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1. Sammanfattning 

 
Traditionen för självreglering har funnits länge inom näringslivet traditionellt. Och för att man 

önskade skapa ansvarsfull kreativitet och kommunikation skulle vinna allmän anslutning 

utvecklade man den Internationella handelskammaren (ICC) och en internationell innehållande 

grundregler för reklam. Redan den första versionen av ICC:s kod från 1937 byggde på den 

allmänna grundregeln att marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig. 

Kravet på att marknadsföring skall vara laglig är i Sverige känt som lagstridighetsprincipen vilken 

innebär att marknadsföring inte får strida mot annan lag eller kunna leda till lagbrott. Principen, 

vars främsta syfte är att skydda rätten för konsumenter att inte behöva utstå lagstridiga åtgärder, 

har med åren blivit så naturlig och väl förankrad i den svenska rätten att den hittills inte ansetts 

nödvändigt att explicit kodifiering den.1 Att alla lagar ska respekteras kan betraktas som en 

självklarhet men samtidigt är det inte marknadsföringslagens uppgift att förbjuda alla olagligheter 

som på något vis relaterar till marknadsföring.2 

 

 Ett exempel på område som Marknadsdomstolen (MD) i historiskt sett inte prövat på grundval av 

lagstridighetsprincipen har längre varit immaterialrätten. Relationen mellan den svenska 

marknadsrätten och immaterialrätten har varit komplicerad ända sedan 1970- talet i samband med 

införandet av 1970-års marknadsföringslag. Förändringar har dock skett under de senaste åren. 

Den svenska marknadsrätten har nyligen bl.a. implementerat direktiv som fått stor inverkan på 

den svenska marknadsrätten, inte minst genom att det införts en s.k. ”svarta listan”. Svarta listan 

innehåller 31 uttryckliga förbud och dess punkt 9 har kommit att tolkas som en ”speciell” 

lagstridighetsprincip. Denna ”speciella” lagstridighetsprincip har under de senaste åren i allt högre 

utsträckning börjat tillämpats parallellt med den ”allmänna” i 5 § MFL. Förutom detta har EU-

domstolen i flera mål valt att inte skilja mellan immaterialrätt och marknadsrätt på ett sätt som 

MD aldrig gjort. MD har däremot i ett par uppmärksammade mål3 rört sig i samma riktning som 

EUD. Man kan även spekulera kring om MD:s utveckling har hängt ihop med att man sett en ny 

domstolsordning närma sig. En domstolsordning som innebär att Marknadsdomstolen, 

Patentbesvärsrätten och Stockholms tingsrätts immaterialrättsavdelning slås samman till en 

särskild domstol med ansvar för samtliga immaterial- och marknadsrättsliga mål.4 

                                                 
1
 Holtz, JT, Nr 1, 2015/1016, s. 120-121. 

2
 Holtz, JT, Nr 1, 2015/1016, s. 120-121. 

3
 Se bl.a. MD 2012:15 

4
 Block, Ulrika, Karlsson, Sofia, Marknadsdomstolen tar nytt grepp i mål om sökordsannonsering, Lov & Data, 2013, Nr. 113, s. 28-31, s31.  
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2. Inledning 

 

2.1 Bakgrund 

 
År 1937 utvecklades en internationell kod innehållande grundläggande regler för reklam av den 

Internationella handelskammaren (ICC). En av grundreglerna i denna uppförandekod var redan från 

början att marknadskommunikation skulle vara laglig, hederlig och vederhäftig.
5
 I svensk nationell rätt 

har kravet på att marknadsföring ska vara laglig blivit känt som lagstridighetsprincipen. Principen, 

vars främsta syfte i rättspraxis ansetts vara att skydda konsumenters rätt att inte behöva utstå 

lagstridiga åtgärder, innebär att marknadsföring inte får strida mot annan lag eller kunna leda till 

lagbrott. Den har vidare med tiden blivit så självklar och väl förankrad inom den nationella 

marknadsföringsrätten att den inte ens ansetts nödvändig att lagfästa.
6
  

Att lagar ska respekteras kan betraktas som en självklarhet men samtidigt är det inte 

marknadsföringslagens uppgift att förbjuda alla olagligheter som på något vis relaterar till 

marknadsföring.
7
 Ett av de främsta exemplen på områden som inte prövas av Marknadsdomstolen på 

grundval av lagstridighetsprincipen har varit immaterialrätten. Förhållandet mellan den svenska 

immaterialrätten och marknadsrätten har varit komplicerat i svensk rätt ända sedan 1970 års lag om 

otillbörlig marknadsföring. Samma, eller liknande, frågor har i flertalet avgöranden varit föremål för 

prövning såväl marknadsrättsligt i Marknadsdomstolen som immaterialrättsligt i allmän domstol och 

MD har, fram till nyligen, rutinmässigt i sina avgöranden förklarat att den marknadsrättsliga 

bedömningen ska ske fristående från immaterialrättsliga överväganden.
8
 Det förefaller emellertid som 

om MD på senare år, bl.a. genom två senare avgöranden,
9
 slagit in på en ny väg och börjat närma sig ¨ 

 

                                                 
5
 Artikel 1 ICC International Code of Advertising Practice 1937. 

6
 prop. 1994/95:123 s. 43 och prop. 2007/08:115, s. 77     

7
 Holtz, JT, Nr 1, 2015/1016, s. 120-121. 

8 Se t.ex. MD 1988:6, MD 1994:25, MD 1999:28, MD 2001:12, MD 2002:25. 
9
 Se MD 2011:29 (PSJailbreak) och MD 2012:15 (Elskling). 
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immaterialrätten vilket eventuellt kan komma att resultera i att MD kommer börja göra 

immaterialrättsliga överväganden inom ramen för lagstridighetsbedömningen.
10

  

Att ha en fullständig överblick över den svenska marknadsföringsrätten har alltså, med hänsyn till den 

senaste tidens utveckling, blivit nödvändigt för att förstå och få en heltäckande bild av det svenska 

immaterialrättsliga systemet och dess omfattning.  

 

2.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för den marknadsrättsliga lagstridighetsprincipens historiska 

bakgrund och utveckling samt belysa dess nuvarande utformning och tillämpning i svensk rättspraxis. 

Uppsatsen syftar även till att redogöra för förhållandet mellan marknads- och immaterialrätt genom att 

undersöka Marknadsdomstolens relation till immaterialrättsliga spörsmål som aktualiseras med 

anledning av den aktuella principen. Det faktum att Marknadsdomstolen genom ett par relativt nya 

avgöranden frångått den tidigare hållningen om att marknadsrättsliga bedömningar ska ske fristående 

från immaterialrättsliga överväganden samt att det nyligen implementerade direktivet 2005/29/EG 

förväntas påverka bedömningen av lagstridighetsprincipen syftar uppsatsen avslutningsvis till att 

försöka bedöma principens vidare utveckling samt framtida tolkning och tillämpning. Det senare syftet 

kommer även att försöka besvaras i ljuset av förslaget om en ny domstolsordning som går ut på att 

Marknadsdomstolen, Patentbesvärsrätten och Stockholms tingsrätts immaterialrättsavdelning skall slås 

ihop till en särskild domstol med ansvar för samtliga immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. 

Denna patent- och marknadsdomstol har sedan möjlighet till överprövning i Patent- och 

Marknadsöverdomstolen i Svea Hovrätt. 

 

2.3 Metod 

 
Den metod som kommer att tillämpas i det aktuella arbetet är den traditionella rättsdogmatiska 

metoden vars uppgift är ”att fastställa gällande rätt”.
11

 Genom metoden, som kortfattat bygger på 

                                                 
10

 Block, Ulrika, Karlsson, Sofia, Marknadsdomstolen tar nytt grepp i mål om sökordsannonsering, Lov & Data, 2013, Nr. 113, s. 30-31.  



 

 

10 

 

undersökningar av de olika erkända rättskällorna,
12

 kommer jag bland annat att studera relevant 

lagstiftning, förarbeten, rättspraxis samt doktrin för att försöka fastställa gällande rätt (de lege lata/lex 

lata) för att sedan applicera på de aktuella frågeställningarna. Uppgiften att fastställa den gällande 

rätten har två sidor. Den ska beskrivas och systematiseras. Systematiseringen d.v.s. uppgiften att 

identifiera samband, likheter, principer osv. bygger på själva beskrivningen varför de två sidorna 

betraktas som nära förbundna. Eftersom rättsdogmatiska metoden betraktas som en kvalitativ metod, 

där tolkningar är ett framträdande drag, rättskällornas relevans och auktoritet bedöms som avgörande 

för analysen.
13

 Enär rättsdogmatiken normalt utgår från konkreta problemställningar
14

 anser jag vidare 

att det, med hänsyn till den valda metoden, är viktigt att arbetets frågeställningar är relevanta och 

korrekt formulerade.  

.   

Det har anförts att den rättsdogmatiska metoden inte bör betraktas som en vetenskaplig metod utan 

snarare som en analys med ett vetenskapligt syfte. Det har till och med föreslagits att man, inte minst 

av pedagogiska skäl, istället borde använda uttrycket ”rättsanalytisk metod” eftersom detta uttryck 

bättre beskriver den analys av rättsregler som det många gånger är fråga om. Om metoden vidgas till 

att även innefatta en ”analys av rätten” ändras förutsättningarna för ett vetenskapligt uppsatsarbete. 

Metodens främsta svaghet skulle vara att den intresserar sig för normerna, men däremot inte för hur 

dessa tillämpas.
15

 Kritiken om metodens bristande vetenskaplighet har emellertid tillbakavisats, inte 

minst av Jareborg, som menar att: 

 

”Rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som normativt system, inte 

det som systemet resulterar i, i fråga om mänskligt handlande när dessa regler 

tillämpas av myndigheter och enskilda.”
16

  

 

                                                                                                                                                         
11

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 45. 
12

 Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT, 2005, s. 249.   
13 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 43-44. 
14

 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red), Juridisk metodlära, uppl. 1, Studentlitteratur AB, Lund, s. 24. 
15

 Ibid s. 24.  
16 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 6.  



 

 

11 

 

Den rättsanalytiska metodens styrkor är att den kan användas för att framställa kritik av rättsläget och 

föreslå förändringar.
17

 En annan styrka är att den normalt inte vållar några validitetsproblem. Då det är 

förutbestämt vilket material som uppfyller kravet på validitet, liksom det i huvudsak är förutbestämt 

vilken grad av auktoritet som de olika källorna har, behöver rättsdogmatikern inte fundera över vilket 

material som uppfyller kravet på validitet. Trots detta är det vid arbeten som tillämpar en 

rättsdogmatisk metod viktigt att se till att kriterierna för intersubjektiv prövbarhet samt tillförlitlighet 

uppfylls. Med intersubjektiv prövbarhet avses att studien ska genomföras och redovisas på ett sådant 

sätt att dess resultat kan granskas; det innebär bl.a. att man iakttar en god hänvisningssed.
18

 

Hänvisningar till källor d.v.s. referenser är ett oeftergivligt krav i samband med vetenskapliga arbeten 

för att uttryckligen redovisa att ett intellektuellt resonemang är hämtat från någon annan, dessutom är 

det bra för att underlätta läsarens möjlighet till vidareläsning.
19

 För att säkerställa att ett arbete är 

tillförlitligt är det viktigt att se till att det är pålitligt och noggrant utfört. För att uppnå detta bör man 

bl.a. säkerställa att det aktuella materialet samlats in på ett korrekt sätt, att det är representativt samt att 

snedvridande faktorer eliminerats eftersom tillförlitligheten kan brista om ett visst material förbisetts, 

feltolkats eller på annat sätt använts fel.
20

 Detta gäller sannolikt alla typer av material. 

 

Som nämns är rättsdogmatikens uppgift att ”fastställa gällande rätt” vilket innebär att den är bunden 

till ett fåtal auktoritativa rättskällor från vilka material kan tas till sitt uppsatsskrivande.
21

 Den 

rättsdogmatiska metoden är alltså bristfällig i fråga om ”riktiga” rättskällor. Om uppgiften, såsom 

rättsanalytikern förespråkar, istället ändrades till att ”analysera rätten” så förändras förutsättningarna 

däremot väsentligt. Man kan utgå från helt nya frågeställningar och bygga sin analys på helt nya 

material, t.ex. underrättspraxis, myndighetspraxis, förundersökningar, föreskrifter, statistik, etiska och 

                                                 
17

 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red), Juridisk metodlära, uppl. 1, Studentlitteratur AB, Lund, s. 24. 
18

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 44. 
19 Wahlgren, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, Wrange, Pål, Juridisk skrivguide, uppl. 3, 2004, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 29.  
20

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 44. 
21

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 45. 
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andra koder, samt olika typer av inofficiell och icke bindande rätt.
22

 Naturligtvis kan även en 

rättsdogmatiker, i viss utsträckning, bruka liknande material i sin analys men det som skiljer honom åt 

från rättsanalytikern är att den senare kan ge svar på andra frågor än den som rättsdogmatikern initialt 

redan ställt sig, alltså ”vad är gällande rätt”.
23

  

 

Eftersom jag använder material från bl.a. Internationella handelskammaren (ICC), som kan betraktas 

som icke bindande rätt eller etiska koder (s.k. ”soft law”)
24

 så avviker jag till viss del från de klassiska 

rättsdogmatiska källvalen. 

 

2.4 Disposition 

 
Som grund för uppsatsens disposition har jag valt att dela in arbetet i olika huvuddelar, eller avsnitt, 

baserade på uppsatsens tema för att, förhoppningsvis, uppnå en så hög grad av strukturell enhetlighet 

som möjligt. Från dispositionssynpunkt har jag vidare strävat efter att uppfylla principen om att ”det 

allmänna kommer före det speciella” för att främja arbetets överskådlighet och underlätta dess 

läsbarhet. Principen innebär att ett avsnitt med ett mer allmänt innehåll, t.ex. ett avsnitt som innehåller 

tankar som hänför sig såväl till det avsnitt där det förekommer som till tidigare avsnitt, med fördel bör 

placeras innan ett avsnitt som primärt behandlar det ämne som står i fokus för arbetet.
25

 Jag har valt att 

disponera arbetet utifrån denna princip såväl när det gäller de olika avsnittens relation till varandra 

som inom de skilda avsnitten. 

 

 

 

 

                                                 
22

 Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s. 724-725 i Karnell, Gunnar, Kur, Annette, Nordell, Per Jonas, Westman, Daniel, 

Axhamn, Johan & Carlsson, Stephan (ed.), Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, eddy.se AB, Visby. Jfr. Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för 
uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 46-47. 
23

 Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s. 725 i Karnell, Gunnar, Kur, Annette, Nordell, Per Jonas, Westman, Daniel, 

Axhamn, Johan & Carlsson, Stephan (ed.), Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, eddy.se AB, Visby. 
24

 Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, s. 725 i Karnell, Gunnar, Kur, Annette, Nordell, Per Jonas, Westman, Daniel, 

Axhamn, Johan & Carlsson, Stephan (ed.), Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, eddy.se AB, Visby. 
25

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsskrivare – Ämne, material, metod och argumentation, 3 uppl., 2015, Norstedts Juridik AB, 

Stockholm, s. 75-76. 
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3. Lagstridighetsprincipen 

 

3.1 Internationella handelskammaren (ICC)  

 
Reklam och annan marknadsföring har länge betraktats som viktiga instrument för företag i deras 

strävan att kunna nå ut till och informera sina avnämare om sin verksamhet. Inom näringslivet har 

denna marknadskommunikation en lång tradition av självreglering. Den Internationella 

handelskammaren (ICC) gav 1937 för första gången ut en internationell kod innehållande regler som 

syftade till att skapa en allmän anslutning till ett gemensamt regelverk kring ansvarsfull och kreativ 

kommunikation.
26

 Skälet var att lagstiftningen i flertalet länder vid den tiden var heterogen och i 

många länder, såsom bl.a. Sverige mycket bristfällig. ICC-reglerna har sedan 1937 varit 

grundläggande i utvecklandet av många länders nationella system för självreglering. Genom att 

säkerställa att reklam är hederlig, vederhäftig och fri från stötande inslag, samt att rättelse kan ske 

snabbt och enkelt när överträdelser inträffar, har egenåtgärderna skapat ett förtroende hos 

konsumenterna.
27

 

 

3.2 Lagstridighetsprincipen 

 
Som framkommit ovan byggde ICC:s uppförandekod redan från början på den allmänna grundregeln 

om att marknadskommunikation ska vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. I den 

grundläggande bestämmelsen i art.1 i ICC:s Grundregler för reklam och marknadskommunikation 

framgår att reklam ska vara laglig, hederlig och vederhäftig och utformad med vederbörlig känsla för 

socialt ansvar. Den får inte utformas på ett stötande sätt och ska vara förenlig med vad som inom 

näringslivet allmänt uppfattas som god affärssed.
28

 I Sverige har kravet på att marknadsföring ska vara 

laglig blivit känt som lagstridighetsprincipen. 

 

                                                 
26

 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, s.1.  
27

 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, s, III. 
28

 Se Art. 1 ICC International Code of Advertising Practice 1937.  
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År 1970 infördes lag (1970:412) om otillbörlig marknadsföring i Sverige. I denna första 

marknadsföringslag, som trädde i kraft år 1971, infördes i 1 § en generalklausul vilken gjorde det 

möjligt att förbjuda näringsidkare från att fortsätta med marknadsföring som stred mot god affärssed 

eller som på annat sätt var otillbörlig mot näringsidkare eller konsumenter. Genom den 

generalklausulen gjordes ICC:s uppförandekod, och därmed lagstridighetsprincipen, tillämbar av den 

samtidigt nyinrättade Marknadsdomstolen.
29

  

 

Lagstridighetsprincipen innebär att marknadsföring måste vara laglig, d.v.s. den får inte strida mot 

annan lag eller vara ägnad att leda till lagöverträdelser.
30

 Marknadsföring som innebär ett 

åsidosättande av marknadsföringslagen
31

 (MFL) eller annan lagstiftning anses vara otillbörlig och 

därmed oförenlig med god marknadsföring och kan därför förbjudas med stöd av generalklausulen i 5 

§ MFL.
32

 Det är viktigt att påpeka att även marknadsföring som uppmuntrar till lagstridigt beteende 

ska bedömas som otillbörlig.
33

 Ett sådant beteende bedöms strida mot god affärssed och anses vara en 

integrerad del av den svenska lagstridighetsprincipen eftersom det betraktas som otillbörligt att genom 

förtigande eller på annat sätt skapa risk för att mottagaren av ett reklambudskap gör sig skyldig till 

lagstridigt handlande.
34

 Marknadsföringsåtgärder som är lagstridiga i förhållande till annan lagstiftning 

än MFL ska alltså anses otillbörliga även i marknadsföringslagstiftningens mening om åtgärden sker i 

samband med marknadsföring.
35

 Svensk rättstradition går således längre än vad som kan utläsas ur 

ICC:s regler.  

 

Med stöd av lagstridighetsprincipen har marknadsdomstolen bl.a. förbjudit marknadsföring av så 

kallade piratdekodrar.
36

 Om ett förbud mot t.ex. försäljning m.m. av hjälpmedel för kringgående av 

tekniska åtgärder införs i upphovsrättslagen (URL) så kommer marknadsföring av sådan utrustning att 

                                                 
29

 SOU 2006/76, s. 94.     
30

 Prop. 1994/95:123, s. 43. 
31 Senast omtryckt SFS 2008:486. 
32

 Prop. 2007/08:115 s. 77 samt bl.a. MD 2003:30 och MD 2004:17 
33 Se bl.a. Se bl.a. MD 1980:10. och Sandgren, Claes, Norstedts juridiska handbok, 17 uppl., 2001, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 464.   
34

 Prop. 2007/08 :115, s. 77. 
35

 SOU 1993:59, s. 237. 
36

 Se bl.a. MD 1996:22, jfr. prop. 1999:2000:49 s. 13.    
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vara förbjuden redan på grund MFL. Med anledning av detta är det därför inte nödvändigt att i URL 

införa förbud mot marknadsföring i försäljnings- eller uthyrningssyfte av sådana hjälpmedel.
37

      

 

Principen, vars främsta syfte är att skydda rätten för konsumenter att inte behöva utstå lagstridiga 

åtgärder,
38

 har över tid blivit så välförankrad och självklar inom den nationella marknadsrätten att den 

hittills inte ansetts nödvändig att lagfästa,
39

 istället har den slagits fast i Marknadsdomstolens praxis.
40

 

Detta trots att man bl.a. i utredningen till marknadsföringslagen 1994 ansåg att den borde komma till 

utryck i lagen för att öka dess tydlighet och förutsebarhet.
41

 Lagstridighetsprincipen har traditionellt 

ansetts falla under den allmänna generalklausulen i 5 § MFL.  

 

3.3 Rekvisit 

 
För att en marknadsföringsåtgärd ska betraktas som lagstridig i förhållande till annan lagstiftning än 

MFL, och därmed betraktas som otillbörlig i marknadsföringslagstiftningens mening,
42

 krävs att vissa 

speciella rekvisit är uppfyllda. Som ett resultat av att lagstridighetsprincipen betraktas som en kategori 

av generalklausulen i 5 § MFL är de aktuella rekvisiten följande: 

1.  För det första krävs att det är fråga om en marknadsföringsåtgärd i den mening som avses i 3 § 

MFL, 2. För det andra krävs en laglig bestämmelse, 3. För det tredje krävs ett brott mot den lagliga 

bestämmelsen.
43

  

 

3.3.1 Marknadsföringsåtgärd 

Den första frågan att besvara är alltså huruvida det rör sig om en marknadsföringsåtgärd, enligt MFL:s 

mening. Enligt 3 § sjätte stycket MFL avser ordet marknadsföring reklam och andra åtgärder i 

näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter, inbegripet 

en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under 

                                                 
37

 Ds 2003:35 s. 345.   
38

 Se t.ex. MD 2013:9, punkt 94.  
39

 prop. 1994/95:123 s. 43 och prop. 2007/08:115, s. 77     
40

 Sandgren, Claes, Norstedts juridiska handbok, 17 uppl., 2001, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 464. Se bl.a. MD 1973:12, MD 1995:10, 

MD 2000:8, MD 2000:14 och MD 2000:19   
41

 SOU 1993:59, s. 247.  
42

 Ibid. s. 237. 
43

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 128.  



 

 

16 

 

eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. I förarbetena till 

de tidiga marknadsföringslagarna ansågs att redan själva saluhållandet, även om det är helt passivt, bör 

betraktas som en marknadsföringsåtgärd samt att inte bara försäljning, utan även uthyrning och 

liknande förfaranden bör innefattas i begreppet.
44

 I de nyare marknadsföringslagarna har begreppets 

innebörd breddats ytterligare till att också omfatta åtgärder som syftar till att främja tillgången till 

produkter. Det handlar alltså om åtgärder som en näringsidkare vidtar när han själv efterfrågar 

produkter, främst inköpsreklam.
45

   

 

3.3.2 Laglig bestämmelse 

Den andra centrala frågeställningen inom lagstridighetsprincipen handlar om att avgöra om 

marknadsföringsåtgärden strider mot en laglig bestämmelse utanför MFL. Teoretiskt sett kan relevanta 

lagliga bestämmelser ha sitt ursprung i samtliga av normhierarkins bindande rättskällor, lagar, 

förordningar och förvaltningsföreskrifter. Definitionen av en laglig bestämmelse i den aktuella 

meningen har sin utgångspunkt i 8 kap. regeringsformen (RF).
46

 I 8 kap. 1 § RF framgår att lagar är 

föreskrifter som meddelats av riksdagen samtidigt som förordningar är föreskrifter som meddelats av 

regeringen.
47

 Riksdagen har rätt att besluta lag i vilket ämne som helst. Föreskrifter av t.ex. 

privaträttslig natur samt sådana som rör förhållandet mellan enskilda och det allmänna och som gäller 

åligganden för den enskilde eller i övrigt avser ingrepp i den enskildes personliga eller ekonomiska 

förhållanden ska meddelas genom lag. Efter bemyndigande i lag ska regeringen genom förordning 

kunna meddela föreskrifter angående skydd för liv, personlig säkerhet, hälsa, näringsverksamhet, 

trafik, ordning på allmän plats, undervisning och utbildning m.m.
48

 Den lagliga bestämmelse som på 

grundval av lagstridighetsprincipen åberopas måste vidare även vara gällande, det vill säga att den ska 

vara ikraftträdd.
49

 En laglig bestämmelse i den mening som avses i sammanhanget behöver inte 

nödvändigtvis vara av nationell natur utan kan även ha sitt ursprung i internationell rätt, framförallt 

                                                 
44

 Se t.ex. Prop. 1975/76:34 s. 124. 
45

 Prop. 1994/95:123 s. 164.  
46

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 128. 
47

 Se. 8 kap. 2 § första stycket RF.   
48 Prop. 1973:90, s. 3.  
49

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 128.     
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EU-rätt.
50

 Mot bakgrund av detta kan det således konstateras att begreppet ”laglig bestämmelse” är 

påtagligt vitt definierat. Övriga fall av lagliga bestämmelser i annan lagstiftning än MFL där 

lagstridighetsprincipen kan aktualiseras är bl.a. inom straff- och civilrätt. Ett fall
51

 ansåg MD att en 

marknadsföring var otillbörlig för att det fanns påtagliga risker för att den skulle få en 

bestickningsliknande verkan och funktion. Även om MD inte uttalade sig om ett straffrättsligt brott 

visar exemplet ändå på hur HD rent teoretiskt har möjlighet att på ett marknadsrättsligt vis ingripa mot 

kriminella handlingar, först och främst enligt 10 kap brottsbalken (BrB). I flertalet fall har MD även 

utförligt prövat bestämmelserna i föräldrabalken angående underårigs rättshandlingförmåga. Även om 

domstolen i slutändan inte byggde sina domslut på lagstridighetsprincipen menar många att de ändå 

bör betraktas som exempel på att den teoretiska möjligheten att även allmänna civilrättsliga 

bestämmelser kan falla under den marknadsrättsliga lagstridighetsprincipen. 

fall har MD utförligt prövat i föräldrabalken.
52

  

 

3.3.3 Brott mot aktuell laglig bestämmelse 

Beträffande begreppet ”brott” i det tredje rekvisitet ska detta tolkas objektivt vilket innebär att 

Marknadsdomstolen måste kunna fastställa att den lagliga bestämmelsens samtliga rekvisit är 

uppfyllda.
53

 Då åsidosättandet av lagar kan betraktas som otillbörliga oavsett om förfarandet är 

straffbart eller ej,
54

 spelar det i detta sammanhang ingen roll huruvida den aktuella marknadsföringen 

innebär en straffbar handling eller inte.
55

   

  

3.4 Principens räckvidd 

 

Marknadsföringslagens allmänna generalklausul i 5 § MFL ges en vidsträckt räckvidd till följd av 

lagstridighetsprincipen som ett resultat av att lagen sträcker sig utöver de lagar som nämns i 1 § lagen 

(1970:417) om marknadsdomstol samt de s.k. annexlagarna.
56

 Annexlagarna, som finns listade i 1 § 

                                                 
50

 Ibid s. 128.    
51

 Se. NJA 1984:4 
52

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 133-134. 
53

 Ibid s. 130.    
54

 MD 1973:12 s. 4.  
55

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 131. 
56

 Prop. 2015/16:57, s. 122. 
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MFL, är lagliga bestämmelser, i vilka det hänvisas till MFL, som rör marknadsföring och som 

hänvisar till marknadsföringslagens bedömnings- och sanktionssystem.
57

 Detta för med sig att 

materiella regler utanför MFL kan få en ökad genomslagskraft och då marknadsföringslagen är det 

primära föremålet för en granskning leder lagstridighetsprincipen till en indirekt och osjälvständig 

prövning av den lagliga bestämmelsen i fråga.
58

  

 

Lagliga bestämmelser i annan lagstiftning än MFL som relaterar till den marknadsförda produkten har 

historiskt sett utgjort majoriteten av de fall där MD tillämpat lagstridighetsprincipen. I dessa fall ska 

lagstridighetsprincipen i första hand skydda konsumenterna i deras relation till vissa produkter.
59

 Till 

produktrelaterade regler kan räknas bestämmelser i bl.a. nuvarande alkohollagen (2010:1622), 

nuvarande dekoderlagen (2000:171), resegarantilagen (1972:204) samt nuvarande tobakslagen 

(1993:581) samt livsmedels- och läkemedelsrätten.
60

 Lagstridighetsprincipen ska i detta sammanhang 

skydda konsumenter i relation till vissa produkter. Principen har fått stor praktisk betydelse på dessa 

områden där det finns omfattande speciallagstiftning som berör marknadsföringen. Principen har 

tillgängliggjort en sanktion, förbud vid vite, något som speciallagstiftningen generellt saknar.     

    Andra fall då MD tillämpat lagstridighetsprincipen gäller bestämmelser i annan lagstiftning än MFL 

som relaterar till det sätt på vilket marknadsföringen sker på, s.k. avsättningsrelaterade regler.
61

 

Bestämmelser som räknas till dessa regler återfinns i bl.a. nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696). 

Meningen med lagstridighetsprincipen i dessa fall är att den ska skydda konsumenter i relation till 

vissa marknadsföringsformer.
62

 Som nämns ovan tillämpar Marknadsdomstolen 

lagstridighetsprincipen även i förhållande till de s.k. annexlagarna. Eftersom annexlagarna är 

utformade olika måste MD dock pröva från fall till fall huruvida principen kan tillämpas eller inte.
63

 

Till annexlagarna hör bl.a. den nuvarande paketreselagen (1992:1672), prisinformationslagen 

(2002:562) samt lagen (2005:59) distansavtal och avtal utanför affärslokaler.       

                                                 
57 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt 2: marknadsföringsrätten, uppl. 1, 2013, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 149.  
58

 SOU 1993:59, s. 237. 
59

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 130.    
60

 Prop. 2015/16:57, s. 122. 
61

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 132.    
62

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 132.    
63

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 133.    
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3.4.1 Exemplifierande avgöranden från Marknadsdomstolen 

I MD 1973:3, som rörde s.k. ”Home parties”, hade en återförsäljare, i enlighet med instruktioner från 

sitt företag, underlåtit att underrätta köparen om dennes rättigheter att frånträda avtalet enligt 

dåvarande hemförsäljningslagen.  Domstolen konstaterade att underlåtelsen skulle anses otillbörlig 

enligt MFL eftersom den medvetna metoden innebar ett åsidosättande av syftet med den dåvarande 

konsumentskyddande hemförsäljningslagen.  

 

Marknadsdomstolens avgörande MD 1973:27 rörde annonseringen av en instruktionsbok om 

innehållande framställningsmetoder samt recept för bränning av flera olika alkoholhaltiga drycker. 

Boken upplyste dock läsaren uttryckligen om att bokens metoder och recept, om de utfördes praktiskt, 

inte var förenliga med svensk lagstiftning.  Mot bakgrund av detta, samt med hänsyn till att annonsen 

även i övrigt ansågs förmedla en korrekt bild av bokens innehåll, ansåg domstolen att 

marknadsföringen inte kunde betraktas som otillbörlig.   

 

Avgörandet 1985:23 handlade om en person som genom annonser tipsade om att han mot betalning 

tillhandahöll tips för hur man skulle kunna slippa göra rätt för sig vid användning av sedelautomater 

m.m. Lagstridighetsprincipen nämndes inte speciellt i domskälen men MD fann marknadsföringen 

otillbörlig enligt MFL eftersom den ansetts skapa risk för att de personer till vilka annonsen riktas kan 

komma att begå förmögenhetsbrott, marknadsföringen uppmuntrade således till lagbrott.  

 

3.4.2 Speciella avgöranden rörande dekoderutrustning 

I avgörandet MD 1996:22 slog Marknadsdomstolen, med hänvisning till den s.k. 

lagstridighetsprincipen, fast att marknadsföring av utrustning som omfattas av dekoderlagen är att anse 

som otillbörlig enligt MFL.  

Målet MD 2000:19 handlade om att STOP – Scandinavia TV Organisations against Piracy – Sweden 

yrkade att företaget Electronica Lda:s marknadsföring av avkodningsutrustning vid vite skulle 

förbjudas eftersom det enligt lagen (1993:1367) om förbud beträffande viss 

avkodningsutrustning (dekoderlagen) är straffbart att i förvärvssyfte olovligen tillverka, 
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överlåta, hyra ut, installera eller underhålla avkodningsutrustning i avsikt att bereda någon 

utanför abonnentkretsen tillgång till innehållet i en kodad sändning. Trots att 

lagstridighetsprincipen aldrig nämndes i MD:s domskäl så bedömdes marknadsföringen av 

avkodningsutrustningen som otillbörlig enligt MFL eftersom den aktuella utrustningen enligt 

den s.k. dekoderlagen inte får överlåtas.  

 

I målet 2001:19, STOP – Scandinavian TV Organisations against Piracy – Sweden mor Goldside 

Electronics LLC och R.J. ansåg MD att marknadsföring av avkodningsutrustning, som enligt lag inte 

olovligen får överlåtas, var otillbörlig enlig MFL. Den gamla dekoderlagen hade vid denna tidpunkt 

ersatts av ny genom införandet av lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning 

vilken föranletts av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG. Den nya dekoderlagen innehöll 

inga sakliga ändringar jämfört med den tidigare. Med avkodningsutrustning avsågs fortfarande 

utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som omfattas av lagen 

tillgänglig i tolkningsbar form. Även i den nya lagen föreskrevs det att utrustningen inte yrkesmässigt, 

eller annars i förvärvssyfte, fick tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut, innehas, 

installeras, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i 

tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.   

 

Målet 2002:15 handlade om företaget Websat AB som på sin hemsida marknadsförde s.k. tomma kort. 

MD fann att korten var konstruerade för att avkoda tv-sändningar och att de rimligen inte hade något 

annat praktiskt tillämpningsområde. Mot bakgrund av detta menade domstolen att försäljningen av 

korten därmed omfattades av förbudet i dekoderlagen. Med hänvisning till tidigare avgöranden 

(bl.a MD 1996:22, 2000:19 och 2001:19) ansåg domstolen att marknadsföringen var otillbörlig enligt 

MFL eftersom den skett i strid mot tvingande lagstiftning i dekoderlagen. 
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4. Immateriella rättigheter 

 

4.1 Marknadsrättens förhållande till immaterialrätten 
 
Marknadsföringslagen kompletterar i flera avseenden det immaterialrättsliga skyddet.

64
 Ett exempel på 

detta är bl.a. 14 § MFL om vilseledande efterbildningar genom vilken näringsidkare förbjuds att i sin 

marknadsföring använda efterbildningar som kan förväxlas med annan näringsidkares kända 

produkter.
65

 Enligt praxis från Marknadsdomstolen har dock lagstridighetsprincipen, historiskt sett, 

aldrig tillämpats i förhållande till immaterialrätten.
66

 Som framgår av en rad tidigare avgöranden, bl.a. 

MD 1988:6 och MD 1994:25, har MD sedan länge intagit ståndpunkten att den marknadsrättsliga 

bedömningen ska ske fristående från immaterialrättsliga överväganden och att förbud enligt MFL inte 

kan meddelas på den grunden att ett förfarande utgör t.ex. varumärkes- eller patentintrång eller när det 

gäller upphovsrättsliga tvister.
67

 MD har således, historiskt sett, inte tagit ställning i tvister av sådana 

slag utan har endast prövat frågor som rör den för målet aktuella marknadsföringsåtgärden enligt 

MFL.
68

 Förklaringen bakom MD:s hållning har av många bedömts som en naturlig konsekvens av att 

immaterialrätten har ett eget, självständigt utformat bedömnings- och sanktionssystem som handläggs 

av allmän domstol.
69

 Att immaterialrätten vidare inte har karaktär av en speciallagstiftning av det slag 

som annars är aktuellt vid tillämpning av lagstridighetsprincipen, utan utgör central 

förmögenhetsrätt,
70

 anses också vara en del av förklaringen till varför den varit undantagen 

lagstridighetsprincipen. 

 

I propositionen till 1970 års lag om otillbörlig marknadsföring utrycktes att frågan om objektskydd för 

kännetecken, uppfinningar, mönster m.m. helt skulle lösas inom ramen för den immaterialrättsliga 

ensamrättslagstiftningen.
71

 Man konstaterade samtidigt att generalklausulen på olika sätt skulle kunna 

                                                 
64

 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 136. 
65

 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten – En introduktion, 5 uppl., 2010, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, s. 76-77.     
66

 Se bl.a. MD 1988:6, MD 1994:25, MD 1995:23, MD 1999:28, MD 2001:12 och MD 2002:25.  
67

 Se bl.a. MD 1999:28.  
68

 MD 2002:25 
69

 Bernitz, Ulf, Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot 
Kundkraft Sverige, NIR 4/2013, s.454 
70 Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, 1 uppl., 1997, Juristförlaget, Stockholm, s. 57. 
71 Prop. 1970:57, s. 29.  
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komma i beröring med den immateriella lagstiftningen, speciellt gällande varumärkeslagen.
72

 Det 

angavs bl.a. att varumärkesintrång skulle prövas av allmän domstol enligt reglerna i dåvarande 

varumärkeslagen och att +, i princip, inte skulle ge sig in på sådana frågor. I fråga om vilseledande 

varukännetecken angavs att en åtgärd som innebar ett intrång i en rätt till registrerat eller inarbetat 

varukännetecken inte skulle kunna åberopas som grund för ett förbud enligt den dåvarande 

generalklausulen. Man menade att Marknadsdomstolen däremot kunde förbjuda användningen av ett 

specifikt kännetecken under hänvisning till att det kunde förväxlas med ett av annan företagare använt 

kännetecken och därigenom vildeleda allmänheten angående varans kommersiella ursprung och man 

uttalade att det rent principiellt saknade betydelse för bedömningen om åtgärden även innebar intrång i 

en ensamrätt som enligt lag tillkommer den andre företagaren.  

 

Ett och samma förfarande kunde alltså bli föremål för två fristående vitesförbud på i stort sett samma 

grunder, eventuellt med två olika resultat vid prövning av identiska frågor som följd. Exempelvis 

kanske Marknadsdomstolen skulle kunna förbjuda användningen av ett vilseledande varumärke 

samtidigt som domstolen vid prövning enligt reglerna i varumärkeslagen skulle finna att varumärket 

inte borde anses som vilseledande.
73

 I propositionen medgav man dock att de olika frågorna i 

praktiken kunde bli svåra att hålla isär och att Marknadsdomstolen ofta torde bli nödgad att pröva i 

vilken mån ett kännetecken blivit inarbetat i samband med den konkurrerande varan för att kunna 

bedöma allvaret i förväxlingsrisken.
74

  

 

4.2 Relevanta avgöranden av Marknadsdomstolen 

 
4.2.1 MD 2011:29 (PSJailbreak) 

 

Det aktuella målet rörde marknadsföring av en USB-modul som bolagen Wechip, PM och Krusan 

marknadsförde. Sony yrkade förbud för de tre bolagen att marknadsföra de den aktuella produkten 

PSJailbreak, eller annan väsentligen likartad produkt. Sony åberopade som förstahandsgrund att 

svarandeparternas handhavande av den aktuella produkten var olovlig enligt 52 e och 57 a §§ 

                                                 
72

 Prop. 1970:57, s. 89. 
73

 Prop. 1970:57, s. 89. 
74

 Prop. 1970:57, s. 90. 
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upphovsrättslagen. Marknadsföringen skulle med anledning av detta, enligt Sony, betraktas som 

otillbörlig i enlighet med punkten 9 i den s.k. ”svarta listan” över affärsmetoder som enligt 8 § andra 

stycket MFL under alla omständigheter är otillbörliga. Med anledning av målens indispositiva karaktär 

var Marknadsdomstolen, trots att Wechip och PM medgav Sonys talan, tvungen att göra en 

självständig prövning av om den påtalade marknadsföringen var att anse som otillbörlig på det sätt 

som Sony påstod.   

 

Domstolen fann att Sonys PS3-systems tekniska åtgärder var skyddade av upphovsrätt och att USB-

modulen, PSJailbreaks, enda syfte var att kringgå det upphovsrättsliga skyddet för tekniska åtgärder 

för att på så sätt möjliggöra olovlig exemplarframställning av videospel. Med anledning av detta ansåg 

MD att de tre bolagens  handhavande av PSJailbreak varit olovligt enligt såväl 52 e som 57 a §§ URL. 

I utredningen som domstolen gjorde i målen framgick att de tre bolagen hade marknadsfört produkten 

PSJailbreak på sina respektive webbplatser. Med anledning av att domstolen funnit det utrett att 

bolagens handhavande varit olovligt enligt 52 e och 57 a §§ URL var bolagens marknadsföring av 

USB-modulen att betrakta som otillbörlig, enligt lagstridighetsprincipen, eftersom den bedömdes stå i 

strid med annan lagstiftning och betraktades som ägnad att leda till lagöverträdelse. Marknadsföringen 

ansågs alltså strida mot god marknadsföringssed vilket gjorde den möjlig att förbjuda med stöd av 

generalklausulen i 5 § MFL.  

Marknadsföringen stred därmed även mot punkten 9 i den ”svarta listan”, enligt vilken det alltid är 

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

fallet. Svarta listans punkt 9, som vilar på lagstridighetsprincipens grund, har ett snävare 

tillämpningsområde än marknadsföringslagens generalklausul då den främst tar sikte på 

marknadsföring av produkter som är olagliga i sig. Mot bakgrund av detta bifölls Sonys talan således.  

 

4.2.2 MD 2012:15 (Elskling) 

 

Målet gällde sökmotormarknadsföring på Internet. Elbolaget Elskling tillhandahöll, via sin webbplats, 

en tjänst på Internet för jämförelse av elpriser hos olika elbolag på marknaden. Företaget Kundkraft 

erbjöd samtidigt en liknande tjänst via sin webbplats. De båda bolagen konkurrerade således i stort sett 



 

 

24 

 

om samma kunder. Tvisten uppstod sedan Kundkraft betalat för sökordsannonsering via Googles 

tjänst AdWords och, i samband med detta, utan samtycke, utnyttjade Elsklings registrerade varumärke 

och firma eftersom man bl.a. använde sig av sökordet ”Elskling”. Elskling yrkade i första hand att 

Kundkraft skulle förbjudas använda ordet Elskling i sin sökordsmarknadsföring då man hävdade att 

Kundskrafts användning av ordet stred mot varumärkeslagen och därför, enligt lagstridighetsprincipen, 

inte var förenlig med god marknadsföringssed.  

 

Marknadsdomstolen uttalade att man, inom ramen för en prövning enligt lagstridighetsprincipen, hade 

att bedöma om Kundkrafts utnyttjande av sökordet Elskling innefattade ett varumärkesintrång. I sin 

prövning tog MD sin utgångspunkt i EU-domstolens avgöranden på området, av speciellt intresse var 

fallet Interflora.
75

 MD fann därigenom en av EU-domstolen fastlagda huvudregel som innebar att 

innehavaren av ett varumärke inte hade rätt att förhindra annonser som konkurrenterna visade utifrån 

sökord som motsvarade varumärket. Däremot fanns olika situationer där förfarandet var otillåtet. MD 

granskade, utifrån EU-domstolens praxis, Kundkrafts användning av det ansedda varumärket Elskling 

kunde anses skada dess ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion eller investeringsfunktion. 

Domstolen prövade vidare om Kundkrafts förfarande i det aktuella fallet medförde varumärkesrättsligt 

otillåten urvattning eller snyltning på Elsklings varumärke. MD fann att Kundkrafts användning av 

Elsklings varumärke inte medförde någon skada på något av dess varumärkesfunktioner eller 

innefattade någon otillåten snyltning eller urvattning. MD kom således fram till att Kundkrafts 

användning av sökordet ”Elskling” inte stred mot varumärkeslagen och därigenom ej heller mot 

marknadsföringslagen.  

 

Domstolen gjorde därefter en prövning direkt på grundval av marknadsföringslagen där man 

undersökte om det förelåg marknadsrättsligt otillåten renommésnyltning eller vilseledning i fråga om 

marknadsföringens avsändare och kommersiella ursprung. MD fann, i båda fallen med hänvisning till 

sitt resonemang vid bedömningen avseende lagstridighetsprincipen, Kundkrafts förfarande 

marknadsrättsligt tillåten.   
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 Se punkt 89 och 95 m.fl. i domen.  
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4.3 Internationella jämförelser 

 

De aktuella domarna belyser med all tydlighet det svenska problemet med skilda processordningar för 

immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. Betydande svårigheter att upprätthålla en klar 

gränsdragning mellan de två olika domstolsförfarandena har blivit allt mer påtaglig, inte minst med 

anledning av unionsrättens allt större inflytande på området. Marknadsdomstolens avgöranden i de två 

målen PSJailbreak och Elskling tyder emellertid på att domstolen är beredd att göra egna integrerade 

immaterialrättsliga och marknadsrättsliga bedömningar vilket innebär en tydlig modifiering av tidigare 

hållning.
76

 Marknadsdomstolens förfarande i de två avgörandena är alltså något helt nytt. Aldrig 

tidigare har MD på det sätt som skett i bl.a. fallet Elskling gått in på en immaterialrättslig prövning. 

 

I ett skandinaviskt perspektiv är MD:s resonemang emellertid inget nytt. Inom såväl dansk som norsk 

rätt prövas redan marknadsrättsliga och immaterialrättsliga frågor i samma processuella ordning och 

det normala är att domstolen först prövar om det föreligger intrång i en immaterialrättighet och 

därefter går vidare till att pröva om det aktuella förfarandet står i strid med nationell 

marknadsföringslagstiftning.
77

 Finland däremot hade fram till nyligen ett system liknande det svenska, 

med skilda processuella ordningar för mål om immaterialrättsintrång respektive mål enligt 

marknadsföringslagen, men har nu fått en sammanförd processordning för marknads- och 

immaterialrätt.
78

  

 

5. Ett EU-rättsligt perspektiv 

 
5.1 Europarättsliga förutsättningar 

 

Likt många andra svenska rättsområden påverkas även den nationella marknadsföringsrätten, och 

således även lagstridighetsprincipen, av EU-rätten. Den EU-rättsliga dimensionen kommer främst till 

utryck genom direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som påverkar tolkning och 

                                                 
76

 Bernitz, Ulf, Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 2012:15, Elskling mot 
Kundkraft Sverige, NIR 4/2013, s.452. 
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 Ibid. s. 453. 
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tillämpning av den aktuella principen.
79

 Direktivet, som antogs 2005, är omfattande och som svar på 

detta tillsatte man samma år i Sverige en marknadsföringsutredning vilken slutförde sitt uppdrag 

genom att lägga fram SOU 2006:76 i vilken det konstaterades att direktivets genomförande väntades 

medföra så stora förändringar att det ansågs nödvändigt att anta en ny marknadsföringslag. En ny 

marknadsföringslag antogs sedermera 2008.
80

 

 

 5.1.1 Primärrättslig utgångspunkt 

Förenlighet med den inre marknaden är en förutsättning för de nationella lagar som aktiverar det 

marknadsrättsliga sanktionssystemet. Med anledning av den marknadsrättsliga s.k. 

effektlandsprincipen, vilken innebär att MFL ska tillämpas på marknadsföring oavsett ursprungsland 

under förutsättning att marknadsföringen åtminstone delvis är riktad mot en svensk publik,
81

 kan 

gränsöverskridande marknadsföring resultera i att alla nationella marknadsföringslagar inom EU ska 

iakttas. På grund av detta kan olika höga krav hos nationella marknadsföringslagar, såsom t.ex. en 

nationell lagstridighetsprincip, leda till hinder i den grundläggande fria rörligheten för varor och 

tjänster.
82

 Inskränkningar i den fria rörligheten kan dock motiveras, speciellt i fråga om 

konsumentskydd och god handelssed, enligt EU-domstolens Cassis-rättspraxis så länge de är icke-

diskriminerande och proportionerliga.
83

 Denna praxis kan i praktiken tillämpas i fråga om en nationell 

lagstridighetsprincip. Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder är emellertid ett 

fullharmoniseringsdirektiv och det är därför första hand direktivet som, inom sitt tillämpningsområde, 

avgör huruvida en marknadsrättslig sanktion med anledning av en nationell lagstridighetsprincip är 

förenlig med unionsrätten eller ej.  

 

5.1.2 Sekundärrätträttslig utgångspunkt 

Som nämnt ovan kommer lagstridighetsprincipen till utryck i den inledande artikeln i ICC grundregler 

för reklam. Samtidigt innehåller direktiv 2005/29/EG inga regler som kräver att marknadsföring måste 
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81 Bengtson, Henrik, Aktuella marknadsrättsliga frågor vid marknadsföring på internet, Advokaten, 2008, Årgång 74.  
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27 

 

vara laglig. Således är respekten för rättigheten inte tillkommen på gemenskapsrättsligt initiativ. 

Uppförande mot konsumenter grundas alltså på näringslivets, medlemsstaternas och andra staters 

tidigare gemensamma traditioner.
84

 Med anledning av direktivets fullharmoniseringsstrategi är det 

dock viktigt att fråga sig i vilken utsträckning en så pass allmänt hållen princip som 

lagstridighetsprincipen är förenlig med direktivets bestämmelser.
85

  

 

Direktivets bestämmelser ska enligt dess artikel 3 tillämpas på otillbörliga affärsmetoder som 

praktiseras av näringsidkare gentemot konsumenter såväl före som efter ett köp.
86

 I avsaknad av en 

särskild kategori som gäller kundservice måste en näringsidkare således säkerställa att affärsmetoderna 

i samband med kundservice uppfyller samma kriterier som affärsmetoderna som används före en 

försäljning.
87

   

 

 Någon allmän lagstridighetsprincip, som kan aktivera de marknadsrättsliga sanktionssystemen i de 

enskilda medlemsstaterna, finns inte kodifierad i direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Däremot 

innehåller direktivet ett par bestämmelser som kan betraktas som dolda lagstridighetsprinciper. Den 

första bestämmelsen som bygger på tanken om lagstridighet är artikel 5.5 tillsammans med punkt 9 i 

direktivets bilaga, denna förbudslista, eller ”svarta listan”, innehåller 31 stycken uttryckliga förbud. 

Den andra bestämmelsen anses vara direktivets artikel 7.5 om vilseledande underlåtenhet.
88

 

    Utöver detta måste lagstridigheten bedömas mot bakgrund av det generella förbudet mot otillbörliga 

affärsmetoder i EU-direktivets artikel 5.
89

 Enligt klausulens ena villkor ska en affärsmetod anses 

otillbörlig om den strider mot god yrkessed. Med begreppet ”god yrkessed” som avses i 

generalklausulens av villkor, och som definieras i direktivets artikel 2, avses den aktsamhet och 

fackmässighet som en god näringsidkare visar i enlighet med allmänt vedertagna normer för den 

bransch näringsidkaren är verksam i.
90

 Genom detta krav på efterlevnad av god yrkessed utgör 

lagstridighetsprincipen en integrerad del av direktivet. En sådan grundläggande, och internationellt 
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vedertagen, rättighet som det handlar om i detta fall utgör en integrerad del av de allmänna 

rättsprinciper vilka domstolarna ska säkerställa upprätthållandet av. Med anledning av detta bör alltså 

tillämpningen av lagstridighetsprincipen tryggas inom ramen för såväl gemenskapsrätten som den 

internationella rätten.
91

 Den aktuella principen bör alltså anses som förenlig med direktivet om 

otillbörliga affärsmetoder då den konkritiserar dess generalklausul.
92

  

 

Som en konsekvens av att lagstridighetsprincipen är en precisering av direktivets artikel 5 får den ej gå 

utöver dess gränser. Då en nationell lag inte kan förbjuda något som är lagligt enligt unionsrätten 

påverkar direktivet principens tillämpning och tolkning avseende vilka lagar som kan omfattas. Så 

länge affärsmetoder inte är förbjudna enligt det aktuella direktivet är de således att betrakta som 

lagenliga. Inom direktivets tillämpningsområde kan den nationella lagstridighetsprincipen alltså endast 

omfatta lagbrott som i sig strider mot direktivet. Trots att inskränkningar kan ske i 

lagstridighetsprincipen till följd av direktivkonform tolkning, d.v.s. att en nationell regel alltid ska 

tolkas på ett sådant sätt att den om möjligt stämmer överens med de gemenskapsrättsliga regler som 

utan att vara direkt tillämpliga reglerar samma fråga,
93

 är det framförallt undantagsregler i direktivet 

som begränsar principens tillämpning. Utanför direktivets tillämpningsområde faller bl.a. lagstridiga 

marknadsföringsåtgärder i förhållande till andra marknadsaktörer än konsumenter,
94

 bestämmelser på 

gemenskapsnivå eller nationell nivå avseende produkters hälso- och säkerhetsaspekter såsom t.ex. 

lagstiftning som avser alkohol, tobak eller läkemedel,
95

 bestämmelser som reglerar finansiella tjänster 

eller fast egendom
96

 eller bestämmelser om immaterialrätt eller lagstiftning som hänför sig till 

spelverksamhet.
97

  

     Mot bakgrund av vad som framkommit ovan kan det alltså konstateras att en nationell 

lagstridighetsprincip kan betraktas som förenlig med unionsrätten och antalet fall då en 
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 Holtz, JT, Nr 1, 2015/2016, s. 124.    
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94 Se Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 3.1. 
95 Se Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 3.3. 
96 Se Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, artikel 3.9. 
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marknadsrättslig sanktion, till följd av lagstridighet, kan anses strida mot direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder bör förväntas vara få.
98

  

 

5.2   Svarta listans punkt 9 
 

Av bestämmelserna i EU-direktivet är det en som är av särkilt intresse i detta fall och det är direktivets 

artikel 5.5 tillsammans med den nionde punkten i dess bilaga I. Punkten, som är en av totalt 31 

”affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga”,
99

 i katalogen, ofta benämnd ”svarta 

listan”, innehåller ett utryckligt förbud som vilar på lagstridighetens grunder.
100

 

 

Bestämmelsen bedöms ha ett snävare tillämpningsområde jämfört med dess nationella motsvarighet i 

generalklausulen i 5 § MFL
101

 som enligt förarbetena till marknadsföringslagen har en tämligen 

vidsträckt innebörd.
102

 I svarta listans punkt 9, i förbindelse med 8 § andra stycket MFL, stadgas att 

det ska anses som otillbörligt att ange, eller på annat sätt skapa intryck av, att det är lagligt att sälja en 

produkt när så ej är fallet.
103

 Bestämmelsen tar alltså framför allt sikte på marknadsföring av produkter 

som är olagliga i sig, exempelvis på grund av ett rådande saluförbud eller för att produkterna inte 

uppfyller vissa specifika lagkrav.
104

 

   

Sedan implementeringen av direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder har 

Marknadsdomstolen tillämpat svarta listans punkt 9 bland annat i fråga om piratdekodrar, paketresor 

samt livs- eller läkemedel och jaktredskap som ej uppfyller gällande lagkrav.
105

 I fråga om 

tillämpningen av den allmänna lagstridighetsprincipen och den speciella skiljer sig dessa åt genom att 

den allmänna regeln kräver att lagstridigheten ska påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
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affärsbeslut (det s.k. transaktionstestet)
106

 samtidigt som punkten 9 kräver att det föreligger en 

vilseledning om lagligheten.
107

     

 

6. En ny domstolsordning 

 

6.1 Bakgrund 

 

Immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga frågor är av mycket stor 

betydelse, inte minst för en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Att 

domstolsprövningen på dessa områden uppfyller höga krav på kvalitet och effektivitet samt att det 

finns en god och enhetlig prejudikatbildning är av största vikt. Mål av dessa slag är ofta oerhört 

komplicerade samtidigt som de rättsliga och principiella sambanden mellan dem är tydliga. Trots detta 

har domstolsprövningen varit utspridd på flera olika domstolar.
108

 I Sverige har frågan huruvida bl.a. 

immaterialrättsliga tvister ska hanteras av allmänna domstolar eller av någon form av specialdomstolar 

länge varit föremål för diskussion, inte minst för att den splittrade prövningen och de låga målantalen 

försämrar möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.
109

 Flera 

förslag till ändrad domstolsordning har framlagts under åren, flera förslag har bl.a. gått ut på att 

avskaffa Patentbesvärsrätten. 

    År 1983 lade den s.k. Patentprocessutredningen fram betänkandet Patentprocessen och 

sanktionssystemet inom patenträtten (SOU 1983:35) i vilken det föreslogs att Patentbesvärsrätten och 

patentavdelningen vid Stockholms tingsrätt skulle slås samman till en fristående specialdomstol, 

patentdomstolen
110

. I början av 1990-talet utredde justitiedepartementet, i bl.a. 

departementspromemorian Specialdomstolarna i framtiden (Ds 1993:34), specialdomstolarnas 

ställning. Man menade i promemorian att specialdomstolar endast bör godtas i undantagsfall. Man 

föreslog vidare att Patentbesvärsrätten skulle avskaffas och dess uppgifter övertas av 

förvaltningsdomstolarna och redan i den nämnda utredningen förordades ett avskaffande av 
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Marknadsdomstolen i dess dåvarande form.
111

 I den efterföljande s.k. Mönsterutredningen 

argumenterade man, i sitt betänkande Förslag till formskyddslag (SOU 2001:68) för behovet av en 

ökad koncentration av handläggningen immaterialrättsmål i allmän domstol. Man föreslog i 

utredningen bl.a. att Stockholms tingsrätt skulle vara exklusivt forum för alla mönstermål och 

fakultativt forum avseende upphovs- och varumärkesrättsliga mål och ärenden.
112

 År 2001 lades 

betänkandet Patentprocessen m.m. (SOU 2001:33) fram av 1999 års Patentprocessutredning (Ju 

1999:12). Likt patentprocessutredningen 1983 föreslog man även i denna att Patentbesvärsrätten och 

Stockholms tingsrätts specialavdelning för immaterialmål skulle slås samman till en Patentdomstol, 

skillnaden var däremot att man i denna utredning inte ansåg att Patentdomstolen inte skulle utgöras av 

en specialdomstol.
113

 Förslagen i utredningen mötte däremot kritik vid remissbehandlingen vilket 

gjorde att 1999 års patentprocessutredning aldrig resulterade i någon ny lagstiftning.   

 

I april 2008 fick en särskild utredare i uppdrag att analysera om det fanns några behov av särskilda 

åtgärder för vissa måltyper i organisatorisk eller processuellt hänseende. Utgångspunkterna och 

riktlinjerna för utredningen angavs i kommittédirektivet om särskilda åtgärder för vissa måltyper i 

domstol (dir. 2008:49).
114

  

 

 

6.2  En särskild Patent- och marknadsdomstol 

 
Målutredningen, som utredningen kom att kallas, överlämnade i juni 2010 sitt betänkande Mål och 

medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44). Av utredningen framgick att 

det fanns ett tydligt behov av särskild kompetens i domstolsförfarandet avseende de 

immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga målen och ärendena.  

Justitiedepartementet presenterade vidare i januari 2014 departementspromemorian Patent- och 

marknadsdomstol (Ds 2014:2) som byggde vidare på den tidigare s.k. Målutredningens betänkande 
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(SOU 2010:44).
115

 Även i promemorian konstaterades att de immaterialrättsliga målen ofta är 

komplicerade och omfattande varför särskild kompetens krävs hos dem som dömer.  Man förordade 

även en koncentration av de olika målen och ärendena eftersom man bedömde att det fanns så många 

och starka beröringspunkter dem emellan.
116

 Enligt förslaget skulle alla immaterialrättsliga mål prövas 

samlat i en s.k. särskild domstol vilken skulle benämnas Patent- och marknadsdomstol. Stockholms 

tingsrätt skulle enligt förslaget vara första instans och Svea Hovrätt skulle vara andra instans och 

benämnas Patent- och Marknadsöverdomstol.  Vidare skulle högsta domstolen, enligt förslaget, 

alltjämt fungera som sista instans med ansvar för prejudikatbildningen. Promemorian föreslog även att 

de särskilda domstolarna skulle hantera såväl allmänna tvistemål som administrativa mål och som en 

direkt konsekvens av de föreslagna åtgärderna föreslogs att Patentbesvärsrätten och 

Marknadsdomstolen skulle avvecklas.117
 Förslaget innebar att Patent- och marknadsdomstolen 

kommer att hantera en stor mängd olika typer av mål om det genomförs. Förutom upphovsrätt, 

mönsterrätt, varumärkesrätt och patenträtt skulle domstolarna, enligt utredningen, även hantera t.ex. 

arbetstagares uppfinningar, försvarsuppfinningar, firmarätt, konkurrensrätt samt marknadsrätt.
118

  

 

Remissrundan, avseende departementspromemorians förslag, hade på det hela taget ett positivt utfall. 

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet delade i huvudsak de uppfattningar som 

framförts i departementspromemorian. Nämnden ansåg i remissen att en samlad domstolsprövning vid 

immaterialrättsliga marknadsrättsliga mål var nödvändigt, inte minst i ljuset av den överstatliga 

rättsutvecklingen inom EU där särskilt gränsen mellan varumärkesrätt och marknadsrätt i vissa fall 

helt suddats bort. Man menade bl.a. att ett varumärkes skyddsomfång nära nog helt bestäms av 

marknadsföringsrätten idag. Man hänvisade även till praxis från EU-domstolen där det bl.a. genom 

Mål C-347/97 Lloyd framgår att en genomsnittskonsument ska definieras på samma sätt vid 

tillämpning av båda regelverken. I remissyttrandet hänvisar nämnden vidare till EU-domstolens Mål 

C-487/07 L´Oréal och Mål C-533/06 O2 Holding genom vilka det framgår att skyddet av ett 

varumärkes funktioner vid dubbel identitet, förväxlingskriteriet samt anseendeskyddet villkoras av de 
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harmoniserade reglerna i marknadsföringsrätten. Mot bakgrund av detta menar man att möjligheten att 

pröva immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga frågor i en och samma domstol framstår som 

attraktiv, detsamma ansåg man gälla möjligheten att kumulera dispositiva och indispositiva tvistemål 

samt straffrättsliga och civilrättsliga processer i dessa avseenden.  

 

6.3  En europeiserad domstolsordning 

 
Den domstolsordning som varit gällande, och som presenterats ovan, har varit märkbart komplicerad 

och splittrad. Detta är emellertid viktigt att se detta ur ett utvecklingsperspektiv. De olika lösningarna 

har kommit till vid olika tidpunkter utifrån delvis olika förutsättningar. Trots att de två 

specialdomstolarna, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen, utvecklades vid olika tidpunkter och 

utifrån olika förhållanden hänger de viktigaste utvecklingsperspektiven tveklöst samman med Sveriges 

EU-medlemskap och europarättens starka genomslag.
119

 Även om det inte enbart är inom 

immaterialrätten och marknadsrätten som rättens europeisering gör sig gällande är det dock få andra 

rättsområden där den svenska rätten, och dess tillämpning, i samma utsträckning är så direkt kopplad 

till den europeiska. De större svenska företagen söker i allmänhet europeiska patent vid European 

Patent Office (EPO) och ansöker hos The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) om 

registrering av gemenskapsvarumärken. Det har även utvecklats ett en omfattande rättspraxis vid EPO 

och om gemenskapsvarumärken samt att den nationella lagstiftningen på området i stor utsträckning 

styrs av EU-direktiv. Även inom upphovsrätten har EU-rättslig praxis blivit betydelsefullt, inte minst i 

fråga om tvister relaterade till datorprogram och Internetanvändning. Samma utveckling har dessutom 

kunnat skönjas inom konkurrens- och marknadsföringsrätten. Den europeiska konkurrensrätten har 

blivit direkt gällande i Sverige och utformningen av 2008 års marknadsföringslag är, som vi tidigare 

kunnat konstatera, till stor del styrd av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.
120

 

Ur ett gemenskapsperspektiv spelar alltså immaterialrätternas harmonisering en viktig roll. Att en 

koordinerad immaterialrättsordning måste realiseras inom den Europeiska gemenskapen har länge 
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betraktats som ett krav för att de territoriellt begränsade immaterialrätterna inte skall utgöra hinder för 

den fria rörligheten av varor m.m. på den inre marknaden. Ett enhetligt immaterialrättssystem har 

således ansetts vara en viktig komponent i den europeiska ekonomiska utvecklingen.
121

  

 

6.4  Kumulation  

 
Som nämnts har domstolsordningen på området varit märkbart splittrad mellan olika instanser och 

processordningar vilket gjort att kumulation av mål för gemensam handläggning av den rättsliga 

bedömningen i närliggande frågor försvårats eller till och med helt förhindrats.  

 

Med den domstolsordning som har varit aktuell på området har det således ej varit möjligt att 

kumulera t.ex. en immaterialrättslig tvist vid allmän domstol med en tvist enligt marknadsföringslagen 

i Marknadsdomstolen. Som nämnts ovan har det följt av MD:s praxis
122

 och förarbetena till MFL att 

domstolen skall avstå från att gå in i bedömningar av immaterialrättslig karaktär, man har bl.a. inte 

kunnat föra en tvist vid svensk domstol mot en påstådd efterbildning med ett förhandsyrkande att 

efterbildningen utgör ett varumärkesintrång och ett andrahandsyrkande att efterbildningen skall 

förbjudas t.ex. såsom vilseledande marknadsföring eller marknadsrättslig otillåten marknadsföring. 

Vid fall av denna art medför MD:s ställning som specialdomstol att allmän domstol, till skillnad från 

många andra jämförbara länder, är förhindrad att gå in i en marknadsrättslig bedömning. Det stämmer 

vidare inte överrens med EU-domstolens avgörande i Mål C-487/07 L´Oréal v. Bellure i vilket 

domstolen fann efterbildningen av en exklusiv parfymflaska utgöra såväl varumärkesintrång som 

otillåten efterbildning, 
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7. Sammanfattning/Analys 

 

7.1 Utvecklingen i svensk rättspraxis och gällande rätt 

 
En av de grundläggande anledningarna till att MD fram till det s.k. Elskling-målet avstått från 

att pröva om det föreligger ett immaterialrättsligt intrång är att Sverige haft skilda 

processuella ordningar. Immaterialrättsliga mål har prövats av allmän domstol samtidigt som 

mål enligt MFL prövats av MD och målen har inte kunnat kumuleras. Som nämnts 

utformades gränsdragningen mellan immaterial- och marknadsrätt under en tid av annorlunda 

rättsläge i Sverige och i takt med att bl.a. EU-rätten fått ökad betydelse under senare år har 

denna gränsdragning betraktats allt mer ohållbar. Unionsrätten saknar en liknande 

gränsdragning och som nämnts gjorde EU-domstolen i Mål C-487/07 L´Oréal en samlad 

varumärkes- och marknadsrättslig bedömning. Mot bakgrund av detta verkar det onekligen som att det 

skett en förskjutning av MD:s praxis avseende synen på gränsdragningen mellan immaterial- och 

marknadsrätt, en förskjutning som inneburit att praxis tagit en ny riktning där MD gör direkta 

immaterialrättsliga överväganden inom ramen för lagstridighetsbedömningen. Denna förändring känns 

dessutom som en naturlig utveckling till följd av implementeringen av direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder i svensk rätt vilket gör det än mer naturligt för MD att närma sig 

unionsrätten och EU-domstolen. Hur långt MD är villig att gå avseende praxisförändringen återstår att 

se men klart är i alla fall att den marknadsrättsliga lagstridighetsprincipen ger betydande möjligheter 

att förbjuda olika former av immaterialrättsintrång. 

 

7.2    Svarta listans förhållningsätt till svensk rättspraxis 

 

Som nämnts gäller sedan den 1 juli 2008 en ny marknadsföringslag. I samband med nya MFL infördes 

även direktiv 2005/29/EG. Direktivet har exempelvis genom införandet av den s.k. svarta listan, den 

förteckning (punkterna 1-31 i bilaga I till direktivet) över affärsmetoder som under alla omständigheter 



 

 

36 

 

är otillbörliga, som kompletterar MFL, kommit att påverka den svenska rättsordningen. Punkten 9 i 

svarta listan.    

 

Marknadsföring ska enligt 5 § MFL stämma överens med god marknadsföringssed och enligt 6 § MFL 

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

i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Av 8 § andra stycket MFL framgår däremot att viss marknadsföring som anges i svarta 

listan alltid att anse som otillbörlig. Listans punkt 9 har följande lydelse: ”Ange eller på annat sätt 

skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet”. Det framgår av förarbetena 

till marknadsföringslagen att förbudet vilar på lagstridighetens grund och att det således alltid är 

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

fallet.
123

 Sedan direktivet implementerades i svensk rätt har MD tillämpat punkt 9 i svarta listan främst 

i fråga om avkodningsutrustning, paketresor samt livs- eller läkemedel, samtliga egentligen typfall av 

den allmänna lagstridighetsprincipen i 5 § MFL. Svarta listans punkt 9, som alltså kan betraktas som 

ett specialfall av nyssnämnda princip, har även ett snävare tillämpningsområde än generalklausulen i 5 

§ MFL och den tar främst sikte på marknadsföring av produkter som är olagliga i sig, exempelvis på 

grund av ett rådande saluförbud eller för att produkterna inte uppfyller vissa lagkrav
124

. Den stora 

skillnaden mellan de två är alltså den allmänna principen kräver att lagstridigheten ska påverka 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (transaktionstestet enligt 6 § MFL) samtidigt 

som den speciella lagstridighetsprincipen i punkt 9 kräver att det ska vara fråga om en vilseledning om 

lagligheten. Det förhållandet att den svarta listan utgör bindande EG-rätt och inte kan ändras annat än i 

samband med en revision av direktivet talar vidare enligt MD:s mening för att den inte bör tolkas 

extensivt.  

 

Målet MD 2008:19 handlade om att Konsumentombudsmannen (KO) yrkade att ett företag vid vite 

skulle förbjudas att marknadsföra paketresor då man underlåtit att betala det belopp, enligt 

resegarantilagen, som Kammarkollegiet bestämmer.  Marknadsdomstolen anförde att man i ett tidigare 
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avgörande slagit fast att ett åsidosättande av bestämmelserna i 1 § resegarantilagen var otillbörligt 

enligt 4 § MFL i den äldre marknadsföringslagen. Efter ett anförande kring reglerna i 5 § MFL och 

punkt 9 svarta listan ansågs marknadsföringen otillbörlig och bolaget förbjöds att marknadsföra 

paketresor utan föreskriven säkerhet resegarantilagen. 

 

I ett ytterligare mål, MD 2009:40, menade Svenska Jägareförbundet att ett företags marknadsföring av 

vildsvinsfällor stred mot god marknadsföringssed och var otillbörlig. Svenska Jägarförbunder anförde 

som stöd för sin talan att de aktuella fällorna inte fick marknadsföras över huvud taget eftersom dom 

saknade typgodkännande från Naturvårdsverket. MD redogjorde först i domskälen att 

marknadsförings som strider mot den s.k. lagstridighetsprincipen d.v.s. marknadsföring som 

åsidosätter annan lagstiftning än MFL som uppmanar till brott eller som skapar risk för olagligt 

beteende är att anse som oförenlig med god marknadsföringssed och kan förbjudas med stöd av 

generalklausulen i 5 § MFL. MD fortsatte sitt anförande med att redogöra för den s.k. svarta listan som 

MFL kompletterades med i samband med införandet av direktivet 2005/29/EG. MD anförde att även 

svarta listans punkt 9 vilade på lagstridighetsprincipens grund och speciellt tar sikte på 

marknadsföring av produkter som är olagliga i sig. Mot bakgrund av detta ansåg MD att 

marknadsföringen skulle anses otillbörlig i enlighet med lagstridighetsprincipen och förbud har 

meddelats med stöd av punkten 9 i bilaga 1 till direktiv 2005/29/EG, den s.k. svarta listan. 

 

Målet MD 2010:15 handlade om ett bolag hade marknadsfört en matfettsblandning som smör trots att 

den inte uppfyllt de lagstadgade krav som ställs för att få kalla en produkt för smör. MD fann 

marknadsföringen otillbörlig enligt punkten 9 i svarta listan, den s.k. lagstridighetsprincipen, då den 

stred mot lag och eftersom näringsidkaren skapat intryck av att det var lagligt att sälja den aktuella 

produkten trots att så inte var fallet.  

 

Målet MD 2013:7 rörde marknadsföring av bantningsmedel och hälsoprodukter som hade skett i strid 

mot krav på godkännande eller registrering från Läkemedelsverket för försäljning. Eftersom något 

godkännande från Läkemedelsverket för försäljning av de aktuella produkterna som läkemedel inte 
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fanns menade MD att marknadsföringen var oförenlig med lagstridighetsprincipen och otillbörlig 

enligt punkten 9 i den svarta listan och 8 § MFL.   

 

Det kan konstateras att de två lagstridighetsprinciperna, den allmänna i 5 § MFL och den speciella i 

svarta listans punkt 9, i hög grad tillämpas parallellt numera något som det inte finns några 

invändningar emot. Som man utläsa från de exemplifierande rättsfallen ovan tillämpar MD vid 

upprepade tillfällen den allmänna lagstridighetsprincipen vid sidan punkt 9 i svarta listan.  Man kan 

nästan tala om att det råder en konkurrenssituation de två principerna emellan. Tolkningen och 

tillämpningen av den allmänna lagstridighetsprincipen påverkas däremot inte av direktivet. Genom 

direktivets krav på efterlevnad och god yrkessed utgör principen istället en integrerad del av det.
125

  

 

På grund av frånvaron av en explicit kodifiering av den allmänna lagstridighetsprincipen i 5 § MFL 

kan konkurrenssituationen de två principerna emellan väntas bestå ett tag framöver. Om vi istället 

blickar längre fram i tiden kommer vi sannolikt att få se mindre av den parallella tillämpning av de två 

principerna i framtiden och kan istället utgå ifrån att svarta listans punkt 9 kommer att ta över en hel 

del fall som normalt skulle ha hänförts till den allmänna lagstridighetsprincipen något som kan 

förväntas inträffa i flertalet medlemsstater som saknar en kodifierad lagstridighetsprincip. Det råder 

helt klart stor osäkerhet kring utvecklingen på området och det återstår att se hur förhållandet mellan 

den allmänna lagstridighetsprincipen i 5 § MFL och den speciella i punkt 9 i svarta listan kommer 

förändras och utvecklas framöver.  

 

7.3    Ny domstolsordning – utveckling och framåt 

 

Som framgått tidigare är domstolsprövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och 

konkurrensrättsliga frågor av stor betydelse, inte minst för att kunna tillgodose en effektiv konkurrens 

och ett starkt konsumentskydd. Domstolsprövningarna på dessa områden har länge krävt uppfyllt höga 

krav på kvalitet, effektivitet och god och rättvis prejudikatbildning. Domsprövningen har varit 

utspridda på flertalet olika domstolar trots att mål av dessa slag betraktas som komplicerade och trots 
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att de rättsliga och principiella sambanden mellan dem ofta är tydliga. Ett stort problem med denna 

ordning har inte minst varit att splittringen mellan instanser och processordingar gjort att mål inte 

kunnat kumuleras för gemensam handläggning.  

 

Situationen har länge varit föremål för diskussion eftersom den splittrade prövningen och de låga 

målantalen försämrat möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet. 

Som sagts så konstaterades det även i den s.k. Målutredningens betänkande (SOU 2010:44) att de 

immaterialrättsliga målen ofta var komplicerade och omfattande varför man förordade en 

koncentration av de olika målen och ärendena eftersom man ansåg att beröringspunkterna dem 

emellan var många.  

 

Som exempel kan anges Finland som sedan tidigare haft ett liknande system som det nuvarande i 

Sverige men de har nyligen fått en sammanförd processordning för immaterialrätt och marknadsrätt 

som ger den finska MD en central position. När en ny domstolsförordning nu föreslås träda ikraft i 

Sverige den 1 september i år (2016) så känns det, utifrån vad som framkommit ovan, som att tiden är 

mogen. Införandet av den nya ordningen kommer sannolikt att vara positiv på många sett, inte minst 

för de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga processerna. Utifrån vad som sats i denna uppsats kan 

man väl konstatera att det s.k. Elksing-målet illustrerat behovet av en sådan förändring. Det ska även 

tilläggas att utvecklingen delvis är ett resultat av Unionsrätten allt större inverkan på 

medlemsstaternas nationella rätt. Vi vet att det implementerade direktiv 2005/29/EG om 

otillbörliga affärsmetoder fått stor inverkan i svensk marknadsrätt och eftersom EU-domstolen i flera 

mål
126

 valt att inte skilja mellan immaterialrätt och marknadsrätt på samma sätt som MD normalt gjort 

tyder på att svenska MD följer EU-domstolen i den aspekten. Att svenska MD, genom domen i 

Elskling-målet, alltså låter sig inspireras av liknande avgöranden i EU-domstolen skulle därför kunna 

tyda på att man ville röra sig i rikting mot en ny förväntad framtida domstolsordning.  
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