(Elskling) uttalade att lagstridighetsprincipen ligger i kravet på god marknadsföringssed i 5 § 
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MFL.
64

 Enligt min uppfattning skulle lagstridighetsprincipen även kunna följa av 8 § MFL 

angående vilseledande marknadsföring, där det stadgas att sådan vilseledande marknadsföring 

som anges i punkterna 1-23 i bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder alltid är att 

anse som otillbörlig. Vilken bestämmelse som lagstridighetsprincipen anses följa av får bety-

delse för möjligheten att yrka på skadestånd, se 37 § MFL. 

 

8. Överväganden och reflektioner med anledning av utvecklingen i praxis  

Mot bakgrund av att MD har tagit ställning till om marknadsföringsåtgärder strider mot såväl  

VmL som URL är det troligt att det nya förhållningssättet omfattar hela immaterialrättens 

område. Jag kan inte finna något skäl till varför MD inte skulle förhålla sig till all immaterial-

rättslig lagstiftning på samma sätt, precis som MD har gjort tidigare. Detta aktualiserar en rad 

frågor av skilda slag för den svenska marknadsrättsprocessen.
65

  

 

8.1 Resning 

MD är högsta instans i de mål som kommer inför domstolen och det är inte möjligt att över-

klaga dess beslut.
66

 Det finns dock en möjlighet att hos HD ansöka om resning av ett beslut 

som meddelats av MD enligt 58 kap. 1 § RB. Enligt p. 4 kan resning beviljas om den rättstill-

lämpning som ligger till grund för domen uppenbart strider mot lag. 

  

I NJA 1975 s. 589 (Helgextra) var frågan om MD varit behörig att uppta talan om ingripande 

enligt 1970 års MFL mot en tidnings löpsedel till prövning. HD uttalade att ingripanden på 

grund av missbruk av tryckfriheten enligt 1 kap. 3 § TF inte fick ske i andra fall eller i annan 

ordning än TF bestämmer. Stadgandet innebar emellertid inte att frågan om ansvar för inne-

hållet i tryckt skrift reglerades uteslutande av TF.  

 

HD fann att frågan om ingripande mot löpsedeln för att vara oriktig eller vilseledande inte 

kunde prövas enligt MFL utan föll inom ramen för TF:s ansvarssystem. Därav kunde resning 

beviljas enligt 58 kap. 1 § p. 4 RB.  

 

                                                           

64 Se p. 82 i domen. 
65 

Den svenska immaterialrätts- och marknadsrättsprocessen har varit föremål för diskussion i ett betänkande från 

Målutredningen, SOU 2010:44 angående särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. 
66 MD (utg.) ”www.marknadsdomstolen.se/default.aspx?id=1158”, (2013-05-03).   

http://www.marknadsdomstolen.se/default.aspx?id=1158
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Det är möjligt för den tappande parten att ansöka om resning på den grunden att den rättstill-

lämpning som låg till grund för MD:s beslut uppenbart stred mot lag enligt 58 kap. 1 § p. 4 

RB. Resningsgrunden avser inte bara fall där domstolen förbisett en gällande lagbestämmelse 

eller uppenbart misstolkat dess språkliga innehåll, utan också fall där den till grund för domen 

liggande lagtolkningen klart och oemotsägligt framstår som oriktig.
67

 Enligt min uppfattning 

är det tveksamt om Elskling skulle få bifall för en eventuell resningsansökan, då det är oklart 

om det faktum att MD prövat en fråga om varumärkesintrång som aktualiseras på grund av 

lagstridighetsprincipen verkligen strider mot lag. Enligt lagstridighetsprincipens ordalydelse 

får marknadsföring inte strida mot någon annan lag.
 68 

 MD har således inte misstolkat princi-

pens språkliga innehåll. Bestämmelsen i 58 kap. 1 § p. 4 RB innehåller även ett uppenbarhets-

rekvisit. Ser man till den juridiska doktrinen har det inte varit uppenbart att lagstridighetsprin-

cipen ska tolkas på ett visst sätt. Som nämnts ovan anser Nordell att man på goda grunder kan 

hävda att MD enligt denna princip skulle kunna ta ställning till marknadsföringsåtgärder som 

innebär immaterialrättsintrång.
69

  

 

Det faktum att det var den tappande parten Elskling som begärde att MD skulle pröva tvisten 

kan innebära att det är mindre troligt att denne kommer att ansöka om resning på grund av att 

MD saknade behörighet. Elskling ansåg uppenbarligen att MD var behörig att pröva frågor 

om varumärkesintrång, eftersom dennes förstahandsgrund var att Kundkrafts förfarande ut-

gjorde varumärkesintrång och var otillbörligt enligt lagstridighetsprincipen. 

 

8.2 Prejudikatvärdet 

Alla MD:s beslut sägs förvisso vara prejudicerande,
70

 men i praktiken kan det påståendet ifrå-

gasättas när det gäller mål som inbegriper immaterialrättsliga frågor. Det faktum att HD kan 

bevilja resning av MD:s avgöranden innebär att HD:s uppfattning i en immaterialrättslig fråga 

väger tyngre än MD:s. Om MD har dömt på ett sätt som uppenbart inte stämmer överens med 

gällande lagstiftning kan HD undanröja MD:s beslut i enlighet med 58 kap. 1 § RB. 

 

En konsekvens av att MD:s beslut inte kan överklagas är att det kan vara svårt att avgöra om 

dess avgöranden avseende immaterialrätt har något prejudikatvärde. En jämförelse kan göras 

                                                           

67 
Se Welamson, Lars, Rättegång VI, 2 u., P.A Norstedt & Söners Förlag, Lund, 1980 s. 222.  

68
 Prop. 2007/08:115 s. 77. 

69 
Se Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten En introduktion, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 98. 

70 
Se Nordell, Per Jonas, not 51 a.a., s. 27. 
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med immaterialrättsliga frågor som avgjorts av allmän domstol där det krävs prövningstill-

stånd både i HovR:n och i HD. Tidigare var tanken att KO skulle göra en första gallring och 

välja ut de mest intressanta fallen som MD skulle pröva. MD måste pröva alla mål som väcks 

av enskilda näringsidkare, vilket idag utgör flertalet mål enligt MFL, oavsett hur principiellt 

intressanta de är.
71

 En immaterialrättslig fråga som avgjorts av HD borde mot denna bakgrund 

rimligen anses ha ett högre prejudikatvärde än en immaterialrättslig fråga som avgjorts av 

MD. 

 

8.3 En effektivare process 

Att MD prövar immaterialrättsliga frågor som aktualiseras i marknadsrättsliga mål på grund 

av lagstridighetsprincipen borde kunna medföra en effektivare process.  I exempelvis det ovan 

refererade målet MD 1999:28 (Sjökort)
72

 hade det varit betydligt effektivare om MD hade 

kunnat avgöra det påstådda upphovsrättsintrånget och lägga det till grund för bedömningen av 

om marknadsföringen var otillbörlig enligt MFL, än att den upphovsrättsliga frågan skulle 

avgöras separat i allmän domstol.
 
Det hade inneburit både tidsmässiga och ekonomiska förde-

lar för såväl parterna som domstolsväsendet.  

 

Det finns mål som prövats av MD där man kan anta att ekonomiska begränsningar påverkat 

processföringen. Ett sådant exempel skulle kunna vara MD 2004:26 (EGEN) där en reklam-

byrå yrkade att MD skulle meddela en annonsbyrå förbud vid vite mot att använda känne-

tecknet EGEN i sin marknadsföring. Käranden grundade sin talan på att svaranden genomfört 

otillbörlig marknadsföring, dels i form av vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL, dels i 

form av vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 10 § MFL och dels i form av varumär-

kesintrång enligt VmL. Eftersom MD:s bedömning skedde fristående från immaterialrättsliga 

överväganden prövades enbart om svarandens användning av kännetecknet stred mot MFL:s 

bestämmelser om vilseledande efterbildning och vilseledande om kommersiellt ursprung eller 

i övrigt innebar otillbörlig och vilseledande marknadsföring. MD lämnade talan utan bifall.  

 

Frågan är varför käranden inte vände sig till allmän domstol för att få prövat om ett varumär-

kesintrång hade skett. Det är förstås inte uteslutet att ekonomiska argument och processföring 

                                                           

71 
Angående detta stycke, se Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten En introduktion, 5 u., Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, 2010, s. 127. 
72 Se avsnitt 4.1 ovan. 
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låg bakom kärandens agerande, men det kan också grunda sig i att käranden inte hade ekono-

miska förutsättningar för att riskera en process i allmän domstol.  

 

Det är dock inte alla som uppskattar en snabb process. För vissa parter kan det vara en pro-

cesstrategi att åstadkomma en så långdragen immaterialrättsprocess som möjligt, under förut-

sättning att utgången i målet inte är självklar.  

 

8.4 Res judicata 

Att MD har ansett sig behörig att pröva immaterialrättsliga frågor i enlighet med lagstridig-

hetsprincipen föranleder att en och samma immaterialrättsliga fråga kan bli föremål för pröv-

ning både i MD och i allmän domstol. Frågan är dock om en immaterialrättslig fråga som 

prövats av MD på grund av lagstridighetsprincipen, senare kan prövas av allmän domstol. Är 

det exempelvis möjligt för den tappande parten i MD 2012:15 (Elskling) att nu i efterhand 

vända sig till allmän domstol? Eftersom någon sådan situation ännu inte aktualiserats är frå-

gan öppen för tolkning. 

 

Om inget hindrar att båda domstolarna prövar samma immaterialrättsliga fråga efter varandra 

finns det risk för att processen blir både långdragen och kostsam. Om domstolarna dessutom 

fattar olika beslut som strider mot varandra kan det leda till oklarheter beträffande vad som 

faktiskt är gällande rätt. Vad händer exempelvis om den ena domstolen anser att en viss 

marknadsföringsåtgärd utgör ett varumärkesintrång, men inte den andra. Finns det något som 

talar för att den ena domstolens beslut väger tyngre än den andra domstolens? 

 

I den processrättsliga litteraturen har det diskuterats huruvida ett avgörande i en processord-

ning kan ha rättskraft då den avgjorda frågan prövas i en annan processordning. Kan exem-

pelvis ett avgörande meddelat av en förvaltningsdomstol ha rättskraft för en fråga som prövas 

av allmän domstol? Huvudregeln är att rättskraften inte sträcker sig längre än det beslutande 

organets sakliga behörighet. Detta innebär att ett avgörande inte tillmäts bindande verkan om 

den avgjorda frågan kan prövas igen i en annan processordning. Däremot kan ett avgörande 

enligt en processordning ha bevisverkan om frågan senare prövas i en annan processordning.
73

 

 

                                                           

73 
Angående detta stycke, se Ekelöf m.fl., Rättegång Häfte 3, 7 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 

173. 
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En jämförelse kan också göras med hur liknande problematik tidigare har hanterats av MD. 

Vid införlivandet av 1970 års MFL uttalade sig departementschefen angående mål som rörde 

vilseledande varukännetecken med anledning av att ett och samma förfarande kunde bli före-

mål för två fristående vitesförbud.
74

 Departementschefen ansåg inte att det dubbla systemet 

var förenat med några olägenheter av egentlig praktisk betydelse. ”Har ett vitesförbud medde-

lats av en myndighet bör den andra myndigheten anses förhindrad att förbjuda ett förfarande 

som helt täcks av det redan meddelade förbudet. - - - Har den ena myndigheten avslagit begä-

ran om vitesförbud innebär detta inte något hinder mot att den andra bifaller en motsvarande 

ansökan. Det praktiska resultatet härav blir att den myndighet som tillämpar de strängaste 

bedömningsnormerna får det avgörande ordet.”
75

 Enligt min uppfattning är det mycket möj-

ligt att MD anser att de situationer som skulle kunna uppkomma med anledning av deras nya 

ställningstagande ska hanteras på liknande sätt.  

 

Något som talar för att MD ska kunna fatta beslut om marknadsföring som är otillbörlig enligt 

lagstridighetsprincipen, trots att den allmänna domstolen redan funnit att immaterialrättsin-

trång har skett, är att det finns fler exempel på bestämmelser inom immaterialrätten och 

marknadsrätten som är mycket lika varandra, och där både den allmänna domstolen och MD 

kan döma för brott mot dessa. Jämför exempelvis det varumärkesrättsliga anseendeskyddet 

och renommésnyltning i MFL som är påtagligt lika.  

 

Det är otänkbart att MD inte skulle ha funderat över vilka konsekvenser dess avgörande skulle 

kunna medföra. Att MD ändå valde att ändra inställning kan tyda på att den anser att den nya 

ordningen inte kommer att medföra särskilt stora problem. Åtminstone inte problem som inte 

går att hantera. Som nämnts ovan är rättighetshavarens primära intresse vanligen att få stopp 

på ett pågående intrång.
76

 Ett företag som förbjuds att använda en viss marknadsföringsåtgärd 

bryr sig sannolikt inte om förbudet grundar sig på MFL eller någon av de immaterialrättsliga 

lagarna.   

 

Det problem som skulle kunna uppkomma om MD och den allmänna domstolen kommer 

fram till olika slutsatser beträffande en fråga om exempelvis ett immaterialrättsintrång är 

främst försämrad rättsäkerhet. Under förutsättning att MD:s och de allmänna domstolarnas 

                                                           

74 
Prop. 1970:57 s. 89. 

75 
Prop. 1970:57 s. 90. 

76 
Se Bernitz i not 3 a.a., s. 410. 
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bedömningar är samordnade och att MD tillämpar samma regler och tar hänsyn till såväl nat-

ionell som gemenskapsrättslig immaterialrättspraxis, vilket MD gjorde i MD 2012:15 

(Elskling), så kan risken för oenhetlig praxis förebyggas. En jämförelse kan göras med hur 

domstolsprövningen av immaterialrättsliga mål ser ut idag. Exempelvis avgörs upphovsrätts-

liga tvister eller tvister om svenska varumärken av olika TR:er ute i landet.
77

 Det finns ingen-

ting som garanterar att domstolarna bedömer liknande förfaranden på samma sätt eller att de 

besitter samma kompetens avseende immaterialrätt och EU-rätt.
78

 

 

8.5 Litispendens 

Som nämnts ovan föranleder MD:s nya ställningstagande att en immaterialrättslig fråga som 

prövas av MD på grund av lagstridighetsprincipen även kan bli föremål för prövning i allmän 

domstol. Frågan är dock om en immaterialrättslig fråga som prövas av MD på grund av 

lagstridighetsprincipen samtidigt kan prövas av allmän domstol? Är det exempelvis möjligt att 

båda domstolarna samtidigt prövar om en viss åtgärd utgör ett immaterialrättsintrång? Enligt 

min uppfattning skulle en sådan situation kunna medföra en ineffektiv domstolsprövning då 

parterna skulle dra på sig dubbla processkostnader, och det skulle kunna ta lång tid innan frå-

gan är slutligt avgjord av båda domstolarna.  

 

En annan aspekt är att en sådan ordning skulle kunna medföra att vissa rättighetshavare inte 

vågar ta strid för sina immaterialrättigheter, eftersom det finns risk för att parter med stora 

ekonomiska resurser använder möjligheten till dubbel processföring som skrämseltaktik.  

 

En möjlig lösning skulle kunna vara att införa en ordning som innebär att MD och den all-

männa domstolen inte kan pröva samma immaterialrättsliga fråga samtidigt. Den domstol som 

någon av parterna vänt sig till först skulle kunna få företräde att pröva frågan. Det bör dock 

poängteras att det endast är MD som har utökat sin behörighet och att den allmänna domsto-

len, precis som tidigare, inte kan pröva marknadsrättsliga frågor. Om den allmänna domstolen 

prövar om ett visst förfarande strider mot den immaterialrättsliga lagstiftningen utgör det inte 

ett hinder mot att MD samtidigt prövar om samma förfarande är otillbörligt enligt någon an-

                                                           

77 Se Bernitz i not 22 a.a., s. 10 och 15. 
78 

Se Bernitz i not 22 a.a., s. 5 och 10-19. 
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nan marknadsrättslig bestämmelse förutom lagstridighetsprincipen eftersom de båda domsto-

larna då grundar sin prövning på olika bestämmelser i två olika lagar.
79

   

 

Det begränsade antalet mål som prövats både av MD och av allmän domstol talar dock för att 

de allra flesta parter som tvistar troligtvis kommer att nöja sig med att vända sig till en dom-

stol.
80

 Som nämnts ovan är rättighetshavarens huvudsakliga syfte med att vända sig till dom-

stolen vanligen att få till ett stopp på ett pågående intrång.
81

 Om en viss marknadsföringsåt-

gärd strider mot någon immaterialrättslig lagstiftning kan parterna vända sig till MD och 

snabbt åstadkomma detta. 

 

8.6 Möjliga orsaker bakom det nya synsättet 

Det finns flera tänkbara anledningar till varför MD har ändrat inställning till immaterialrätt 

och lagstridighet. Det kan exempelvis bero på marknadsföringens ändrade förutsättningar och 

den nya medietekniken.  

 

Enligt min uppfattning är EU-rätten den främsta orsaken till att MD:s inställning till im-

materialrätt och lagstridighet har förändrats. Enligt Bernitz är den svenska ordningen svårför-

enlig med mål C-487/07 (L’Oréal), där EUD gjorde en samlad varumärkesrättslig och mark-

nadsrättslig bedömning.
82

 Det faktum att dessa rättsområden är harmoniserade inom EU utgör 

förmodligen ett starkt incitament till att den svenska domstolsprövningen av dessa frågor ska 

förändras.
83

  

 

9. Framåtblick 

Att MD i två principiellt viktiga avgöranden prövat om vissa marknadsföringsåtgärder stridit 

mot immaterialrättslig lagstiftning och därmed varit otillbörliga enligt lagstridighetsprincipen 

                                                           

79 
Se avsnitt 3.2 angående mål som prövats av MD och av allmän domstol. 

80 
Jfr avsnitt 3.2 angående mål som prövats av MD och av allmän domstol. 

81 
Se Bernitz m.fl. i not 3 a.a., s. 410. 

82 
Se avsnitt 6 angående EUD:s inställning till förhållandet mellan immaterialrätten och marknadsrätten. 

83
 En annan tänkbar orsak skulle kunna vara att MD har fått en ny ordförande som har stor erfarenhet av im-

materialrättsliga frågor, bl.a. genom sin roll som tidigare ordförande i PBR. Den nya ordföranden har dessutom 

suttit med som expert i ett betänkande av Målutredningen, SOU 2010:44 angående särskilda åtgärder för vissa 

måltyper i domstol, vilken förespråkade en koncentration av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. Den 

nya ordföranden heter Per Carlson och utsågs i december 2011, se Infotorg Juridik (utg.), 

”www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article172447.ece”, (2013-03-12). Vidare finns det inget som 

säger att MD måste vara bunden av det uttalande som den dåvarande departementschefen gjorde i förarbetena till 

1970 års MFL. 

http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article172447.ece
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innebär att MD ändrat inställning till immaterialrättens område och lagstridighetsprincipen.
84

 

Trots att MD:s senaste avgöranden aktualiserat många processuella frågeställningar talar 

mycket för att de problem som skulle kunna uppstå går att lösa.  

 

Kanske är MD:s syfte att åstadkomma en mer EU-anpassad hantering av immaterialrättsliga 

och marknadsrättsliga mål. Dess senaste avgöranden skulle åtminstone kunna betraktas som 

ett steg på vägen mot en sådan ordning. 

 

I framtiden är det möjligt att det skapas en gemensam domstol för alla immaterialrättsliga och 

marknadsrättsliga mål. En fördel med att koncentrera dessa mål till en domstol är att kompe-

tensen hos den domstolen skulle kunna bli mycket hög när det gäller just dessa rättsområden. 

Som situationen ser ut idag kan en tvist om exempelvis ett svenskt varumärke prövas av vil-

ken allmän domstol som helst.
85

 Detta är riskabelt, särskilt med tanke på att immaterialrätten 

och marknadsrätten utgör områden som i särskilt hög grad kommit att styras av EU-rätten och 

att det finns begränsad tillgång till denna kompetens inom landet.
86

  

 

Förutom fördelar som tids- och kostnadsbesparingar för domstolsväsendet skulle en gemen-

sam domstol för alla immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål medföra att risken för 

oenhetlig praxis förebyggs. Genom att samla dessa mål i ett domstolsslag förbättras förutsätt-

ningarna för en god prejudikatbildning. 

 

MD kan såklart inte ta över alla immaterialrättsliga mål, och om syftet med MD:s agerande är 

att på sikt skapa en gemensam domstol för immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål kan 

dess nya ställningstagande betraktas som en omväg. Dessutom kan det ifrågasättas varför MD 

valt att genomföra den här reformen genom praxis och inte genom lagstiftning. Om en reform 

som denna hade tillkommit genom lagstiftning hade många av de frågor som de senaste avgö-

randena aktualiserat troligtvis kunnat besvaras omedelbart.  

 

                                                           

84 
Se MD 2012:15 (Elskling) och MD 2011:29 (PSJailbreaks). 

85 
Se Bernitz, i not 22 a.a., s. 15. 

86 
Se Bernitz, i not 22 a.a., s. 5. 
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Hur MD kommer att hantera immaterialrätt och lagstridighet i sina framtida bedömningar, och 

hur domstolsprövningen av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål kommer att se ut 

kan bara framtiden utvisa. Mycket talar dock för att en förändring är i antågande.   
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