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Summary 
Replication exists at every level in the society. Intellectual property law can 
give a businessman an extended sole right to a performance or a trademark.  
In effect the Marketing Act works as a complement various Intellectual 
Property Rights, where the use of a misleading replication also constitutes 
an unfair marketing practice. No right holder is precluded from starting legal 
proceedings both under the relevant IP act and under the marketing act 
against a misleading replication, falling under the Marketing Act, 14 §, this 
can be done at the same time. This has lead to the possibility of a strong 
“double protection” for a businessman who wants to avoid competition. One 
may ask if this “double protection” is reasonable.  
 
The purpose of 14 §, Marketing Act, is to protect businessmen and 
consumers from being mislead by a businessman who is marketing a 
replication that easily can be confused with another businessman’s well 
known and distinctive product. 14 § Marketing Act protects against the 
marketing of a misleading replication in form of design, packaging, 
trademark or a whole marketing concept of a product.    
 
According to the paragraph and the case law developed by the Market 
Court, three criteria have to be met to obtain protection under 14 §; the 
original product has to be, distinctive, well known – in the meaning that it 
can be associated to a certain business, and the replication has to evoke a 
likelihood of confusion with the original in some sense. An overall judgment 
of the criteria should be made. With the implementation of the Directive of 
Unfair Commercial Practices 2005/29/EC, a further criteria has been 
introduced; the marketing of the misleading reproduction has to have a 
commercial effect according to 8 §, Marketing Act.  
 
The distinctiveness criterion requires the features of the original to be 
unique and characteristic to its function. Products that are “principally 
conditioned on their function” cannot be seen as distinctive, they are 
exempted from protection under the 14 §. Case law has shown that the line 
between what is distinctive and what is “principally conditioned on their 
function” is complicated. This has lead to low requirements of 
distinctiveness and an exemption not serving its purpose, namely the 
guarantee of an efficient competition. 
 
The second criterion, well known, can be vital when to assess what 
constitutes a misleading replication. Even though an overall judgment 
should be done, certain factors, such as sales returns and marketing surveys, 
have shown to be highly valuable in practice. Case law has not given any 
clear guidance on the interpretation of the requirement and the significant 
variations in the judgments do not promote the security of law for the 
individual businessman. 



 2 

 
 
The third criterion likelihood of confusion, is established by an assessment 
of whether the “replication gives a similar total impression that creates an 
essentially same memory image” to the average consumer. The likelihood of 
confusion can be affected by the situation for the purchase and there are 
certain factors that can neutralize it, e.g. a clear label on the product. The 
assessment of this criterion illustrates obvious similarity to the assessment 
in intellectual property law. Case law with regard to this criterion is fairly 
varied and the judgments of the Market Court seem to be rather 
discretionary. Especially the judgments dealing with the possibilities of 
neutralizing the risk of confusion are contradictious.  
 
The new criterion of commercial effect does not seem to have contributed to 
any changes in the assessment of misleading replications. Case law of the 
assessment of misleading replication illustrates that there are low 
requirements to obtain protection and, once more, case law has not been 
able to define the requirements in an unambiguous way. The protection 
amounts to the same effect as intellectual property rights and thereby gives 
the businessmen a double protection of his products. The negative effect this 
creates to the competition at the market is making the protection against 
misleading replication unnecessary.  
 
A radical solution to this problem would be to abolish 14 §. In relation to 
that a new Marketing Act was adopted in 2008, implementing the Directive 
of Unfair Commercial Practices, it seems to be a more appropriate solution 
to accentuate the criteria of misleading replication. Furthermore it would be 
reasonable to synchronize the assessment of the criteria in the Marketing 
Act and intellectual property law. This could be achieved by applying a 
wider range of the exemption of products that are “principally conditioned 
on their function” and by only letting products creating an obvious 
likelihood of confusion obtain protection. Moreover the Market Court could 
clarify when a label on a product can neutralize a potential likelihood of 
confusion.      
 
Finally, it would be desirable to adopt a new procedure in court where both 
infringement of intellectual property rights and the Marketing Act are 
assessed in the same procedure. This would create predictability and 
increase the security in the assessment of misleading replication.   
 



 3 

Sammanfattning 
Efterbildning förekommer på alla plan i samhället. Inom immaterialrätten 
kan en näringsidkare erhålla omfattande ensamrätt för en prestation eller ett 
kännetecken. Marknadsföringslagen (MFL) fungerar i praktiken som ett 
komplement till immaterialrätten där användandet av en efterbildning vid 
marknadsföring kan utgöra otillbörlig marknadsföring. Det finns inget 
hinder mot att inneha ensamrättsligt skydd enligt immaterialrätten och 
samtidigt skydda en prestation eller ett kännetecken marknadsrättsligt 
genom 14 § MFL, vilseledande efterbildning. Detta gör att det finns en 
möjlighet för näringsidkare att undvika konkurrens genom att erhålla detta 
överlappande ”dubbla skydd”. Därför är det rimligt att undersöka om 
efterbildningar av produkter verkligen ska ha ett ”andra” immaterialrättsligt 
skydd enligt MFL.  
 
Syftet med 14 § MFL är att skydda näringsidkare och konsumenter mot att 
en näringsidkare i sin marknadsföring använder efterbildningar som är 
vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan 
näringsidkares kända och särpräglade produkter. 14 § MFL skyddar mot 
vilseledande efterbildning av varuutstyrslar, förpackningar, kännetecken och 
hela marknadsföringskoncept.  
 
Av lagtexten och MD:s praxis framgår att för att uppnå detta skydd måste 
tre kriterier vara uppfyllda; originalet ska ha särprägel, vara känt på 
marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare och fara för 
förväxlingsrisk ska föreligga. En helhetsbedömning av dessa rekvisit ska 
göras. På grund av implementering av EG-direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder infördes en ny MFL (2008:486) i juli 2008. Därefter 
föreligger ytterligare ett villkor, ett krav på att den vilseledande 
marknadsföringen ska medföra kommersiell effekt enligt 8 § MFL.  
 
För att en produkt ska anses ha särprägel är det avgörande om dess ut- 
formning har en huvudsakligen särskiljande funktion. En utformning som 
syftar till att göra produkten huvudsakligen funktionellt betingad anses inte 
som särpräglad. Undantaget mellan vad som är fritt att efterbilda och vad 
som utgör vilseledande efterbildning har vållat svåra gränsdragningar i 
praxis. Det har lett till lågt ställda krav på särprägel och att undantaget inte 
helt fyller sitt syfte, att skapa balans mellan vad som är försvarbart att 
skydda och en effektiv konkurrens på marknaden.  
 
Det andra rekvisitet, kravet på kännedom, kan även ha en avgörande 
betydelse för vad som anses utgöra en vilseledande efterbildning. En 
helhetsbedömning skall göras och hänsyn kan tas till flera faktorer. Faktorer 
som försäljningssiffror och marknadsundersökningar har visats kunna ha 
avgörande betydelse. Kravet på kännedom visar tydligt att MD:s 
bedömningslinjer kring vilseledande efterbildning är tvetydiga. Den stora 
variationen i bedömningen tyder på en viss rättsosäkerhet.  
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Det tredje rekvisitet är att förväxlingsrisk mellan originalet och 
efterbildningen ska anses föreligga. Det avgörande för förväxlingsrisken är 
om efterbildningen ger ett likartat helhetsintryck som skapar väsentligen 
samma bestående minnesbild hos konsumenten. Förväxlingsrisken påverkas 
även av bl.a. inköpssituationen och faktorer som kan anses neutralisera 
förväxlingsrisken, t.ex. märkning av produkten. Likheterna med den 
immaterialrättsliga bedömningen märks tydligt. Praxis rörande 
förväxlingsbedömningen är tämligen varierad och ibland framstår som 
MD:s bedömningar som ganska skönsmässiga. Speciellt motsägelsefulla är 
bedömningarna kring neutraliseringen av förväxlingsrisken. 
 
Det nya kravet på kommersiell effekt har ännu inte medfört några direkta 
förändringar i MD:s bedömning av vilseledande efterbildningar. 
Sammantaget visar praxis på låga skyddsförutsättningar och splittrade 
bedömningar. Skyddet i MFL har till viss mån samma effekt som det 
immaterialrättsliga skyddet och bedömningarna av rekvisiten rörande 
vilseledande efterbildningar visar även många likheter med 
immaterialrätten. Detta har lett till ett dubbelt skydd för näringsidkare som 
gör att 14 § MFL i princip är onödig genom den negativa effekt som 
bestämmelsen får för konkurrensen på marknaden.  
 
En radikal lösning hade varit att ta bort 14 § MFL. Med tanke på att en ny 
lag ganska nyligen införts till följd av EG-direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder, framstår det som en mer rimlig lösning att skärpa kraven på 
skyddsförutsättningarna och synkronisera bedömningen med 
immaterialrätten. Detta skulle kunna utföras främst genom att undantaget 
om vad som är funktionellt betingat ges en vidare tillämpning och att 
förväxlingsrisk endast anses föreligga i uppenbara fall.  En annan möjlig 
lösning är att klargöra när tydlig märkning av produkter kan neutralisera 
vilseledande efterbildningar.  
 
Det vore även önskvärt att införa en rättegångsordning där frågor om 
immaterialrättsligt intrång och otillbörlig marknadsföring prövas samtidigt. 
Genom att ta mer hänsyn till de immaterialrättsliga bedömningarna för att 
kunna synkronisera rättsområdena skulle det skapa bättre förutsebarhet och 
bättre rättssäkerhet.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Skydd mot efterbildning inom immaterialrätten är en viktig typ av skydd 
mot otillbörlig konkurrens som erhålls i form av en ensamrätt till en 
prestation eller ett kännetecken. Även om huvudregeln är att det i princip är 
fritt för envar att eftergöra eller efterbilda prestationer eller kännetecken 
som inte är skyddade enligt någon immaterialrättslig lagstiftning, kan 
användandet av en sådan efterbildning vid marknadsföring utgöra otillbörlig 
marknadsföring.1

 
  

I marknadsföringslagen (MFL) finns flertalet regler som gränsar till 
immaterialrätten bl.a. 5-6 §§ MFL, renommésnyltning, 10 § MFL, 
vilseledande om kommersiellt ursprung, och det som är i fokus för denna 
uppsats 14 § MFL, vilseledande efterbildning. Syftet med 14 § MFL är att 
skydda näringsidkare och konsumenter mot att en näringsidkare i sin 
marknadsföring använder efterbildningar som är vilseledande genom att de 
lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade 
produkter. En ny MFL (2008:486) infördes i juli 2008 (2008 års MFL) för 
att genomföra EG-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. 
Detta medförde bl.a. ett krav på kommersiell effekt för att vilseledande 
efterbildning ska anses föreligga2

 
. 

Det finns inget som hindrar att en näringsidkare för en prestation eller ett 
kännetecken innehar ensamrättsligt skydd enligt immaterialrättsliga regler 
samtidigt som prestationen eller kännetecknet skyddas marknadsrättsligt 
mot vilseledande efterbildning.  
 
Detta ”dubbla skydd” kan till viss del vara ett överlappande skydd som ger 
näringsidkaren ett starkt skydd mot konkurrens. Det har ifrågasatts om detta 
”dubbla skydd” är rimligt ur konkurrenssynpunkt. Redan när 
Marknadsföringsutredningen3

 

 genomfördes till 1995 års MFL fanns det ett 
visst motstånd mot, motiverat av frikonkurrensskäl, att ta in en särskild 
bestämmelse riktad mot vilseledande efterbildningar. Regeln antogs dock 
och Marknadsdomstolen (MD) har sedan i en ganska riklig praxis beviljat 
skydd för produkters utformning och dess förpackningar, varukännetecken 
och hela marknadsföringskoncept.  

Immaterialrätten begränsar ensamrättens objekt och skyddets omfattning i 
syfte att skapa en balans mellan ensamrätt och frikonkurrens. Någon sådan 
avbalansering, förutom att det som skyddas inte ska vara huvudsakligen 
funktionellt betingat, tycks inte finnas vid skyddet mot vilseledande 

                                                 
1 Prop. 1994/95:123, Ny marknadsföringslag, s. 57.  
2 Prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag. s. 108 ff. 
3 SOU 1993:59, Ny marknadsföringslag. Se även Prop. 1994/1995:123 s. 56 f. 
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efterbildningar enligt MFL. MD verkar i sin bedömning vara mer inriktad 
på att bedöma förväxlingsrisken hos konsumenten.4

 

 Domstolen är dock 
säkerligen medveten om att en alltför generös tillämpning av 14 § MFL på 
ett negativt sätt kan inskränka konkurrensen.  

Skyddsförutsättningarna för vilseledande efterbildning är dock låga och 
ingen direkt enhetlig praxis föreligger på området. Kombinationen av de 
påtagliga verkningarna av ett förbud för en näringsidkare att marknadsföra 
en efterbildning samt den förstärkning som skett av det omfattande 
immaterialrättsliga skyddet för formgivning ger en god anledning att 
diskutera marknadsrättens gränser. Det kan vara passande att ställa frågan 
om det är rimligt att efterbildningar av produkter ska ha ett ”andra” 
immaterialrättsligt skydd genom vilseledande efterbildningar i MFL?5

 
  

Ett intressant ämne som dykt upp under arbetet med denna uppsats är det 
anglosaxiska begreppet ”passing off”6

1.2 Syfte och frågeställning 

 som skyddar mot att en 
näringsidkares produkter eller tjänster i marknadsföringen misstas för att 
vara en annan näringsidkares. Det hade varit intressant att även jämföra 
vilseledande efterbildning med ”passing off” och utröna eventuella 
skillnader i tillämpning. Men eftersom en jämförelse mellan det 
immaterialrättsliga skyddet och vilseledande efterbildning gett uppsatsen 
tillräckligt med material finns det inte utrymme för detta.    

Uppsatsen syftar till att undersöka skyddet för vilseledande efterbildningar 
enligt 14 § MFL och dess samspel med de immaterialrättsliga reglerna. Den 
huvudsakliga frågeställning som kommer att utredas är om MFL genom 
vilseledande efterbildning ger ett onödigt omfattande skydd mot kopiering i 
förhållande till det immaterialrättsliga skyddet? För att undersöka denna 
frågeställning måste även underliggande frågor besvaras som vilka 
förutsättningar och krav som ställs för att vilseledande efterbildning ska 
föreligga. I frågeställningen tittar jag även på vem skyddet för vilseledande 
efterbildning egentligen är till för, för näringsidkarna eller konsumenterna? 
Även det marknadsrättsliga kopieringsskyddets påverkan på konkurrensen 
och den fria marknaden kommer att diskuteras.  

1.3 Avgränsning  
På grund av min frågeställning begränsas undersökningen till den mest 
relevanta bestämmelsen för kopieringsskyddet, 14 § MFL. Fokus kommer 

                                                 
4 Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 
2003, s. 151 f.  
5 Se Adamsson, Peter, Hulth, Lottie-Ann, Malm, Annika, I gränslandet mellan olika 
skyddsformer. Skyddet för design, NIR 2005, s. 41, med vidare hänvisning. Se även 
Nordell, Per Jonas, Skyddet för funktionellt betingade utstyrslar, NIR 2005, s. 433 ff. 
6 Se SOU 1993:59 s. 612. Se även t.ex. Davis, Jennifer, Intellectual Property Law, 3 uppl, 
Oxford University Press 2008, s. 143 ff. 
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att ligga på vilseledande efterbildning och rekvisiten för att erhålla skydd 
enligt denna bestämmelse. Andra relevanta bestämmelser i förhållande till 
immaterialrätten i MFL kommer endast att nämnas för att ge läsaren en bild 
av omfattningen av skyddet i MFL. En kort beskrivning kommer att ges 
kring generalklausulen om vilseledande marknadsföring i MFL men i övrigt 
förväntas läsaren vara bekant med MFL.  
 
I syftet att kunna göra en jämförelse med kopieringsskyddet inom 
immaterialrätten kommer endast ett kort avsnitt tas upp angående de 
immaterialrättsliga reglerna. Det redogörs kort för som vad som skyddas, 
kriterierna för skyddet, dess uppkomst och hur länge det varar.  
 
Eftersom jag har velat ge läsaren en bred bild av i vilka situationer som ett 
skydd mot vilseledande efterbildning kan uppnås har jag inte begränsat de 
rättsfall som tas upp till ett visst område t.ex. endast förpackningar eller 
bruksföremål utan uppsatsen tar upp en vidare rang av rättsfall. Av 
utrymmesskäl är dock återgivningen av rättsfall inte heltäckande.  

1.4 Metod och material  
För att utreda gällande rätt och kunna svara på frågeställningen har jag 
utgått från en traditionell rättsdogmatisk metod innebärande en genomgång 
av de klassiska rättskällorna svensk lagtext, förarbeten, praxis samt doktrin. 
I arbetet har jag även till viss del använt mig av EG-rättslig lagstiftning och 
praxis.   
 
Det material som varit till hjälp i utformningen av dispositionen kring 
vilseledande efterbildning och som till viss del påverkat valet av återgivna 
rättsfall, är en artikel om det moderna marknadsrättsliga formskyddet 
skriven av Henrik Bengtsson7

 

. Jag valde att utgå från hans artikel då han på 
ett bra sätt strukturerat upp väsentliga områden för en diskussion kring 
vilseledande efterbildning.  

De rättsfall som återges och diskuteras i uppsatsen är främst från MD 
eftersom avgöranden om vilseledande efterbildning oftast handlar om 
yrkande om förbud eller andra förelägganden som prövas av MD som enda 
instans. I avgöranden av annat slag används ett tvåinstanssystem med 
Stockholms tingsrätt som första instans och MD som andra och sista 
instans.8 Det kan noteras att MD domar ibland är knapphändigt motiverade 
vilket tidvis gjort det svårt att utläsa om det är generella marknadsrättsliga 
principer eller om det är in casu bedömningar som gjorts.9

                                                 
7 Bengtsson, Henrik, Festskrift till Marianne Levin, Nordstedts Juridik, Stockholm 2008, s. 
99 ff.   

 

8 Se Prop. 2007/08:115 s. 60.  
9 Se även Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 100. 
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1.5 Disposition 
För att ge läsaren en bra bakgrund till vilket skydd som finns tillgängligt 
mot kopiering återges kort i nästa kapitel det immaterialrättsliga skyddet, 
dess skyddsförutsättningar, omfång och uppkomst. I tredje kapitlet tas den 
relevanta EG-rättsliga lagstiftningen och rättsfall upp. Även EG-
lagstiftningens påverkan på MFL framställs. Det tredje kapitlet återger även 
kort om MFL:s grunder, dess syfte samt tillämpningsområde. Även de 
övriga reglerna i MFL som gränsar till immaterialrätten återges för att 
läsaren ska få en uppfattning om det marknadsrättsliga skyddet i förhållande 
till det immaterialrättsliga skyddet.  
 
I den centrala delen av uppsatsen, det fjärde kapitlet, undersöks de tre 
rekvisiten för vilseledande efterbildning främst genom praxis för att kunna 
svara på om det marknadsrättliga skyddet mot vilseledande efterbildning är 
onödigt. Rättsfallen är uppdelade för att försöka illustrera rekvisiten på bästa 
sätt. Även en uppdelning mellan äldre praxis och praxis efter 2008 års MFL 
har gjorts för att kunna jämföra eventuella skillnader i rättstillämpningen. I 
det femte kapitlet avslutas uppsatsen med analys och utredning av 
frågeställningen.  
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2 Efterbildningsskydd enligt 
immaterialrätten 

Efterbildning och imitation är ett naturligt och grundläggande mänskligt 
beteende. Nästan all utveckling i samhället bygger vidare på tidigare 
erfarenheter och kopior av produkter förekommer inte minst i kommersiella 
sammanhang. Om kopiorna är lagliga eller inte beror bl.a. på om 
originalprodukten har särprägel eller originalitet, efterbildningens likhet och 
om de är skyddade antingen immaterialrättsligt eller marknadsrättsligt.10 
Under samlingsbegreppet otillbörlig konkurrens finns regler som skyddar 
mot konkurrensåtgärder som bedöms vara ohederliga eller på annat sätt 
otillbörliga mot framförallt andra näringsidkare. Hit hör bl.a. reglerna i 
immaterialrätten och MFL.11

 
 

Immaterialrätten fokuserar på hur man ska skydda den rätt som i form av en 
ensamrätt tillerkänns en prestation eller ett kännetecken. Innehavaren av 
prestationen eller kännetecknet får en ensamrätt till en ”förlaga” och även 
till identiska eller snarlika efterbildningar av denna. Reglerna ska hindra att 
ensamrättsinnehavaren utsätts för olovlig kopiering eller andra slag av 
utnyttjande som denne inte har samtyckt till.12

2.1 Industriellt rättsskydd  

   

2.1.1 Varumärkesrätten  
Ett varumärke är enligt 1 § varumärkeslagen (VML) ett särskilt kännetecken 
för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. 
Utgångspunkten är att alla tecken som kan återges grafiskt kan vara ett 
varumärke, förutsatt att tecknet kan särskilja varor eller tjänster som 
tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en 
annan näringsverksamhet.13 Ett giltigt varumärkesskydd kan uppnås genom 
antingen registrering eller inarbetning.14 Den fysiska eller juridiska person 
som låtit registrera varumärket eller den som har uppnått inarbetning är den 
som erhåller ensamrätten till varumärket.15

 
 

                                                 
10 SOU 1993:59 s. 609. 
11 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Handelsbolaget Immateriellt 
Rättsskydd Stockholm, 11:e uppl., Stockholm 2009, s. 312.   
12 Valentin Rehncrona, Pia, Immaterialrättens grunder, Upplaga 2:1, Studentlitteratur, 1999 
och 2008 s. 1.   
13 Valentin Rehncrona, 1999 och 2008, s.19 f.  
14 Det finns främst fyra sätt att uppnå ett giltigt varumärkesskydd i Sverige både nationellt, 
inom EU och internationellt. Se mer Bernitz m.fl., 2009, s. 235 ff. 
15 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, En lärobok i immaterialrätt, Upplaga 9:1, 
Nordstedts Juridik AB, 2007s. 380, 408. 
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Ensamrättens innehåll och omfattning framgår av 4–6 §§ VML. Innehavaren 
till ensamrätten kan förbjuda annan från att, utan samtycke, använda ett med 
innehavarens förväxlingsbart kännetecken. Ett varumärke är enligt 
produktregeln i 6 § VML förväxlingsbart med ett annat om det är identiskt 
eller liknande (märkeslikhet) och om det avser varor av samma eller 
liknande slag (varuslagslikhet). Vid bedömningen av om ett varumärke är 
förväxlingsbart görs en helhetsbedömning av varuslagslikheten och 
märkeslikheten.16

 

 Enligt 5 § VML omfattar varumärkesskyddet ej de delar 
av kännetecknet som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess 
förpackning mera ändamålsenligt eller har en annan funktion än att vara 
kännetecken.  

För att uppnå skydd krävs även enligt 13 § VML att varumärket har 
särskiljningsförmåga, d.v.s. att märket är ägnat att särskilja innehavarens 
varor från andras. Särskiljningsförmågan kan vara ursprunglig eller 
kommersiellt förvärvad. Kravet i VML anses inte utgöra någon saklig 
skillnad från kravet i den europeiska varumärkesförordningen eller 
varumärkesdirektivet. Kravet motiveras av två anledningar, dels kan endast 
kännetecken som har särskiljningsförmåga fylla varumärkets funktion att 
individualisera produkten, dels anses det inte rimligt att en enskild aktör på 
marknaden ska kunna ha ensamrätt på t.ex. ett ord som anger varans art då 
även andra aktörer kan behöva använda sådana ord.17

 
    

Varumärkesrätten medger en skyddstid för registrerade varumärken på tio 
år, som kan förnyas ett obegränsat antal gånger med en tioårsperiod i taget 
enligt 22 och 23 §§ VML. Ett inarbetat varumärke existerar så länge märket 
används.18 Varumärkesrätten kan alltså i princip vara för evigt.19

2.1.2 Firmarätten  

   

I firmalagen (FL) skyddas kännetecknet för firma som enligt 1 § FL 
definieras som ”den benämning under vilken näringsidkare bedriver sin 
verksamhet”. Firma är en rättslig beteckning för ett kännetecken för en 
rörelse, på samma sätt som varumärke utgör ett kännetecken för en vara. Det 
är endast det fullständiga namnet på en rörelse som avses i FL, t.ex. 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Namnet Ericsson, liksom andra 
kännetecken som symboliserar rörelsen, utgör ett sekundärt kännetecken 
och skyddas också enligt 1 § 2 st. FL.20

 
 

Firmaskydd kan likt varumärkesskydd uppkomma genom antingen 
registrering eller inarbetning. En förutsättning för att ett firmakännetecken 
ska kunna registreras är främst kravet på särskiljningsförmåga enligt 9 § FL. 

                                                 
16 Bernitz m.fl., 2009, s. 256 f.   
17 Bernitz m.fl., 2009, s. 242.  
18 Valentin Rehncrona, 1999 och 2008 s. 34. 
19 I 25 § VML anges situationer då varumärkesrätten kan upphävas, t.ex. då märket är 
lagstridigt, vilseledande, inte längre har någon särskiljningsförmåga (degeneration), strider 
mot allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.  
20 Bernitz m.fl., 2009, s. 280.  
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Kravet är mycket likt det i 13 § VML och samma huvudprinciper gäller 
därför vid bedömning av särskiljningsförmåga för firma som för 
varumärken.21 Ensamrätten enligt 3 § 1 st. FL innebär att ingen annan än 
innehavaren får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken 
inom det område för vilken firman registrerats och motsvarande gäller även 
för ett firmakännetecken som är inarbetat enligt 3 § 2 st. FL. I likhet med 
varumärkesrätten anses två näringskännetecken som huvudregel endast vara 
förväxlingsbara om de avser verksamhet av samma eller liknande slag enligt 
6 § 1 st. FL. Förväxlingsbarhet bedöms även här enligt produktregeln.22

 
 

Varaktigheten för rätten till ett näringskännetecken är, liksom för ett 
varumärke, inte tidsbegränsad och rättigheterna till näringskännetecknet 
upphör på nästan samma sätt. Registreringen behöver dock inte förnyas vart 
tionde år utan inarbetningsskyddet består så länge inarbetningen varar.23 
Likheterna mellan skyddet i varumärkesrätten och firmarätten innebär att 
gränsen mellan dessa ofta är flytande.24

2.1.3 Patenträtten  

  

Syftet med patenträtten är att främja den industriella utvecklingen i 
samhället. Patentskyddet har många funktioner, t.ex. att vara ett skydd för 
investeringar. Ett patent på en uppfinning innebär att innehavaren får en 
ensamrätt25 att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Innehavaren erhåller 
patentet gentemot att han offentliggör en korrekt och fullständig beskrivning 
av uppfinningen som ger andra aktörer möjlighet att föra den tekniska 
utvecklingen vidare. Varaktigheten för ett patent är 20 år från ansöknings- 
dagen, förutsatt att de föreskrivna årsavgifterna betalas enligt 40 § 
patentlagen (PL).26

 
  

Det internationella samarbetet är mycket välutvecklat på området och ett 
giltigt patent i Sverige kan erhållas på tre sätt; genom svensk patentansökan 
(enligt 1 -2 kap. PL), internationell patentansökan enligt Patent Cooperation 
Treaty (PCT) (3 kap. PL) eller europeisk patentansökan enligt European 
Patent Office (EPC) (11 kap. PL).27 Det patenterbara området, vad som är 
en uppfinning, ges inte svar på i PL utöver konstaterandet att det ska vara en 
”uppfinning som kan tillgodogöras industriellt”. Området är väldigt 
omfattande och kan inte i detalj beskrivas här, därför ska endast ett par 
kriterier anges. Kravet att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt 
innebär bl.a. ett krav på uppfinningens tekniska effekt, dess karaktär och 
reproducerbarhet.28

                                                 
21 Bernitz m.fl., 2009, s. 281.  

 Utöver detta krävs det att uppfinningen utgör en nyhet 

22 Levin, Marianne, Immaterialrätten en introduktion, Upplaga 1:1, Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm 1999, s. 59. 
23 Bernitz m.fl., 2009, s. 286. 
24 Levin, 1999, s. 56. 
25 Se mer specifikt angående ensamrättens omfattning 1 kap. 3 § PL.  
26 Bernitz m.fl., 2009, s.130 ff. 172 f.   
27 Levin, 1999, s. 83.  
28 Se även undantagen i 1- 1 D §§ PL. Se Bernitz m.fl., 2009, s. 149. 
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och att den innehar en viss uppfinningshöjd och därmed skiljer sig väsentligt 
från vad som var känt dagen före ansökan enligt 1 kap. 2 § 1 st. PL.29

2.1.4 Mönsterrätten  

   

Mönsterskyddslagens (ML) huvudsyfte är att stimulera till nyskapande och 
att åstadkomma förbättrad design.30 Medan patentlagstiftningen skyddar 
investeringar i forskning och utvecklingsarbete som leder till uppfinningar 
och idéer skyddar ML främst ny och särpräglad formgivning. Lagen skyddar 
allt från hantverks- till industriprodukter och prydnads- till nyttoföremål. 
För att öka stävan att finna nya former ges en ensamrätt enligt 5 § ML till 
den som skapat31 det nya mönstret och innehavaren kan förbjuda andra från 
att utnyttja det nya mönstret.32 Skydd kan erhållas genom registrering eller 
formlöst när formgivningen offentliggjorts.33

 
 

I 1 § ML definieras mönster, i första hand avses en produkt eller en produkts 
utseende men det kan även vara en sammansatt produkt. Mönsterskydd kan 
enligt 2 § 1 st. ML endast erhållas för mönster som är nytt och särpräglat. 
Detta krav på nyhet och särprägel definieras i 2 § 2 och 3 st. ML och följer 
den EG-förordning34 som ledde till ändringar i ML år 2002. I korta drag 
innebär ändringarna att det inte längre råder något absolut krav på nyhet och 
vid särprägel uttrycks det att mönstrets helhetsutseende ska betraktas och 
jämföras med vad som redan har blivit allmänt tillgängligt. Detta krav anses 
dock inte innebära någon större praktisk skillnad från tidigare krav. Om en 
ansökan om mönsterskydd uppfyller kraven och beviljas av antingen PRV 
respektive OHIM erhåller innehavaren enligt 24 § ML en ensamrätt, att 
utnyttja mönstret enligt 5 § ML, som gäller i en eller flera femårsperioder, 
sammanlagt högst i 25 år.35

2.2 Upphovsrättsskydd  

  

Enligt 1 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) 
har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket. 
Av samma bestämmelse följer en icke fullständig uppräkning av vad som 
avses med litterära och konstnärliga verk. Skyddsobjekten kan variera i takt 
med uppfattningen om vad som är ett litterärt eller konstnärligt verk. 
Upphovsrätten omfattar numera även de mest vardagliga verken som 
föredrag, skisser, artiklar m.m.. Även ett dåligt verk är ett skyddat verk 
enligt URL. Det ställs inget generellt krav på estetisk kvalité eller syfte 
avgörande är istället om alstret är ett verk enligt URL.36

 
  

                                                 
29 Levin, 1999, s. 88 ff.  
30 Levin, 1999, s.102. 
31 Eller till den vilken formgivarens rätt övergått genom registrering enligt 1 a § ML.  
32 Bernitz m.fl. 2009, s.193 f.  
33 Skyddet kan erhållas nationellt, inom EU och globalt. Se Bernitz m.fl. 2009, s. 194 ff.    
34 Rådets förordning (EG) nr 6/2002 den 12 december 2001.   
35 Bernitz m.fl., 2009, s. 209.   
36 Levin, 1999, s. 64.  
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Grunden för skyddet är att verket uppvisar en viss ”självständighet och 
originalitet”. Det innefattar ett krav på subjektiv nyhet och att verket är 
utfört av upphovsmannen själv, det ska inte vara en efterbildning, utan ett 
uttryck för hans personlighet.37 Enligt det s.k. dubbelskapandekriteriet, ska 
kravet på originalitet göra det praktisk taget uteslutet att två personer 
oberoende av varandra kan åstadkomma något nära överensstämmande. 
Dessa krav brukar ofta användas i ett sammanfattande begrepp, verkshöjd 
eller särprägel.38 Kravet på verkshöjd anses vara lågt ställt och upphovsrätt 
har tillerkänts alster med en relativt ringa individualitetsnivå.39

 
 

Ett upphovsrättsligt skydd uppkommer formlöst genom att ett verk skapas. 
Skyddsomfånget anses variera beroende av den skapande insatsen. 
Upphovsmannen40  erhåller enligt 2 § URL ensamrätt till verket vilket ger 
honom rätt att förfoga över eller utnyttja och mångfaldiga verket samt att 
göra det tillgängligt för allmänheten, de s.k. ekonomiska rättigheterna. 
Upphovsrätten omfattar också enligt 3 § URL en s.k. ideell rätt. Denna rätt 
innebär att upphovsmannen har rätt att göra anspråk på att hans verk 
framställs i ett icke kränkande sammanhang och att det namnges i enlighet 
med god sed.41

 

 Ensamrätten börjar löpa från det att verket skapats och är 
enligt 43 § URL tidbegränsad till 70 år efter upphovsmannens dödsår. 

Sammanfattningsvis anses det i doktrinen42 finnas överlappningar inom i 
princip alla de immaterialrättsliga områdena. Anledningen till detta är 
främst att skyddströskeln är låg. Exempelvis överlappar mönsterrätten 
skyddet inom upphovsrätten och patenträtten och till viss del 
varumärkesrätten.43 Det immaterialrättsliga skyddet har kommit att omfatta 
prestationer och kännetecken som inte var tänkta att omfattas vid 
immaterialrättens begynnelse. Denna utveckling är i viss mån positiv för 
marknaden men har också medfört en hel del kritik. Ett belysande rättsfall, 
relevant även vad gäller vilseledande efterbildning enligt MFL, är NJA 
2009 s 159, IKEA v Mag. Avgörandet visar enligt Lidgard på att den 
immaterialrättsliga regleringen i Sverige är ohållbar då den leder till ett 
alltför omfattade skydd samt att det finns behov av en harmonisering av 
upphovsrätten i Europa.44

                                                 
37 Levin, 1999, s. 65. 

 

38 Begreppen anses stämma överens med EG-direktivets originalitetskrav att alstret ska vara 
ett resultat av upphovsmannens eget intellektuella skapande. Se Bernitz m.fl., 2009, s.48 ff. 
39 Levin, 1999, s. 65. 
40 Kan vara flera upphovsmän se mer 6 och 7 §§ URL.  
41 Levin, 1999, s. 66 f.  
42 Se t.ex. Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och 
konkurrensrätten, NIR 2003 s. 325 ff. samt Nordell, NIR 2005 s. 433 ff. 
43 Bernitz m.fl., 2009, s. 194. 
44 Lidgard, Hans Henrik, Swedish copyright evergreens Mini-Maglite?, 2009, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1456392 (2010-01-07) Se även under 
avsnitt 4.6. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1456392�
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3 Marknadsrättslagstiftning i 
EU och Sverige 

EG-rätten har trots att marknadsföringsrätten inte tidigare varit föremål för 
direkt harmonisering inom EU påverkat den svenska marknadsrätten. 
Tidigare var det främst två direktiv av intresse som reglerade området, 1984 
års EG-direktiv om vilseledande reklam45 och 1997 års särskilda direktiv 
om jämförande reklam46. Nu regleras marknadsföringsrätten av EG-
direktivet om otillbörliga affärsmetoder47 och kompletteras av de två 
tidigare direktiven som omarbetats till ett direktiv48

3.1 EG-direktivet om vilseledande och 
jämförande reklam 

. 

Direktivet som består av två skilda delar, en del om vilseledande reklam och 
en del om jämförande reklam, är sedan tidigare införlivat i MFL. Delen om 
vilseledande reklam, som är mest intressant för detta arbete, är utformat som 
ett minimidirektiv vars bestämmelser inte håller särskilt höga krav.49 Efter 
införandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder50 har syftet med 
direktivet om vilseledande och jämförande reklam inskränkts till att endast 
skydda näringsidkare mot vilseledande reklam och otillbörliga följder av 
denna samt att ange under vilka förutsättningar jämförande reklam är 
tillåten.51

 
 

Begreppet reklam definieras i art. 2 och med vilseledande reklam avses all 
reklam som på något sätt vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda de 
personer som den riktar sig till. Det krävs även att den vilseledande 
reklamen sannolikt kommer att påverka personernas ekonomiska beteende, 
och till följd av detta kommer att skada en konkurrent. Enligt art. 3 ska 
hänsyn tas till samtliga inslag i reklamen vid bedömningen om vilseledande. 
Det är tillräckligt att åtgärden är ägnad att vilseleda. Artikel 2a och 3a 
reglerar när jämförande reklam är tillåtet.52

 
  

EG-domstolen anses i avgjorda mål rörande direktivet angående 
vilseledande och jämförande reklam ha en mer öppen och konkurrens- 
inriktad inställning än de nationella domstolarna, speciellt vad gäller 

                                                 
45 Rådets direktiv 84/450/EEG, L 250/17, 19.9.84. 
46 Rådets direktiv 97/55/EG, L 290/18, 23.10.97. 
47 Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/29/EG, L 149/22, 11.6.2005.  
48 Rådets direktiv, 2006/114/EG, L 376, 27.12.2006.  
49 Bernitz m.fl., 2009, s. 313. 
50 Se mer art. 14 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder.  
51 SOU 2006:76 s. 176, Otillbörliga affärsmetoder.  
52 SOU 2006:76 s. 177. 
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vilseledandets påverkan på genomsnittskonsumenten.53 Ett belysande mål är 
Estée Lauder Cosmetics v Lancaster Group54. Lancaster marknadsförde en 
antirynkkräm med ordet ”lifting” som en del av produktnamnet. 
Konkurrenten Estée Lauder åberopade inför tysk domstol, med hänvisning 
till nationella bestämmelser om bl.a. otillbörlig konkurrens, att detta var 
vilseledande då det gav konsumenterna intryck att ha samma verkan som en 
kirurgisk ansiktslyftning. Då EG-domstolen skulle svara på frågan hur 
vilseledande skulle tolkas i förhållande till direktivet påpekade den att 
utgångspunkt måste tas i en normalt informerad samt skäligen uppmärksam 
och upplyst genomsnittskonsument.55

3.2 EG-direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder 

 Domstolen ansåg att en sådan 
genomsnittskonsument normalt inte kunde förväntas anta att en kräm med 
ordet ”lifting” skulle medföra en varaktig verkan. Domstolen lämnade dock 
till den nationella domstolen att avgöra om så var fallet.  

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder är ett omfattande och relativt 
detaljerat direktiv som åsyftar fullharmonisering i medlemstaterna. 
Direktivet innebär en skillnad för den svenska marknadsrätten främst 
eftersom det har ett grundläggande syfte som saknade motsvarighet i 1995 
års MFL.56 Syftet är att främja den europeiska integrationen genom att 
hindra att skilda regler i medlemstaterna om otillbörliga affärsmetoder leder 
till snedvridning av konkurrensen och hindrar den inre marknaden från att 
fungera smidigt.57

 
  

Direktivet är enligt art. 3.1 begränsat till att tillämpas på otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare mot konsumenter före, under 
och efter en affärstransaktion som gäller en produkt. Den centrala 
bestämmelsen i direktivet är förbudet mot otillbörliga affärsmetoder i art. 
5.1. Den är utformad som en generalklausul som kompletteras med närmare 
bestämmelser om när en affärsmetod ska anses otillbörlig i art. 5.2–5.5. En 
affärsmetod anses otillbörlig enligt art. 5.2 om den strider mot god yrkessed 
och under förutsättning att den innebär eller sannolikt kommer att innebära 
en avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet58 hos 
genomsnittskonsumenten, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen som 
affärsmetoden riktas till eller som nås av metoden. D.v.s. affärsmetoden ska 
ha kommersiell effekt.59

  
 

I art. 6 anges vilka vilseledande situationer som täcks av direktivet, förutsatt 
att det uppkommer en kommersiell effekt. Särskilt intressant för detta arbete 
                                                 
53 Bernitz, Ulf, Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär. 
Festskrift till Marianne Levin, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2008, s. 134 ff. 
54 Mål C-220/98, Estée Lauder v Lancaster Group. 
55 Se speciellt p. 27 i målet. 
56 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s.128 f.  
57 Se främst skäl  2 och 3 i direktivets ingress samt art. 1.  
58 Definition av begreppet se art. 2 e. 
59 SOU 2006:76 s. 212. 
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är art. 6.2a) som anger att direktivet ger konkurrensskydd mot vilseledande 
affärsmetoder som marknadsföring av en produkt, inbegripet jämförande 
reklam, som orsakar förväxling med en konkurrents produkter, varumärken, 
varunamn eller särskiljande kännetecken. I artikel 6.1b) anges att det även 
anses otillbörligt om en affärsmetod vilseleder om en produkts utmärkande 
egenskaper, som t.ex. geografiskt eller kommersiellt ursprung. I art. 7 
regleras vilseledande genom underlåtenhet och i art. 8 och 9 regleras 
aggressiva affärsmetoder.   
 
I direktivets bilaga 1 finns det ytterligare en central del, den s.k. svarta 
listan, som omfattar 31 typer av affärsmetoder som alltid ska anses som 
otillbörliga. Dessa affärsmetoder på svarta listan är förbjudna per se och det 
krävs därför ingen bedömning av deras effekt i det enskilda fallet.60

 
  

Relationer mellan näringsidkare och affärsmetoder som endast skadar en 
konkurrents intressen faller utanför direktivets tillämpningsområde. 
Näringsidkare får dock indirekt skydd mot otillbörlig konkurrens av 
direktivet då otillbörliga affärsmetoder, inklusive otillbörlig reklam, som 
direkt skadar konsumenternas ekonomiska intressen indirekt skadar legitima 
konkurrenters ekonomiska intressen.61 Oftast är vilseledande reklam riktat 
till eller når även andra än konsumenter och direktivet skyddar därmed 
näringsidkare genom att det medför indirekta positiva effekter för de 
näringsidkare som håller sig till tillbörliga affärsmetoder.62 Därigenom 
säkerställs sund en konkurrens på direktivets område. Direktivet ger också 
indirekt skydd genom att det enligt art. 6.1 och 6.2 skyddar mot bl.a. 
vilseledande uppgifter om näringsidkares kvalifikationer, kännetecken och 
marknadsföring som orsakar förväxling med en konkurrents produkter 
m.m..63

3.3 Direktivet om otillbörliga 
affärsmetoders påverkan på MFL 

  

De två stora nyheterna direktivet medför för MFL är den svarta listan och 
kravet på kommersiell effekt för att en marknadsföringsåtgärd ska anses 
som otillbörlig.64

 
 

Vad gäller kravet på kommersiell effekt anges det i förarbetena till MFL att 
för att generalklausulen och bestämmelserna om vilseledande marknads- 
föringsåtgärder ska kunna tillämpas krävs att åtgärden medför en sannolik 
ekonomisk effekt hos genomsnittskonsumenten. I 6 § MFL uttrycks detta 
som att det krävs att den otillbörliga åtgärden ”i märkbar mån” påverkar 
eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut och enligt 8 MFL är åtgärden otillbörlig om den påverkar eller 

                                                 
60 Prop. 2007/08:115 s. 106 ff.  
61 Se ingressen skäl 6. 
62 Se ingressen skäl 8. 
63 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, 138 ff.  
64 Se även avsnitt 4.1 vilka ändringar direktivet medför för 14 § MFL.  
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sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, 
det s.k. transaktionstestet.65

 
  

Det anges i förarbetena att lagens utformning inte bör medföra att 
skyddsnivån försämras, varken för konsumenter eller näringsidkare, vid 
risken att bli utsatt för illojal konkurrens i form av vilseledande 
efterbildning. Det uppställdes redan i 1995 års MFL krav på ekonomisk 
effekt vid bedömning av vilseledande reklam varför detta nya krav anses ha 
tydliga likheter med tidigare gällande svensk marknadsrätt. Det bör vidare 
ligga i sakens natur, om en produkt anses vara en efterbildning av en annan 
känd och särpräglad produkt, att förekomsten av en efterbildning sannolikt 
påverkar konsumentens ekonomiska handlingsmönster.66 Inte heller i 
doktrinen förespås kravet på kommersiell effekt innebära särskilt stor 
skillnad mot tidigare praxis eftersom det funnits ett krav på att 
marknadsföringsåtgärder ska vara ägnade att påverka efterfrågan av en 
produkt.67 Transaktionstestet har dock inom näringslivet utpekats för att 
försvaga skyddet för näringsidkare speciellt vad gäller renommésnyltning 
och misskreditering. Det har även ansetts kunna leda till en liberalisering 
och sänkt skyddsnivå av vilseledande efterbildningar. 68

 
   

En annan viktig fråga angående direktivets påverkan på den svenska 
marknadsföringslagstiftningen är om det leder till höjd eller sänkt nivå av 
konsumentskyddet. Redan i ingressens inledning anges att direktivet avser 
att åsyfta en hög konsumentskyddsnivå. Direktivet ansluter enligt Bernitz 
till den definition av genomsnittskonsumenten som EG-domstolen bildat i 
praxis. Bedömningsstandarden kan sägas motsvara en bonus pater familias 
där konsumenten normalt förutsätts kapabel till att själv kunna nå fram till 
sina köpbeslut, förutsatt att denne inte blir vilseledd, ges tillräcklig 
information och inte utsätts för aggressiva marknadsföringsåtgärder.69

 
  

Huvudsyftet bakom direktivet är dock att öppna upp för gränsöverskridande 
reklam och annan marknadsföring och motverka nationella regleringar på 
området som uppfattas som onödigt långtgående och hindrande. Bernitz 
menar att den öppna och konkurrensinriktade inställningen som beskrivits 
gälla i tidigare avgöranden kring vilseledande marknadsföring70 även ligger 
bakom direktivet om otillbörliga affärsmetoder.71

 
  

Den grundvärdering om öppen konkurrens som ligger bakom direktivet 
stämmer, enligt Bernitz, också överens med hur MFL och bedömnings- 

                                                 
65 Prop. 2007/08:115 s.109 ff. 
66 Prop. 2007/08:115 s. 102, 110. 
67 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 144 f.  
68 Se bl.a. artikel från Sveriges marknadsförbund – Näringslivets självständiga skydd måste 
återskapas.http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_marknadsforbund/pressrele
ase/view/naeringslivets-sjaelvstaendiga-skydd-maaste-aaterskapas-258733.  
Samt Friberg, Magnus, Den nya marknadsföringslagen - samma, samma –fast annorlunda, 
2007, http://www.mim.m.se/index.php?page=147  
69 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 143.  
70 Se ovan avsnitt 3.1. 
71 Se skäl 1 och 2 ingressen. Se även Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 133 ff. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_marknadsforbund/pressrelease/view/naeringslivets-sjaelvstaendiga-skydd-maaste-aaterskapas-258733�
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_marknadsforbund/pressrelease/view/naeringslivets-sjaelvstaendiga-skydd-maaste-aaterskapas-258733�
http://www.mim.m.se/index.php?page=147�
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standarden kring genomsnittskonsumenten tillämpats. Enligt Bernitz 
behöver inte heller den svenska bedömningsstandarden sänkas, hans 
övergripande slutsats är att direktivet inte kommer att innebära så stora 
förändringar i sak för svensk marknadsrätt. En viktig förändring är dock att 
den svenska rätten fortsättningsvis kommer att tillämpas i en ny 
europeiserad rättsmiljö där MFL måste tolkas konformt med direktivet och 
EG-domstolens praxis.72

3.4 MFL:s syfte och tillämpningsområde 

 

Med motivet att skapa ett enhetligt konsumentskydd på gemenskapsnivå 
genomfördes ändringar i 1995 års MFL som ersattes med en ny MFL 
(2008:486). Likt 1995 års MFL syftar den nya lagen enligt 1 § MFL till att 
främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med 
marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är 
otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Lagen tar sikte på att skydda 
konsumenters och näringsidkares ekonomiska intressen. För näringsidkare 
innebär lagen också ett skydd mot illojal konkurrens från andra 
näringsidkare. Lagen syftar därmed även till att motarbeta otillbörliga 
beteenden och snedvridningar av konkurrensen på marknaden i stort. MFL 
är en ramlag som kompletteras med andra bestämmelser om marknadsföring 
i särskild lagstiftning.73

 
 

3 § MFL anger att lagen är tillämplig på all reklam och andra åtgärder i 
näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången 
till produkter. Alla slags produkter omfattas och även alla distributions- och 
säljformer. Numera omfattas även efterköpssituationer, d.v.s. marknads- 
föring som sker efter det att avtal ingåtts mellan köparen och säljaren. MFL 
omfattar dock inte marknadsföringsåtgärder som inte har kommersiellt syfte 
och som inte rör rent kommersiella förhållanden, t.ex. opinionsskapande 
reklam.74

 
  

Lagen är uppbyggd av generalklausuler med vidsträcka användnings- 
områden och av katalogbestämmelser som är utformade som konkreta krav 
på innehållet i marknadsföringen samt som förbud mot vissa marknads- 
föringsåtgärder. Till katalogreglerna finns vissa knutna sanktioner som t.ex. 
marknadsstörningsavgift, skadeståndsskyldighet och förbud eller åläggande 
som kan förenas med vite.75

3.5 MFL och gränsen mot immaterialrätt  

 

Den immaterialrättsliga lagstiftningen skyddar mot att någon annan än den 
som har rätt till prestationer eller kännetecken utnyttjar dessa. 
Marknadsföringsrättens utgångspunkt är att frågor som berör ensamrätt och 
                                                 
72 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008 s. 142 ff.   
73 Prop. 2007/08:115 s. 1, 60 ff. 
74 Bernitz m.fl., 2009, s. 313.  
75 Prop. 2007/08:115 s. 59 f.  
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efterbildningsskydd helt ska lösas inom den immaterialrättsliga 
lagstiftningen. Några kompletterande bestämmelser om skydd mot slavisk 
efterbildning finns egentligen inte i MFL.76 Även om huvudregeln är att det 
i princip är fritt för envar att eftergöra eller efterbilda prestationer eller 
kännetecken som inte är skyddade enligt någon immaterialrättslig 
lagstiftning, kan användandet av sådan efterbildning vid marknadsföring 
utgöra otillbörlig marknadsföring.77

 
  

Marknadsrätten har en gräns mot immaterialrätten främst vid användning av 
annan näringsidkares kännetecken som varumärke, firma eller geografiska 
ursprungsbeteckningar m.m.. MFL erbjuder en form av skydd mot 
otillbörlig konkurrens och fungerar i praktiken som ett komplement till 
immaterialrätten. Exempelvis kan en handling som utgör varumärkesintrång 
samtidigt utgöra en otillbörlig marknadsföringsåtgärd. En produkt kan vara 
upphovsrättsligt skyddad och samtidigt skyddas mot vilseledande 
efterbildning enligt 14 § MFL. De situationer där marknadsföringsrätten och 
känneteckensrätten möts är främst när frågor om renommésnyltning enligt 
5-6 §§ MFL, vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 10 § 2 st. 5 p. 
MFL, vilseledande produkt- och förpackningsefterbildningar enligt, 14 § 
MFL och jämförande reklam enligt 18 § MFL aktualiseras.78

3.6 Generalklausulen om vilseledande 
marknadsföring 

 På grund av 
uppsatsens avgränsning kommer arbetet fortsättningsvis fokusera på 14 § 
MFL. Då lagen är uppbyggd kring generalklausuler redogörs kort för 
generalklausulen om vilseledande marknadsföring.         

Enligt 8 § MFL är marknadsföring som är vilseledande enligt någon av 
bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ att anse som otillbörlig om den 
påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat beslut. Enligt transaktionstestet krävs det alltså att agerandet är 
ägnat att ha en kommersiell effekt för att en marknadsföringsåtgärd ska 
anses som vilseledande. Överdrifter som är uppenbara och mindre 
felaktigheter i marknadsföringen kan därför falla utanför MFL:s förbud mot 
vilseledande marknadsföring. Vidare anges att sådan vilseledande 
marknadsföring som anges i punkterna 1-23 i bilaga I till direktiv 
2005/29/EG, d.v.s. den svarta listan, alltid är att anse som otillbörlig.79

 
  

                                                 
76 Svensson m.fl., Praktisk marknadsrätt, 7 uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm 2002, 
s. 214.   
77 Prop. 1994/95:123 s. 57.  
78 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten en introduktion, 4:1 uppl., Nordstedts Juridik AB, 
Stockholm 2008, s. 116 f.   
79 Prop. 2007/08:115 s. 110. 
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4 Efterbildningsskydd enligt 
MFL  

4.1 Vilseledande efterbildning 14 § MFL 
14 § MFL slår fast att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får 
använda efterbildningar som är vilseledande i fråga om produktens 
kommersiella ursprung genom att de lätt kan förväxlas med någon annan 
näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte 
efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten 
funktionell. Vilseledande om kommersiellt ursprung täcks även av 10 § 
MFL. Dessa bestämmelser överlappar varandra till viss del men 14 § MFL 
tillämpas alltid i första hand vid marknadsföring av vilseledande 
efterbildning. Immaterialrättsligt anses vilseledandet ofta utgöra 
varumärkesintrång.80

 
 

Bestämmelsens utformning med ett uttryckligt förbud syftar bl.a. till att 
tillgodose Sveriges förpliktelser enligt art. 10bis p. 3.1 Pariskonventionen 
(PK).81

 

 14 § MFL implementerar delvis artiklarna 5.4, 6.1b och 6.2a i 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder och uppfyller därmed också 
Sveriges förpliktelser enligt direktivet.  

Vid bestämmelsens införande82 påpekades bl.a. att lagstiftningen behövdes 
eftersom de nya säljformerna, självbetjäning och stormarknader, gjorde det 
lätt för oseriösa näringsidkare att, genom vilseledande efterbildningar, lura 
konsumenter till att köpa något annat än de trodde. Om varorna var 
likvärdiga, vilket de sällan är, var skadan för konsumenten dock ganska 
ringa. MD:s praxis hade dessutom visat på behovet av ett konkurrensrättsligt 
skydd mot vilseledande efterbildningar.83 Det framhölls att det inte var 
fråga om något utvidgat objektsskydd och att utgångspunkten var att 
upprätthålla en effektiv konkurrens. Samtidigt påpekades att skyddet till sin 
effekt kommer att kunna likställas med en immaterialrättslig ensamrätt i det 
enskilda fallet men att det även ur ett konsumentskyddsperspektiv finns 
intresse av skyddet.84

                                                 
80 Nordell, 2008, s. 72. 

 I förarbetena framhölls även att vissa remissinstanser 
ansåg att bestämmelsen skulle kunna medföra konkurrensrättsliga problem 
och Konkurrensverket (KKV) avstyrkte förslaget helt och menade att det 
inskränkte konkurrensen. KKV menade att en sådan bestämmelse skulle 
skydda redan etablerade företag från konkurrens och om bestämmelsen 
skulle införas borde undantaget för funktionellt betingade egenskaper ges en 

81 Där anges att ett förbud ska meddelas mot ”alla handlingar av beskaffenhet att genom 
vilket medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller 
verksamhet inom industri eller handel”. Se Prop. 1994/95:123 s. 59.  
82 Tidigare 8 § i 1995 års MFL.  
83 SOU 1993:59 s. 309, 316 ff. 
84 SOU 1993:59 s. 618 f.  
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vidsträckt tolkning.85 I betänkandet till 2008 års MFL anges att syftet med 
förbudet främst är att skydda konkurrenter mot ett otillbörligt utnyttjande av 
deras investeringar och goodwill men att även konsumenterna skyddas av 
förbudet.86

 
   

14 § MFL har samma utformning som i 1995 års MFL men införandet av 
EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder har lett till förändringar i 
tillämpningen av bestämmelsen. Införandet av transaktionstestet i 8 § MFL 
medför att prövningen av vilseledande efterbildningar ska ske i två led. 
Först ska en bedömning göras om åtgärden är vilseledande och därefter ska 
en bedömning ske i vilken mån åtgärden har effekt på konsumentens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.87

 
 

Kravet i 8 § MFL på kommersiell effekt gäller dock inte p. 13 i svarta 
listan. Enligt denna punkt är det alltid förbjudet att ”försöka sälja en produkt 
som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt 
som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma 
tillverkare trots att så inte är fallet”. Denna bestämmelse ska enligt 
förarbetena endast vara tillämplig på de mer uppenbara fallen av 
efterbildning, vilket understryks av att det uppställs krav på att 
efterbildningen avsiktligt förespeglar att produkten är gjord av tillverkaren 
av den efterbildade produkten. Till skillnad från direktivet skyddar 
bestämmelserna i svarta listan både näringsidkare och konsumenter. 
Punkten 13 ska t.ex. tillämpas när det är fråga om rena plagiat, 
varumärkesförfalskning eller andra liknande efterbildningar som i estetiskt 
hänseende ger intryck att vara utformade mycket nära den särpräglade 
produkten. Närmare gränsdragning beträffande vilken bestämmelse som ska 
tillämpas vid vilseledande efterbildning bör dock preciseras i praxis.88 
Bestämmelsen anses kunna bli ett nytt vapen mot förfalskningar och vara 
lämpat för snabba interimistiska förbud.89

 
  

Av lagtexten och MD:s praxis framgår att tre kriterier ska vara uppfyllda för 
att vilseledande efterbildning ska föreligga; originalet ska ha särprägel, vara 
känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare och en 
fara för förväxlingsrisk ska föreligga. Vad dessa kriterier innebär samt vilka 
typer av vilseledande bestämmelsen omfattar redogörs det för nedan. 

4.2 Särprägel  
14 § MFL riktar sig inte mot vilka efterbildningar som helst. För att ett 
förbud mot efterbildning ska föreligga måste det vara frågan om ett 
särpräglat objekt som efterbildats. MD har i praxis, främst MD 1981:2, 
Conex,90

                                                 
85 Prop. 1994/95:123 s. 56 f. 

 uttalat att det avgörande för att produkten ska anses ha särprägel är 

86 SOU 2006:76 s. 238 ff.  
87 Prop. 2007/08:115 s.102, 109 ff. Se avsnitt 3.3. 
88 Prop. 2007/08:115 s. 102, 107 f. 
89 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 140. 
90 Se även 4.2.3. 
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att utformningen har en huvudsakligen särskiljande funktion d.v.s. en 
utformning som har till ändamål att främst ge produkten ett utseende som i 
estetiskt hänseende skiljer den från andra produkter. En utformning som 
huvudsakligen syftar till att göra produkten ändamålsenlig och som därmed 
är tekniskt eller funktionellt betingad anses inte särpräglad. 91

4.2.1 Kommersiell särprägel 

  

I 1993 års Marknadsföringsutredning förutsattes att det som efterbildats ska 
inneha en kommersiell särprägel för att en vilseledande efterbildning ska 
föreligga. Begreppet kommersiell särprägel används här som en 
sammanfattande definition av en mängd egenskaper hos en företeelses form 
och framtoning som gör produkten identifierbar på marknaden. Det kan vara 
fråga om egenskaper som förknippas med ett visst kommersiellt ursprung 
men även en mindre specifik identifikation av viss kvalitet av en vara, tjänst 
eller annan nyttighet.92

 
 

MD har i praxis93 anfört att särprägelskriteriet är synonymt med begreppet 
särskiljningsförmåga i varumärkesrätten och känneteckensrättslig in- 
arbetning. Enligt Marknadsföringsutredningen bör dock begreppet 
kommersiell särprägel vara kopplat till hur en produkt som helhet uppfattas i 
sitt marknadssammanhang och inte begränsas till vissa konkreta egenskaper 
hos den marknadsförda produkten i varumärkesrättslig mening. Därför är 
det också vanligen fråga om produkter som är väl etablerade på marknaden 
eller en del av den. Den kommersiella särprägeln kan finnas i en 
kombination av marknadsföringsåtgärder men även i originella egenskaper 
hos produkten (innefattat varan, tjänsten eller förpackningen) själv.94

4.2.2 Ursprunglig särprägel – bedömning av 
varuutformningen 

 

 
Den varumärkesrättliga utgångspunkten vid bedömningen av ett varumärkes 
särskiljningsförmåga är att ett varumärke antingen kan ha ursprunglig 
särskiljningsförmåga, d.v.s. att särskiljningsförmågan är oberoende 
exponeringen av varumärket, eller att varumärket genom långvarig 
marknadsexponering och med marknadsföringsinsatser förvärvat en 
särskiljningsförmåga. I doktrinen har ansetts att samma uppdelning skulle 
kunna göras inom marknadsrätten med utgångspunkt i Marknadsförings- 
utredningens resonemang om kommersiell särprägel (se ovan). Då skulle en 
produkt ha ursprunglig särprägel om produkten redan då den introducerades 
på marknaden i kraft av sitt utseende skiljer sig från andra befintliga 
produkter på marknaden.  Kommersiell särprägel skulle kunna uppnås om 

                                                 
91 Se även MD 1983:3, 1983:23, 1985:5under avsnitt 4.2.3 och 4.4. 
92 SOU 1993:59 s. 536.  
93 Se bl.a. MD 1983:23. 
94SOU 1993:59 s. 536.  
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produkten genom marknadsexponering och marknadsföringsinsatser 
inarbetats på marknaden, oberoende om den har ursprunglig särprägel.95

 
  

I praxis har MD ett flertal gånger tagit ställning till om produkter som givits 
en designmässigt ren eller återhållsam formgivning är särpräglade, d.v.s. om 
de på grund av sin design eller varuutformning har en ursprunglig särprägel 
redan då produkten introducerades på marknaden. I doktrinen har 
konstaterats att det är tydligt att MD har utgått från en helhetsbedömning av 
produktutstyrseln och inte från en bedömning av enskilda formgivnings- 
detaljer. MD har t.ex. inte ansett att viss färg i sig som varuutformning ger 
särprägel.96

  
 

Domstolen bedömde i ett tidigt mål, MD 1976:11, Kevi-länkrullar, om en 
produktutformning kunde anses vara särpräglad. I målet yrkade Kevi att 
konkurrenten Hillerstorp skulle förbjudas att marknadsföra de länkrullar 
som utgjorde en efterbildning av Kevi-rullen. Domstolen ansåg att Kevi-
länkrullen hade en särskiljande funktion och fann den vara särpräglad trots 
att liknande hjulkonstruktioner funnits sedan långt tidigare på marknaden. 
MD fann att dock att Kevi-länkrullen inte kunde anses så väl känd att den 
uppfyllde det mått av inarbetning som krävs för att förväxlingsrisk skall 
föreligga. Därmed förelåg inte något vilseledande angående varans 
kommersiella ursprung och Hillerstorps förfarande ansågs inte otillbörligt 
enligt MFL trots att länkrullarna ansågs vara nära nog identiska.      
 
Ett mål på området med motsatt utgång, MD 2001:12, Elflugan, har 
betraktats som ett genombrott för det moderna marknadsrättliga 
formskyddet. Fallet bekräftade att MFL är tillämplig på ursprungligt 
estetiskt särpräglade produkter och att dessa kan förvärva skydd genom 
inarbetning och särprägel.97

                                                 
95 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 101.  

 Elflugan är en elektrisk ljusstake som 
marknadsförs och säljs av AB Lundgren & Strandberg, (LS). Ljustaken 
består av en basplatta där 19 tunna, raka och olika höga stavar är placerade 
enligt en viss ordning. På toppen av varje stav finns en ljuspunkt (se bild 1). 
Ljustaken fick vid lanseringen 1997 stor uppmärksamhet i bl.a. 
inredningstidskrifter och vid designutställningar. Upphovsmännen fick 
stipendium för designen och den beskrevs som en ny designprodukt. Svensk 
Forms Opinionsnämnd (SFO) ansåg att Elflugans formspråk klart skiljde sig 
från tidigare ljusstakar på marknaden. MD ansåg att det var övertygande att 
Elflugan därmed hade särprägel, var känd och förknippad med sina 
upphovsmän.  

96 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s.101. Ang. rättsfall om särprägel vid 
färg se t.ex. MD 1983:3 Ajax 1, MD 1990:3 Liljeholmen, MD 2005:12 Swedish Match. 
97 Nordell Per Jonas, Genombrott i skyddet för egentliga varuutstyrslar i svensk 
marknadsrättspraxis. Kommentar till MD 2001:12 (Elflugan), NIR 2001 s. 496 ff. 
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Bild 1  
 
Svarandens, ICB Svenska AB (ICB), ljusstake Cascade var även utformad 
med olika höga, raka stavar placerade på en platta.  MD noterade att det 
fanns vissa skillnader i utformningen på ljusstakarna, bl.a. antalet 
ljuspunkter och stavarnas placering. MD konstaterade att trots dessa 
skillnader hade Cascade-ljusstakarna alla de karaktäristiska formdetaljerna 
som fanns hos Elflugan, vilket medförde att helhetsintrycket av Elflugan och 
Cascade i allt väsentligt blev detsamma. Därmed förelåg en uppenbar risk 
för förväxling som inte förtogs av ICB:s argument angående 
prisskillnaderna mellan ljusstakarna, utformningen av ljusstakarnas 
förpackningar, namnolikheten eller distributionssättet. Efterbildningarna 
ansågs således utgöra vilseledande efterbildningar och förbjöds.  
 
Elflugan är det första fallet där MD uttryckligen förbjöd en efterbildning av 
en produkts yttre form som vilseledande efterbildning. I fallen före Elflugan 
har utformningen av produkter inte ansetts kunna skyddas då de varit 
funktionellt betingade.98 Bernitz m.fl. menar att man i praxis kan urskilja en 
tydlig skillnad i bedömningen av fall där formen eller utseendet av en 
produkt fyller en huvudsakligen estetisk eller särskiljande funktion och 
sådana fall där de funktionella inslagen är dominerande. Endast de 
förstnämnda fallen åtnjuter skydd mot vilseledande efterbildning och 
gränsdragningen mellan dessa fall och de senare är enligt Bernitz m.fl. 
riskfylld.99

4.2.3 Gränsdragningen mellan funktionellt 
betingat och särprägel  

 Att denna gränsdragning är svår kan rättsfallen i nästa avsnitt 
visa. 

I MD 1981:2, Conex uttalade MD att en utformning av en produkt som är 
huvudsakligen ändamålsenlig och funktionellt eller tekniskt betingad inte 
kan anses vara särpräglad och måste få vara tillgänglig för var och en även 
om alternativa lösningar finns att tillgå. I fallet var frågan huruvida en 
klämringskoppling för muttrar utgjorde vilseledande efterbildning. Vid 
särprägelsbedömningen ansåg domstolen att marknadsrätten inte bör hindra 
att näringsidkare utnyttjar tekniska och funktionella företeelser som är 
allmänt tillgängliga. MD påpekade att sådant utnyttjande naturligtvis i vissa 

                                                 
98 Nordell, NIR 2001, s. 496 ff. 
99 Bernitz m.fl., 2009, s. 326 ff.  
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fall kan leda till en produktlikhet som i och för sig kan medföra 
förväxlingsrisk men att detta är normalt i fråga om alla produkter av 
enhetlig karaktär och därför inte kan tillmätas särskild betydelse i 
förevarande sammanhang. Domstolen ansåg att den efterbildade 
klämringskopplingen huvudsakligen hade en teknisk funktion och att dess 
utformning inte var så speciell att den gick utöver de tekniska detaljerna och 
gav utformningen känneteckenskaraktär. Domstolen fann därmed att 
klämringskopplingen inte var särpräglad och lämnade inget förbud mot 
konkurrentens marknadsföringsåtgärder. 
 
Detta fall är ett tydligt exempel på att det finns svårigheter att bestämma 
gränsen mellan vad som är funktionellt betingat och vad som är rena 
produktefterbildningar. Nordell har ansett det anmärkningsvärt att MD trots 
att efterbildningen var så gott som identisk inte förbjöd marknadsföring av 
efterbildningen eftersom originalet var uteslutande funktionellt betingat.100

 
 

Fallet avgjordes innan förbudet mot vilseledande efterbildningar och 
undantaget om funktionellt betingade produkter kom till uttryck i lagtexten. 
I förarbetena till 1995 års lag diskuterades om undantaget borde införas bl.a. 
på grund av att det låg i konsumenternas intresse. Som exempel anförde 
Lagrådet att det borde vara i konsumenternas intresse att reservdelar till 
välkända bilmärken tillverkas och säljs även av andra än bilfabrikanterna 
och deras auktoriserade återförsäljare. Ett undantag för huvudsakligen 
funktionellt betingade produkter skulle göra att MFL inte lägger hinder i 
vägen för sådan handel.101

 

 En huvudsakligen funktionellt betingad 
utformning ska alltså med hänsyn till det allmänna intresset av effektiv 
konkurrens vara tillgänglig för envar om inte annat följer av särskild 
lagstiftning. Mot denna bakgrund infördes undantaget i lagtexten och 
därefter har det förekommit ett antal fall där MD ytterligare försökt klargöra 
gränsen mellan funktionellt betingat och särpräglat. 

I MD 2004:23, LEGO I, fann MD att LEGO:s byggklossar i grunden hade 
en funktionell utformning genom konstruktionen med knoppar som gör det 
möjligt att koppla ihop klossarna med varandra. Dock ansågs klossarna även 
ha vissa designmässiga och godtyckliga formgivningsmoment bestående 
bl.a. i att de hade proportionerats för att åstadkomma en tilltalande form (se 
bild 2). MD påpekade att det inte bör finnas något marknadsrättsligt hinder 
för andra att marknadsföra leksaksbyggklossar med samma typ av knoppar 
som kan kopplas samman med LEGO:s klossar, så länge efterbildningarna 
inte utformas så att de designmässigt kan förväxlas med LEGO:s klossar om 
de var särpräglade och väl kända.  

                                                 
100 Nordell, NIR 2001, s. 498. Ett annat liknande kritiserat avgörande är MD 1977:25, 
Fiskars sax. fallet anses dock i huvudsak överspelat av främst MD 2004:23, LEGO I. Se 
även Svensson, 2002, s. 237, Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 108 
101 Prop. 1994/95:123 s. 59. 
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Bild 2   COKO–vilseledande efterbildning. 
 
MD konstaterade att LEGO:s byggklossar funnits på marknaden i 
väsentligen samma utförande de senaste 50 åren samt att byggklossarna 
varit föremål för en omfattande och systematisk marknadsbearbetning. De 
hade dessutom vunnit ett stort antal design- och formpriser. Av 
marknadsundersökningarna framgick bl.a. att hela 95 procent av 
omsättningskretsen förknippade en avidentifierad baskloss med LEGO. 
Domstolen ansåg att LEGO:s byggklossar, då inte enbart basklossen, måste 
anses vara typiska, speciella och karaktäristiska på så sätt att de förknippas 
med LEGO. Med hänsyn till det ovanstående konstaterades att LEGO:s 
byggklossar fick anses ha förvärvat särprägel genom inarbetning och vara 
väl kända. MD ansåg även att förväxlingsrisk förelåg då klossarna var 
nästan identiska avseende form, dimension och färg. MD påpekade att 
COKO:s (svarandens) sortiment hade systematisk likhet med LEGO:s 
sortiment och att även motiven och förpackningarna var mycket lika.102

 

  
COKO ansågs därmed utgöra vilseledande efterbildning och förbjöds vid 
marknadsföring.  

Trots att MD utgick ifrån att det marknadsrättsligt var fullt tillåtet att 
marknadsföra leksaker med samma typ av knoppar och funktioner som 
LEGO:s, blev utgången att LEGO fick ett ganska generellt skydd mot 
konkurrentens byggsatser och klossar.103

 
 

I det efterföljande fallet MD 2006:3, LEGO II, fann dock domstolen att ett 
annat företags byggklossar hade så pass stora designskillnader att det inte 
förelåg förväxlingsrisk trots att de var kompatibla med LEGO:s bygg- 
klossar. Därmed förelåg ingen vilseledande efterbildning. LEGO:s klossar 
ansågs fortfarande inneha särprägel och vara väl kända men MD ansåg att 
förväxlingsrisken neutraliserades vid inköpstillfället genom att 
konkurrentens byggklossar marknadsfördes i förpackningar som tydligt 
skiljde sig åt från LEGO:s förpackningar ifråga om främst design, 
formspråk, färg och en tydlig ursprungsmärkning.104

 
  

                                                 
102 Se avsnitt 4.4.5. 
103 Bernitz, Ulf, Kommentar till svenska Marknadsdomstolens avgörande MD 2006:3, 
LEGO v. COBI angående vilseledande efterbildning och renommésnyltning, NIR 2006 s. 
197 ff.  
104 Se avsnitt 4.4.4. 
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Dessa två avgöranden belyser särskilt den vanskliga gränsdragningen 
mellan huvudsakligen funktionellt betingad och särpräglad utformning av 
produkter. Bernitz menar att LEGO I-avgörandet kunde uppfattats så att 
LEGO getts ett brett marknadsrättsligt skydd mot andra företag som 
marknadsför byggklossar som var baserade på samma slags knoppar och 
kompatibla med LEGO:s klossar. Detta skulle i sak innebära att LEGO hade 
erhållit ett skydd för den funktionella utformningen av sina klossar. Vidare 
anser han att LEGO II-avgörandet visar att så är inte fallet, utan skyddet 
täcker endast de efterbildningar som är lätt förväxlingsbara genom 
påtagliga likheter i förpackningsutformning och motiv samt eventuellt i 
förening med bristfällig märkning. Enligt Bernitz tydliggör LEGO II 
gränsen mellan immaterialrättsligt oskyddade produkter, fria för 
efterbildning även enligt MFL, och närgånga efterbildningar. Det bekräftar 
också en viktig marknadsrättslig regel, nämligen att, då en näringsidkare 
marknadsför en produkt närliggande en konkurrents, det är grundläggande 
ur konsumenternas och konkurrenternas intresse att man utformar sin 
marknadsföring så att man undviker risker för vilseledande förväxling 
mellan produkterna.105

 
 

Att den varumärkesrättsliga bedömningen angående särprägel skiljer sig åt 
från den marknadsrättsliga bedömningen kan man även utläsa av bl.a. 
bedömningen av LEGO-klossen. Medan MD i LEGO I och II ansåg att 
byggklossen hade särprägel, trots att den i grunden var funktionellt 
utformad, ansåg HD106 och OHIM:s Grand Board of Appeal att byggklossen 
saknar varumärkesrättslig särskiljningsförmåga eftersom den uteslutande 
består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat.107

 
 

Ett kritiserat108

 

 avgörande angående efterbildning av ett helt 
marknadsföringskoncept är MD 1993:26, Hemglass. I fallet förelåg likheter 
både vad gäller produktsortiment och marknadsföring mellan kärandens 
Hemglass och svarandens Glassbilen. Glassbilen hade på många sätt försökt 
lägga sitt koncept så nära som möjligt med Hemglass genom en blå bil, 
liknande ljudsignal och namnlikhet på produkter m.m.. Trots att MD fann 
att Glassbilens marknadsföring som helhet fått en form som låg 
anmärkningsvärt nära Hemglass bedömdes de olika inslagen i Hemglass 
marknadsföring inte särskiljande varken var för sig eller tillsammans och 
utgången i målet blev att vilseledande efterbildning inte ansågs föreliga.  

I ett senare avgörande MD 2005:12, Swedish Match, fann MD dock 
Swedish Matchs snusdosor ha särprägel tack vare den samlade 
bedömningen av marknadsföringskonceptet. MD ansåg att den runda 
formen var huvudsakligen funktionellt betingad men att det i samband med 
övriga komponenter, såsom text och symboler gav förpackningarna 

                                                 
105 Bernitz, NIR 2006, s, 197 ff.  
106 NJA 1987 s. 923. 
107 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 109.  
108 Se Bernitz, Ulf, Förväxlingsbart utnyttjande av kännetecken och 
marknadsföringskoncept? JT 1993/94 s. 540 ff.  
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särprägel. Intrycket som reklamen gav som helhet medförde även 
förväxlingsrisk och därmed förelåg vilseledande efterbildning.109

 
 

MD har även tillerkänt funktionellt betingade förpackningar och 
varuutstyrslar särprägel tack vare känneteckensfakta.110 I MD 1972:10, 
Catalina, ansågs ett foder i en jacka, en s.k. dekorutstyrsel, särpräglat. I 
MD 1987:30, Select, har ordkännetecken på fotbollar ansetts särpräglat för 
sitt speciella mönster. Även i MD 2000:25, Hästens I, ansågs ett rutmönster 
för sängar ha blivit känt på marknaden och förvärvat särskiljningsförmåga 
och därigenom särprägel.111

 
  

 MD upprätthåller, framförallt ur ett europeiskt perspektiv, en sträng 
bedömningslinje vad gäller efterbildning av förpackningsutstyrslar då 
konkurrenterna försökt ge sina produkter en utstyrsel som ligger nära det 
marknadsledande företagets välkända förpackning.112 Det grundläggande 
fallet på området är fortfarande MD 1974:5, Blomin.113

 
  

 I MD 1983:3, Ajax I hade Colgate-Palmolive AB marknadsfört 
rengöringsmedlet Ajax sedan år 1963, när Soliax AB 1981 började sälja 
rengöringsmedlet Zak. Ajax såldes i en vit plastflaska med en röd skruvkork 
som var avsedd att användas som doseringsmått. På flaskan fanns en etikett 
i vita, blåa och röda nyanser som följde flaskans form. På etiketten fanns 
bl.a. en utmärkande blå tornado och AJAX med stora röda bokstäver. Även 
Zak såldes i en vit plastflaska med röd kork och med en liknande etikett.  
 
MD ansåg att det utbildats ett slags mönster av förpackningars utformning 
för flytande rengöringsmedel då ett tiotal olika varumärken sålde 
rengöringsmedel förpackat i flaskor med företrädesvis vit färg och stora 
kapsyler att använda som doseringsmått. Utformningen av Ajax- 
förpackningen ansågs därför i huvudsak vara funktionellt betingad och inte 
heller flaskans färg eller dess kapsyl medförde att förpackningen erhöll 
särprägel. MD fann dock att etiketten på flaskan hade en särskiljande 
funktion bl.a. genom sin tornado och förpackningen som helhet ansågs 
särpräglad. Vidare ansåg MD Ajaxförpackningen vara inarbetad och väl 
känd på den svenska marknaden då den marknadsförts intensivt på olika sätt 
i en i stort sätt identisk förpackning i ett flertal år och att den hade hög 
marknadsandel samt hög kännedom. Angående förväxlingsrisken ansåg 
domstolen att etiketterna uppvisade betydande likheter och att flaskornas 
utformning förstärkte intrycket av ett gemensamt kommersiellt ursprung. 
Trots namnolikheten förelåg förväxlingsrisk och Zakförpackningen ansågs 
utgöra en otillåten efterbildning. 114

                                                 
109 Se även om förväxlingsrisk under avsnitt 4.4.3. 

  

110 Nordell, NIR 2005, s. 450 f. 
111 Se även om förväxlingsrisk avsnitt 4.4.2.  
112 Bernitz m.fl., 2009, s. 323. Bernitz, NIR 2006, s. 197 ff. Svensson m.fl., 2002, s.226. 
113 Se avsnitt 4.4.1. Se bl.a. Bernitz m.fl., 2009, s. 323 samt Svensson m.fl., 2002, s.226. 
114 MD har bedömt flertalet liknande fall därefter med samma utgång. Se MD 1985:5, 
Perstorps ättika, MD 1996:1, Ajax II, MD 1988:6, Klorin I, MD 1994:27, Klorin II och MD 
2001:22, Red Bull. Se även MD 1996:3, Galliano där etiketten sammantaget på grund av 
varunamnets utformning och dess färgkombination bedömdes särpräglad.  
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I MD 2007:7, Bestickfallet, ansåg MD att en viss typ av bestick inte 
utgjorde vilseledande efterbildning. Beträffande bestickens eventuella 
särprägel konstaterades att de var av s.k. fransk modell och att bestick av 
sådan modell har förekommit på den svenska marknaden sedan i vart fall 
slutet av 1700-talet. För att besticken i fråga skulle anses särpräglade 
krävdes därför att de hade en utformning som var ägnad att i estetiskt 
hänseende skilja dem även från andra bestick av fransk modell. Enligt MD 
saknade de aktuella besticken dessa särskilda formgivningsdetaljer och var 
därför inte särpräglade. MD bedömde aldrig om besticken var kända och på 
så sätt kunnat förvärva särprägel.  
  
I fallet gjorde MD vid bedömningen av särprägel en viktig jämförelse med 
det befintliga formförrådet i Sverige.115 Det befintliga varuutbudet med 
liknande bestick hade här en avgörande betydelse för domstolens 
bedömning.116

 
  

En liknande utgång fick MD 2007:16, Maglite III, som rörde ficklampor 
tillverkade av Mag Instrument, Inc. (Mag)117. Mag menade dels att en s.k. 
pennlampa och dels att ALU Lite ficklampan (ALU Lite), tillverkade av 
L.H. AB (L.H.) utgjorde vilseledande efterbildningar av Mag:s ficklampa 
Mini Maglite. MD prövade först om Mini Maglite kunde anses vara känd118

Bild 3. Maglite 

 
på den svenska marknaden. I kravet på kändhet ligger enligt MD att 
produkten skall vara känd i omsättningskretsen, vanligtvis bland enskilda 
konsumenter som efterfrågar produkten. Vid en samlad bedömning av de 
uppgifter som åberopats som bevisning i målet, i fråga om den aktuella 
perioden mellan 1994-2001, fann MD att Mini Maglite fick anses ha varit 
känd i Sverige i vart fall under den senare delen av 1990-talet. Vad gällde 
den första hälften av 1990-talet ansåg domstolen att det, bl.a. på grund av 
avsaknaden av t.ex. en marknadsundersökning, inte med tillräcklig grad av 
säkerhet kunde fastslås att Mini Maglite uppnått sådan grad av kändhet i 
Sverige som krävs enligt MFL och att L.H.:s marknadsföring och 
försäljning inte inneburit någon vilseledande efterbildning av Mini Maglite.  

    Bild 4. Lampa tillverkad av L.H. 

                                                 
115 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 103 f.  
116 Jfr även MD 2001:12, Elflugan, ljusstakar med likartad utformning som förekom 
utomlands hade inte någon betydelse för särprägelsbedömningen.  
117 Ficklamporna har även varit aktuella i flertalet andra fall, se bl.a. nedan avsnitt 4.5., MD 
2008:15 samt NJA 2009 s. 129. 
118 För ytterligare detaljer om kännedomsbedömningen se nedan avsnitt 4.3.1. 
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Vad gällde frågan om särprägel konstaterades att det funnits stavlampor 
utformade för mindre batterier långt före Mini Maglite och att Mini Maglite 
därmed inte var den första stavlampan på marknaden. Likt i Bestickfallet 
ovan, påpekade MD att det för att Mini Maglite skall anses vara särpräglad 
krävdes att stavlampan hade en utformning som är ägnad att i estetiskt 
hänseende skilja den från andra ficklampor av stavmodell. MD ansåg att 
Mini Maglite hade särprägel dels genom utformningen av reflektorhuvudet 
med dess mjuka förhållandevis långa och karaktäristiska övergång till den 
cylinderformade batterihållaren, dels genom den rena utformningen i övrigt, 
särskilt avsaknaden av en "knapp" eller annan utanpåliggande anordning för 
tändning och släckning av lampan. Någon vilseledande efterbildning ansågs 
dock inte föreligga då förväxlingsrisk uteblev.119

 
 

Ett annat intressant avgörande är MD 2007:27, Twinner, där dammsugar- 
munstycken med minsta möjliga marginal ansågs utgöra vilseledande 
efterbildning. I frågan om särprägel konstaterade MD att Twinnovation:s  
Twinner hade en utformning som i hög grad måste anses betingad av dess 
funktion som dammsugarmunstycke (se bild 5). Domstolen konstaterade 
även att formgivningen av produkten hade haft en teknisk inriktning men 
även framträdande inslag av rent estetisk karaktär, framförallt vad gällde de 
mjuka linjerna och färgsättningen. Domstolen påpekade att de tidigare 
dammsugarmunstycken som förekom på marknaden hade helt annan 
konstruktion än Twinner och lanseringen av Twinner innebar därmed att ett 
munstycke med en klart särskiljande utformning gjordes tillgängligt på 
marknaden, vilket måste tillmätas en avgörande betydelse vid bedömningen 
av särprägel. MD ansåg därför att Twinner:s utformning sammantaget hade 
en huvudsakligen särskiljande funktion och att den var särpräglad. MD 
kommenterade dock inte att SFO hade funnit att Twinner åtnjöt skydd som 
brukskonst enligt URL.120

 
  

Bild 5 Twinner  Kopia 
 
I Twinner var två domare skiljaktiga vad gällde den avgörande 
bedömningen om särprägel. De ansåg att det måste ställas stora krav på 
bruksföremål för att dessa ska anses ha marknadsrättslig särprägel. De 
menade att Twinner-munstyckets detaljer, bl.a. den fyrkantiga designen för 
att komma åt att suga damm i hörn, uppenbarligen hade utformats med det 
huvudsakliga syftet att göra den funktionell. Trots att avsikten med 
formgivningen varit att ta fram ett munstycke som är estetiskt tilltalande för 
användaren förtog det inte intrycket att produkten hade en i allt väsentligt 
funktionell utformning. Inte heller färgsättningen på vissa detaljer utgjorde 
                                                 
119 Se avsnitt 4.4.5. angående förväxlingsrisk. 
120 Se även avsnitt 4.3.2. samt 4.4.5.  
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tillräckliga skäl för att särprägel förelåg. Med hänsyn till detta ansåg de att 
utformningen av Twinner var huvudsakligen funktionellt betingad och inte 
kunde anses särpräglad i marknadsföringssammanhang.  
 
Twinner sätter ljuset på en mycket intressant och avgörande detalj i frågan 
om särprägel, nämligen vilken tidpunkt som är relevant för bedömningen. 
Inom upphovsrätten bedöms frågan huruvida verkshöjd föreligger med 
hänsyn till hur det såg ut i dåtid, d.v.s. då upphovsmännen skapade sitt verk. 
Inom marknadsrätten brukar bedömningen för särprägel och för kännedom 
göras i nutid eller någon mer preciserad tidsperiod eftersom det är vad 
konsumenterna möter nu som är intressant. I Twinner har dock MD121 valt 
att låta dåtid vara avgörande, alltså hur det såg ut på marknaden när Twinner 
munstycket lanserades. Detta synsätt har ansetts ge svängrum åt 
trendsättarna med tanke på att produkt- och förpackningsdesignen i viss 
utsträckning är trendstyrt. Trendsättarna kan då avvakta med att agera mot 
sina efterföljare eftersom de alltid kan peka tillbaka på hur det såg ut när 
deras produkt lanserades.122 Bengtsson nämner att det avgörande är om den 
tidigare produkten förekommit på samma marknad och därför kan medföra 
att produktutstyrseln inte skiljer sig från befintligt formförråd ur en 
konsuments synvinkel.123

4.2.4 Sammanfattning 

  

Svensk praxis har enligt Bernitz länge haft en överdrivet restriktiv hållning 
vad gäller vilseledande efterbildningar men under de senaste tio åren har det 
skett en välmotiverad utveckling av praxis där det viktiga steget för 
särprägel togs i avgörandet MD 2001:12, Elflugan.124 Särprägel tillerkänns 
nu förpackningar, varuutformning, varukännetecken och hela 
marknadsföringskoncept. Angående ursprunglig särprägel kan man enligt 
Bengtsson konstatera att det marknadsrättsliga kravet är ganska lågt ställt, 
speciellt med hänsyn till bedömningarna i MD 2004:23, Lego I, och MD 
2005:12, Swedish Match. Efter dessa två domar samt MD 2007:7, 
Twinner, torde även utrymmet för tillämpning av funktionalitetsundantaget 
vara mycket begränsat, eftersom även produkter som i grunden har en 
funktionell utformning nu kan åtnjuta efterbildningsskydd så länge 
produkten också innehar designmässiga och godtyckliga 
formgivningsmoment.125 Bernitz m.fl. anser dock att MD är försiktig med 
att tillerkänna produkters yttre form ett bredare efterbildningsskydd då detta 
skulle kunna försvåra möjligheten för konkurrenter som behöver nyttja en 
liknande funktionell utformning.126

                                                 
121 Se domen ” lanseringen av Twinner innebar att ett munstycke med en klart särskiljande 
utformning gjordes tillgängligt på marknaden. De dammsugarmunstycken som redan 
förekom på marknaden hade således en helt annan konstruktion än Twinner”. 

 

122  Vilseledande efterbildning; “Designskydd” enligt marknadsrätten, Redaktionen, 
PatentEye, 2007, häfte 8 s. 12 – 19. 
123 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 104.  
124 Bernitz, NIR 2006, s. 197 ff. 
125 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 102 f, 109 f.  
126 Bernitz m.fl., 2009, s. 328.  
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4.3 Känt på marknaden 
Det andra rekvisitet som krävs för att en produkt ska utgöra vilseledande 
efterbildning är att originalet är känt på marknaden så att det förknippas 
med en viss näringsidkare. I Marknadsföringsutredningen angavs det att 
efterbildning torde vara bevisat så snart originalprodukten med prioritet är 
känd på marknaden. För att detta ska vara uppfyllt kan det räcka att den är 
känd för ett antal konsumenter som kan förknippa kvalitets- eller ursprungs- 
föreställningar med utformningen av produkten.127 Detta förutsätter att 
produktens kännetecken, till vilket konsumenten anknyter, är någorlunda 
känt i avnämarkretsen (eller omsättningskretsen). Vanligtvis består denna 
krets av de konsumenter som utgör målgruppen för den aktuella produkten 
men den kan vara snävare, t.ex. en viss krets av företag.128 Avnämarkretsen 
behöver dock inte veta vilket företag det är som ligger bakom produkten, 
utan det räcker att det är känt inom kretsen att formen, utstyrseln eller 
märket hör till en viss produkt och vad det är för produkt. I praxis129 anses 
kravet på kännedom inte vara alltför högt satt.130

 
  

I utredningen131 och i doktrinen132 påpekas att kännedomsbedömningen 
ligger nära den varumärkesrättsliga och firmarättsliga bedömningen. Det 
krävs dock inte att en produkt ska anses inarbetad i samma mening som den 
känneteckensrättsliga eftersom kännedom inte är något självständigt 
kriterium i marknadsföringsrättsliga sammanhang. Då andra förutsättningar 
redan skulle kunna utgöra ett förbud mot marknadsföring krävs inte heller 
att en viss procent har kännedom om produkten, t.ex. anses ett krav på 35 
procents inarbetning eller kännedom vara alltför högt ställt och ett 
betydande antal konsumenter skulle riskera att vilseledas. I praxis har MD 
använt både begreppen ”känd” och ”väl känd” men enligt doktrinen tycks 
det inte vara avsett att innebära någon skillnad.133

 

 I MD 1974:5, Blomin, 
ansågs det tillräckligt att produkten var ”tämligen väl känd” för att 
inarbetning skulle föreligga.  

Ur bevisbördesynpunkt innebär bestämmelsen att det i princip ankommer på 
käranden att visa att han varit först på marknaden med sin kommersiellt 
särpräglade produkt. Därefter åligger det svaranden att visa att han faktiskt 
inte har efterbildat produkten eller att det trots efterbildning ändå inte kan 
föreligga ett vilseledande av konsumenter eller andra brukare.134

                                                 
127 SOU 1993:59 s. 539. 

 I 
tidskriften PatentEye benämns bevisbristen om kännedom som den 
vanligaste fällan när en näringsidkare vill skydda sin produkt från 
vilseledande efterbildning. Där skrivs det att rättighetshavaren förvånansvärt 

128 Bernitz m.fl., 2009, s. 321. 
129 Se t.ex. MD 2006:19, Vi-avgörandet, se mer avsnitt 4.3.2. 
130 Se även Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 110 ff., Bernitz m.fl., 2009, 
s. 322 samt Svensson m.fl., 2002, s. 222.  
131 SOU 1993:59 s. 629.  
132 Se Bernitz m.fl., 2009, s. 321, samt Svensson m.fl., 2002, s. 222. 
133 Se Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 110 med vidare hänvisning.  
134 SOU 1993:59 s. 539. 



 35 

ofta förlorar mål för att bevisningen är långt ifrån tillräcklig.135 Ett bra 
exempel på att bevisbördan om kännedom kan vara avgörande är MD 
2005:13, Whiskas, där Masterfood, tillverkaren av Whiskas kattmat, inte 
ansågs ha visat att förpackningarna eller dess färg var kända på det sätt som 
krävdes för att det skulle vara frågan om vilseledande 
förpackningsefterbildning. Fler fall illustreras i avsnitten nedan.136

 
  

Den aktuella marknaden där kännedom ska föreligga för 
konsumentprodukter med större omsättning är vanligtvis hela landet men 
likt vad som gäller inom känneteckensrätten räcker det att produkten är känd 
på en viss geografiskt avgränsad marknad för att få skydd.137

4.3.1 Faktorer med betydelse för kännedom  

 Detta 
bekräftades i MD 1985:5, Perstorps ättika. Av Stockholms 
handelskammares uttalande och av den åberopade marknadsunder- 
sökningen framgick att förpackningen åtminstone var väl känd inom 
undersökningsområdet, som var den aktuella marknaden. MD fann därför 
att förpackningen för ättika var väl känd i södra Sverige och förbjöd 
marknadsföring av den vilseledande efterbildningen i Skåne, Blekinge och 
vissa närliggande kommuner.  

Exempel på faktorer som i praxis138 ansetts ha betydelse för bedömningen 
om kännedom är; stor kännedom hos konsumenter, längre tids 
marknadsföring i likartad förpackning, höga försäljningssiffror, höga 
marknadsföringskostnader, stor marknadsandel, omfattande marknads- 
bearbetning och omfattande butiksexponering. Dessa faktorer har främst 
förekommit i fall där det varit fråga om bedömning av huruvida 
förpackningsutformningar ansetts kända, men bedömningen torde i allt 
väsentligt vara den samma beträffande produktutstyrslar.139

 
  

Faktorerna tycks ha varierad betydelse i olika fall, vilket speciellt MD:s 
bedömning av försäljningssiffrorna visar.140

 

 I MD 1990:18, Supertvätt, 
uttalade domstolen att det faktum att en produkt säljs i stor omfattning inte 
behöver betyda att förpackningen är känd på marknaden på ett sådant sätt att 
den förknippas med visst ursprung. Däremot i MD 2005:38, 
Köttkonserver, använde sig MD uteslutande av försäljningssiffror vid 
kännedomsbedömningen. Det finns ytterligare praxis som visar på att det 
inte finns någon direkt enhetlig uppfattning angående försäljningssiffror vid 
kännedomsbedömningen.  

                                                 
135 Vilseledande efterbildning; “Designskydd” enligt marknadsrätten, PatentEye, 2007, 
häfte 8 s.12 – 19. 
136 Se avsnitt 4.3.2. och t.ex. MD 2009:23, avsnitt 4.5. 
137 Bernitz m.fl., 2009, s. 322. 
138 Se t.ex. MD 2002:28, Santa Maria, MD 2003:7 och MD 2005:13 Whiskas, MD 2007:28, 
Värmepump.  
139 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 110 f.  
140 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 111 f. 
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I MD 2001:12, Elflugan och MD 2005:33, Puma141, har MD inte krävt att 
någon särskilt omfattande försäljning och exponering förekommit för att en 
produkt skulle anses känd.142

 

 I Elflugan ansågs en försäljning om endast ca 
22.000 exemplar under två och ett halvt år tillsammans med exponering på 
mässor och i skyltfönster innebära att produkten snabbt blivit känd på 
marknaden och förknippad med sina upphovsmän. I Puma hade den i fallet 
aktuella skon under två år marknadsförts genom Pumas och återförsäljarnas 
försorg och sålts i över 60.000 exemplar genom ca 600 försäljningsställen i 
hela Sverige. MD ansåg att skon var känd och kunde förknippas med 
originaltillverkaren. Domstolen påpekade även bl.a. att Puma sålt produkter 
med samma kännetecken sedan slutet av 1950-talet och att 
marknadsföringen av bolagets produkter hela tiden har varit mycket 
omfattande. Även det faktum att det framgick av den åberopade marknads- 
undersökningen om skons inarbetning, att en stor del av omsättningskretsen 
förknippade skon med Puma och dess verksamhet vägdes in i bedömningen. 

I MD 2007:16, Maglite III, ansåg MD dock inte att en försäljning på ca 
480.000 ficklampor under drygt tio år tillsammans med exponering i ett 
stort antal butiker, annonser, kataloger och på mässor var tillräckligt för att 
styrka att Mini Maglite ficklampan var känd under mitten av 1990-talet. 143

4.3.2  Kravet på kännedom 

  

Ett rättsfall som visar att kravet på kännedom inte är alltför högt satt i praxis 
är MD 2006:19, Vi, som rörde ordkännetecknet för Tidningen Vi. Käranden 
hade i målet åberopat flera marknadsundersökningar som enligt domstolen 
tydde på att det av Tidningen Vi använda kännetecknet hade en mycket hög 
grad av kännedom inom omsättningskretsen. Dock hade svaranden riktat 
kritik mot tillvägagångssättet för undersökningarna, vilken domstolen ansåg 
befogad. MD konstaterade att marknadsundersökningar ofta är ett osäkert 
bevismedel och att de åberopade undersökningarna därför skulle bedömas 
med försiktighet. MD påpekade dock att kravet på kännedom enligt praxis 
inte är särskilt högt ställt samt att hänsyn också ska tas till andra faktorer.  
Tidningen Vi hade varit etablerad på marknaden med det aktuella 
kännetecknet under mycket lång tid och nådde ett relativt stort antal läsare. 
Dessa omständigheter ansågs, med visst stöd av de åberopade 
marknadsundersökningarna, tillräckliga för att det skulle vara utrett att en 
skäligt stor del av omsättningskretsen förknippade kännetecknet med ett 
visst kommersiellt ursprung. MD påpekade också att det inte krävdes att 
konsumenten förknippade kännetecknet med käranden utan att det var 
tillräckligt att konsumenten förknippade kännetecknet med en specifik 
produkt av visst kommersiellt ursprung. MD ansåg därmed det av käranden 
använda kännetecknet vara väl känt på marknaden.  
 
Enligt Nordell är detta avgörande ett uppenbart exempel på att MD:s 
bedömning av kännedom har tydlig känneteckensrättslig prägel, trots 
                                                 
141 Se även avsnitt 4.4.5. samt bild 9.  
142 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 111.  
143 Se även ovan avsnitt 4.2.3. 
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påpekanden av MD om att bedömningen sker fristående från den 
immaterialrättsliga.144

   
   

Ett annat avgörande som pekar på att kravet på kännedom är ganska lågt är 
MD 2007:27,Twinner. Vid kännedomsbedömningen konstaterade MD att 
Twinnovation inte förebringat någon utredning om konsumenternas faktiska 
kännedom om Twinner, t.ex. i form av en marknadsundersökning. 
Dessutom talade, enligt MD, vissa ytterligare omständigheter mot att 
Twinner skulle anses vara känd, som t.ex. att marknadsföringen av Twinner 
hade skett i flera olika förpackningar och under flera olika varumärken, 
vilket medförde att kopplingen av produkten till ett visst kommersiellt 
ursprung påverkades. Det var vidare oklart i vilken omfattning det funnits 
andra liknande munstycken som påverkat graden av kännedom och 
dessutom saknades försäljningssiffror avseende konkurrerande produkter. 
MD fann dock att Twinner var känd främst genom omfattande och långvarig 
försäljning i samma utformning, den hade sålts i över en miljon exemplar 
sedan lanseringen 1998. Produkten hade dessutom fått stor uppmärksamhet i 
media i samband med lanseringen och enligt vittnesuppgifter var Twinner 
det mest efterfrågade dammsugarmunstycket på marknaden och stod för 90 
procent av försäljningen. MD ansåg att de anförda omständigheterna med 
styrka talade för att Twinner var känd och vid en sammantagen bedömning 
tillräckliga för att kravet på kännedom skulle vara uppfyllt.  
 
Annorlunda var det dock i MD 2007:28, Värmepump. Även i detta fall 
påpekade MD att domstolen gjorde bedömningen utan att någon 
marknadsundersökning förebringats och att man istället utgick från mer 
indirekta uppgifter som åberopats såsom uppgifter om ComfortZone AB:s 
kostnader för mässor, omsättning, intyg från återförsäljare och slutkund, 
tidningsartiklar m.m.. MD konstaterade att omsättningskretsen för 
produkten var återförsäljare, slutkonsumenter och villaägare. Vidare fastslog 
domstolen att vad ComfortZone AB åberopat inte kunde anses visa att den i 
målet aktuella värmepumpen var känd i omsättningskretsen i den 
bemärkelsen som krävdes enligt MFL. Därmed förelåg inte heller någon 
vilseledande efterbildning.  
 
 IMD 2009:12, XANTÉ, verkar MD dock ha ställt högre krav för 
kännedom om en förpackning. MD konstaterade först beträffande den av 
käranden145 åberopade marknadsundersökningen att mycket få hade 
identifierat flaskan146

                                                 
144 Nordell, Per Jonas, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. 
Kommentar till MD 2006:19 (Vi), NIR 2/2007 s. 213f.  

 som XANTÉ (se bild 6 nedan). En större andel, 48 
procent, svarade att de tänkte på päronkonjak när de såg flaskan dock 
framgick inte av undersökningen vad som fått de tillfrågade att uppge 
päronkonjak eller om detta var förknippat med XANTÉ.  Undersökningen 
kunde bl.a. därför inte ge starkt stöd för påståendet att XANTÉ var känd 

145 The Xanté Company AB (Xanté). Se även avsnitt 4.5. 
146 Vid undersökningen hade konsumenterna fått se en KISMI-förpackning (svarandes 
produkt) som hade maskerats på så sätt att en tejpbit satts för varumärket KISMI. Urtaget 
med ett päron i etikettens övre kant hade dock varit synligt liksom texten pear & cognac. 
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bland konsumenterna. MD bedömde således om den övriga utredningen i 
målet gav stöd för kännedom. MD konstaterade att XANTÉ:s påståenden 
om att de hade en stark ställning på marknaden och att produkten var den 
tredje mest sålda likören på Systembolaget, inte på något sätt konkretiserats 
med t.ex. försäljningssiffror eller annan statistik. MD ansåg att de övriga 
uppgifterna i målet var så allmänt hållna att deras bevisvärde fick anses 
relativt lågt. XANTÉ:s andel av likörförsäljningen kunde inte heller 
tillmätas avgörande betydelse eftersom det framgick av utredningen att 
konsumenterna ansåg XANTÉ vara utbytbar även mot andra spritdrycker än 
päronlikör. MD fann därmed att XANTÉ inte förmått styrka att XANTÉ-
förpackningens utstyrsel var känd. 
 

Bild 6   

4.3.3 Sammanfattning  
Det verkar generellt vara ganska lågt ställda krav på kännedom i praxis. 
Bengtsson påpekar dock att MD på senare tid ogillat talan i ett relativt stort 
antal efterbildningsmål på grunden att originalföreteelsen inte ansetts känd i 
MFL:s mening.147 Även om kärandens talan i flera av målen tycks varit 
svagt underbyggd och bevissvårigheter förekommit, anser Bengtsson att 
man kan hitta ett skärpt krav hos domstolen beträffande kännedom. Dock 
menar han att det är en splittrad och in-casu betonad bild av det 
marknadsrättsliga kännedomskravet som framträder i praxis. Det är därför 
inte möjligt att t.ex. klart dra slutsatsen att hög försäljning är tillräckligt för 
att en produkt ska vara känd. Möjligen, menar han, kan man dra slutsatsen 
att kravet varierar kraftigt beroende på vilken produkttyp det är fråga om. 
En rättighetshavare som råkat ut för vilseledande efterbildningar av sina 
produkter har därmed svårt att bedöma huruvida originalprodukten uppfyller 
kännedomskravet vid en domstolsprövning.148

 
 

Även marknadsundersökningarna och dess utförande verkar i vissa fall ha 
en avgörande betydelse för kännedomsbedömningen. Detta visar särskilt 
rättsfall som Maglite, Värmepump och Snökedjor. Avsaknaden av 
marknadsundersökningar tillsammans med undermålig bevisning i övrigt 
gör det till den största fällan för den näringsidkare som vill skydda sin 
produkt mot vilseledande efterbildning. Dessutom är kraven på bl.a. 

                                                 
147 Se även fall om renommésnyltning och vilseledande efterbildning, bl.a. MD 2004:13, 
Residence, MD 2005:3, Kulventiler, MD 2005:13, Whiskas samt MD 2005:19, Golfresor.  
148 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 111 f.  
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definitionen av omsättningskretsen och metodvalet utifrån den valda kretsen är 
mycket höga,149

4.4 Förväxlingsrisk  

 vilket XANTÉ är ett tydligt exempel på.  

Det tredje rekvisitet för att en vilseledande efterbildning ska föreligga är att 
produkten lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och 
särpräglade produkter, en förväxlingsrisk ska alltså föreligga. 
Förväxlingsrisken avser i första hand det kommersiella ursprunget, dvs. 
risken att konsumenten uppfattar en viss produkt som en annan än den han 
avsett att köpa på grund av dess kända ursprung, dess kvalitet eller annat 
som fått honom eller henne att särskilt uppskatta eller minnas produkten i 
fråga.150 Bedömningen av förväxlingsrisken ska utgå från en jämförelse av 
det helhetsintryck som förpackningarna ger anpassat efter situationen. MD 
har i sin praxis utgått från principen om den bleknande minnesbilden.151

4.4.1 Den bleknande minnesbilden 

  

MD 1974:5, Blomin, är det första rättsfallet där domstolen konstaterat att 
det viktiga för bedömningen av förväxlingsrisken är huruvida likheten i 
efterbildningen skapar en väsentligen samma minnesbild hos konsumenten. 
Fallet gällde en efterbildning av förpackningen för växtnäringsmedlet 
Blomin från Barnängen AB. Barnängen marknadsförde sedan början av 
1972 näringsmedlet i en gul flaska i samma modell som en gammal 
apoteksflaska. Butikskedjan Buketten införde 1973, under namnet Växt-
Vital, ett motsvarande näringsmedel i en flaska som till modell, färg och 
dekor i hög grad hade likheter med Blominflaskan. MD ansåg att Blomin 
var särpräglad och tämligen väl känd på den svenska marknaden. Vid 
bedömningen av förväxlingsrisken ansåg domstolen att det avgörande inte 
skulle vara om de båda förpackningarna sedda samtidigt kunde skiljas åt, 
utan istället om likheten var sådan att förpackningarna skapade i det 
väsentliga samma bestående minnesbild. Domstolen ansåg att detta var 
viktigt eftersom förpackningarna såldes i olika detaljhandelskanaler. Därför 
kunde de smärre olikheterna mellan förpackningarna inte anses ägnade att 
varaktigt fästa sig i minnet hos konsumenten. Storleken, formen, färgen och 
utstyrseln i övrigt var däremot faktorer som samverkade till att skapa en 
bestående helhetsbild av förpackningarna. MD fann därför att 
förväxlingsrisken mellan de båda produkterna var uppenbar även om 
Bukettens förpackning var försedd med en tydlig märkning om produktens 
kommersiella ursprung. Domstolen konstaterade därmed att Bukettens 
förpackning var vilseledande om det kommersiella ursprunget och Buketten 
förbjöds att använda förpackningen.   

                                                 
149 För mer utförligt om marknadsundersökningars betydelse se Engström, Catharina, Från 
Blomin till Puma - om marknadsundersökningar i marknadsrättsliga avgöranden mellan 
1974 och 200, NIR 5/2006, s. 463 ff.  
150 Se SOU 1993:59 s. 312 samt domskälen i MD 2004:23, LEGO I.  
151 Bernitz m.fl., 2009, s. 322.  
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4.4.2 Inköpssituationen och 
genomsnittskonsumenten 

Domstolen bedömer alltså förväxlingsrisken utifrån det helhetsintryck 
produkterna ger. Sådan risk föreligger om produkterna skapar i allt 
väsentligt samma minnesbild hos konsumenten.152 Förväxlingsbedömningen 
påverkas också av inköpssituationen. Domstolen utgår från den normala 
inköpssituationen som i många fall, särskilt när det gäller förpackningar är, 
rutininköp och dagligvaror som köps snabbt genom självbetjäning. MD 
utgår från att konsumenten inte har tillfälle att se originalet och 
efterbildningen samtidigt och oftast beslutar sig snabbt.153 Domstolen utgår i 
sin bedömning från den fiktiva genomsnittskonsumenten som är normalt 
informerad samt skäligen uppmärksam och skäligen upplyst.154

 
 

I MD 2000:25, Hästens I,155

 

 har inköpssituationen haft en avgörande 
betydelse vid förväxlingsbedömningen av sängar. MD uttalade att den 
köpsituation som föreligger då en konsument ska köpa en säng skiljde sig 
från t.ex. köp av dagligvaror. Konsumenten kunde vid sådant köp antas ta 
reda på information om sängar och marknaden för dessa samt vid intresse 
samla mer kunskap om en specifik säng. Vidare ansågs att konsumenten 
kunde antas överväga priset, frågor om användningssätt, komfort m.m. Vid 
en sammantagen bedömning konstaterades att det i målet aktuella 
rutmönstret inte kunde anses medföra förväxling så att en konsument 
därigenom blev vilseledd i fråga om svarandens kommersiella ursprung eller 
om att det annars skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan 
svarandens och (kärandens) Hästens sängar.  

Fallet visar att det vid dyrare sällanköpsvaror måste beaktas att 
konsumenten kan antas gå mer grundligt tillväga. Nordell anser att detta 
avgörande är ett ytterligare steg mot en mer känneteckensrättsligt präglad 
marknadsföringslagstiftning. Att MD fäst så stor vikt vid inköpssituationen 
kan i detta fall enligt Nordell uppfattas som ett steg i rätt riktning mot en 
individualiserad bedömning. Samtidigt menar han att det utgör ett avsteg 
från den annars så fundamentala principen om den bleknande minnes- 
bilden.156

 
 

I praxis argumenterar parterna ofta kring inköpssituationens påverkan på 
förväxlingsrisken.157

                                                 
152 Se även MD 1983:3, Ajax I, MD 1985:5, Perstorps Ättika, MD 1990:3, Liljeholmens, 
MD 1995:9, Knorr, MD 2005:12, Swedish Match. 

 Ett fall som även illustrerar betydelsen av 
inköpssituationen är MD 2006:7, Ahlgrens bilar. MD konstaterade här 

153 Bernitz m.fl., 2009, s. 322.  
154 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 115 med vidare hänvisning till EG-
domstolens dom i mål C-210/96 Gut Springenheide & Tusky v Amt für 
Lebensmittelüberwachung.  Se även avsnitt 3.3.  
155 Se även avsnitt 4.2.4.  
156 Nordell, Per Jonas, Sängar, rutmönster och renommésnyltning. En kommentar till MD 
2000:25 (Hästens), NIR 2001 s. 477 f.  
157 Se t.ex. MD 2004:23, LEGO I, och LEGO:s resonemang kring inköpssituationen.  
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angående förväxlingsrisken för godisbilar att kärandens Ahlgrens bilar och 
svarandens Skumbilar i princip hade samma färgkombination men var olika 
avseende storlek och utseende (se bild 7). Däremot såldes Ahlgrens bilar 
endast i påsar medan Skumbilar endast såldes i lösvikt. Vid den typiska 
inköpssituationen förelåg det därför inte någon risk för förväxling av 
produkterna enligt MD.  

    Bild 7 Skumbilarna till höger. 

4.4.3 Likheter med det känneteckensrättsliga 
förväxlingsbegreppet 

I Marknadsföringsutredningen anges det att vilseledande genom 
förväxlingsrisk främst kan avse kvalitet eller kommersiellt ursprung, vilket 
oftast är två sidor av samma sak. Vilseledande avseende kvalitet uppstår om 
originalet i sin utformning förknippas med egenskaper m.m. som inte finns 
hos den efterbildade produkten. I utredningen anses det redan otillbörligt att 
marknadsföra en efterbildad produkt som oriktigt ger intrycket av att inneha 
originalets kvalitet.158 Detta kan jämföras med det känneteckensrättsliga 
begreppet direkt förväxling, d.v.s. när konsumenten riskerar att direkt 
förväxla efterbildningen med originalprodukten.159 Förväxlingsrisk 
angående det kommersiella ursprunget anses i utredningen föreligga då 
efterbildningen ger intryck av att ha samma ursprung som originalet eller ett 
ursprung som är förbundet med detta, t.ex. i koncerngemenskap.160

 

 Detta 
kan jämföras med den princip som i känneteckensrättslig mening avses med 
indirekt förväxling, d.v.s. att konsumenten får uppfattningen att det finns ett 
kommersiellt samband mellan efterbildningen och originalet, t.ex. att 
efterbildningen tillverkas på licens.  

Enligt Bengtsson har domstolen i MD 2005:12, Swedish Match, utgått från 
att indirekt förväxling även ryms i det marknadsrättsliga förväxlings- 
begreppet.161 MD ansåg att svarandens snusförpackningar kunde förväxlas 
med de från Swedish Match och därigenom vilseleda konsumenterna i fråga 
om snusförpackningarnas kommersiella ursprung eller om att det annars 
skulle föreligga någon kommersiell samhörighet mellan svarandens snus 
och Swedish Matchs snus.162

 
 

                                                 
158 SOU 1993:59 s. 537 f.   
159 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s.116.  
160 SOU 1993:59 s. 537 f.   
161 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s.116 
162 Se även liknande resonemang i MD 2000:25, Hästens I.  
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Det måste dock vara fråga om samma slags produkter eller att 
konsumenterna annars har anledning att anta att de har samma kommersiella 
ursprung för att förväxlingsrisk ska föreligga, vilket har klargjorts i bl.a. 
MD 2002:28, Santa Maria163 och MD 2006:19, Vi.164 Detta kan jämföras 
med produktregeln inom känneteckensrätten.165

 
 

Bengtsson menar även att fler känneteckensrättsliga principer skulle kunna 
få betydelse för den marknadsrättsliga förväxlingsbedömningen eftersom 
bedömningen har likheter med den känneteckensrättsliga förväxlings- 
bedömningen bl.a. beträffande principen om den bleknande minnesbilden, 
betydelsen av avnämarkretsens insikter och att bedömningen ska utgå från 
en fiktiv genomsnittskonsument.166

4.4.4 Betydelsen av neutraliserande element 
vid förväxlingsbedömningen 

 

I Marknadsutredningen anges att en vilseledande efterbildning kan 
neutraliseras. I det fall handlingens effekter neutraliseras utgör inte längre 
efterbildningen i sig någon otillåten handling i marknadsrättslig mening.167 
Det åligger den näringsidkare som utnyttjar den i sig fria, men kommersiellt 
särpräglade formen, att på ett tillfredsställande sätt se till att risken för 
vilseledande neutraliseras, dvs. att undvika förväxlingsrisk.168 Vad som 
krävs anges inte närmare än att det beror på såväl omständigheterna vid 
marknadsföringen som på det efterbildade originalets egenskaper. Det ska 
göras en helhetsbedömning av samtliga inslag i den aktuella marknads- 
föringen.169 Tydliga angivelser av säljarens firma eller varumärke spelar 
mindre roll än det visuella helhetsintrycket. Det avgörande är att en normal 
konsument ges möjlighet att göra ett reellt val mellan produkterna och att 
konsumenten inte tror att han köper något annat än vad han verkligen gör.170

 
 

Svaranden argumenterar ofta för att förväxlingsrisken neutraliseras av 
förpackningens utformning, produktens märkning eller skillnader i 
distributionssättet.171 I tidigare praxis har bl.a. tydlig förpacknings- eller 
produktmärkning ansetts kunna neutralisera förväxlingsrisken.172

                                                 
163 I detta fall var det frågan om tacoskal respektive köttfärsflarn, produkterna ansågs därför 
inte utbytbara och därmed förelåg ingen förväxlingsrisk. Avgörandet är dock tveksamt då 
ursprungsförväxling kan ha förelegat. Se Bernitz m.fl., 2009, s.322 med vidare hänvisning. 

 Bengtsson 

164 I fallet konstaterade domstolen att förväxlingsrisk inte förelåg då det var frågan om olika 
produkter som inte kunde ersätta varandra och ingen vilseledande efterbildning förelåg. 
165 Se avsnitt 2.1.1. och 2.1.2. Se även 2009:12, XANTÉ. 
166 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 116 f.  
167 SOU 1993:59 s. 310.  
168 Se MD 2006: LEGO II. Se även Bernitz, NIR 2006, s, 197 ff. 
169 SOU 1993:59 s. 254, 320. 
170 SOU 1993:59 s. 312, 538 f. 
171 Se t.ex. MD 2006:3, LEGO II m.fl. se även Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 
2008, s. 117.  
172 Se MD 1983:3, Ajax I.  
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menar att denna praxis ändrats. Enligt MD 1990:3, Liljeholmens,173 samt 
MD 1995:9, Knorr,174 tycks inte längre märkning av en förpackning som 
skiljer sig från originalkännetecknet anses vara tillräckligt för att 
neutralisera förväxlingsrisken. I MD 2001:12, Elflugan,175 och i MD 
2001:22, Redbull,176 har inte heller produktefterbildning med märkning 
med annat än originalkännetecknet ansetts tillräcklig. Om det visuella 
intrycket av produkten i övrigt är sådant att konsumenten vilseleds är det 
enligt MD inte tillräckligt med märkning eller namnolikhet eftersom 
konsumenten riskerar att förbise dessa skillnader.  Inte heller har märkning 
direkt på produkten ansetts neutralisera förväxlingsrisken.177

 
 

Det finns dock två undantag där MD ansett att märkning av produkten 
neutraliserat förväxlingsrisken, MD 2002:27, Viennetta och ovan nämnda 
MD 2006:3, LEGO II.178 I Viennetta konstaterade MD att det fanns 
likheter mellan glasstårtorna i fråga. MD ansåg dock att färgvalet och 
utformningen av namnet på svarandens förpackning skiljde sig markant från 
(kärandens) GB:s förpackning vilket starkt neutraliserade likheten i 
produktbilden. Således förelåg ingen förväxlingsrisk. I LEGO II179

 

 ansåg 
MD att förväxlingsrisken neutraliserades vid inköpstillfället genom att 
konkurrentens byggklossar endast marknadsfördes i förpackningar som 
tydligt skiljde sig åt från LEGO:s förpackningar, främst vad gällde design, 
formspråk och färger. Konkurrentens byggklossar och förpackningar hade 
dessutom en tydlig ursprungsmärkning. Vid en normal inköpssituation av 
byggklossar ansågs förpackningen vara avgörande istället för produkten 
eftersom omsättningskretsens primära fokus låg på den färdigbyggda 
modellen av byggklossarna som visades på förpackningen. Minnesbilden av 
de enskilda byggklossarna ansågs då inte leva kvar på samma sätt som 
minnesbilden av den modell som finns på förpackningen.  

Bild 8 LEGO  Ej kopia 
 

                                                 
173 Trots att svarandens Duni-förpackning var försedd med varumärket Duni mitt på 
förpackningen ansågs det inte ha neutraliserande verkan. Se mer nedan 4.4.5. 
174 För förväxlingsbedömning se mer avsnittet nedan, 4.4.5.  
175 Det ansågs inte i fallet vara neutraliserande att den efterbildade ljustakens förpackning 
var märkt med kännetecknet CASCADE. Se avsnitt 4.2.2. 
176 MD konstaterade att trots skillnaderna mellan originalets och efterbildningens märkning 
med olika varumärken fanns det så framträdande likheter mellan förpackningarna att 
förväxlingsrisk förelåg.   
177 Stockholms TR:s dom mål nr T 6596-00, Maglite II (lagakraftvunnen). I fallet ansågs 
den efterbildade ficklampans märkning med texten Biltema på huvudet det inte kunna 
neutralisera förväxlingsrisken.    
178 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 118.  
179 Se även under avsnitt 4.2.3. och nedan 4.4.5.  
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Även prisskillnader kan ha avgörande betydelse som en neutraliserande 
faktor, speciellt när det handlar om sällanköpsvaror, som ofta har lite dyrare 
prisnivåer.180 Skillnader i distributionssätt kan också ha betydelse för 
bedömningen av förväxlingsrisken, men här har MD i praxis ställt höga krav 
på skillnaden för att det ska anses neutralisera förväxlingsrisken.181

4.4.5 Kravet på förväxlingsrisk 

  

Ett fall där det ansetts att MD tillämpat en strikt bedömningsstandard 
beträffande förväxlingsrisken är MD 1990:3, Liljeholmens.182

 

 Kärandens 
förpackning för antikljus ansågs vara delvis funktionellt betingad men 
samtidigt ha en egen karaktär genom den mörkblå färgen, det guldfärgade 
tråget, den speciella fönsterutformningen samt placeringen av namnet. MD 
ansåg att förpackningen var väl känd och inarbetad och därmed särpräglad. 
Svarandens, Dunis, förpackningar skiljde sig från Liljeholmens i vissa 
detaljer men det förelåg likheter i fråga om formatet, färgen och 
förpackningens allmänna utformning. MD ansåg att förpackningarna gav ett 
mycket likartat helhetsintryck som, trots namnolikheten, ledde till att 
förväxlingsrisk förelåg.  

I ett omdiskuterat fall, MD 1995:9, Knorr, har MD visat att domstolen kan 
ge mycket väl inarbetade förpackningar och utstyrslar ett skydd mot 
vilseledande efterbildning trots att det endast föreligger ganska måttliga 
förväxlingsrisker.183

 

 MD ansåg att kärandens Knorrförpackning var väl 
känd på marknaden, bl.a. med hänsyn till att förpackningen hade stark 
inarbetning. Förpackningens storlek, utformning och färgsammansättning 
med Knorrlogotypen i särskilt typsnitt bidrog till att ge förpackningen 
särprägel. Trots att utformningen i grunden var funktionellt betingad ansågs 
den som helhet särpräglad. Domstolen påpekade att det vid en jämförelse 
med svarandens Fammarpsförpackning förelåg skillnader mellan 
förpackningarna i bl.a. färg och layout. MD ansåg dock att förväxlingsrisk 
förelåg då skillnaderna i förpackningarna inte var så påtagliga att de skulle 
förmodas varaktigt fästa sig i minnet hos konsumenten. Tvärtom skapade 
färgsättningen och den närstående grafiska utformningen av 
produktbeteckningen ett likartat helhetsintryck. Förväxlingsrisk förelåg 
således.   

Vissa omständigheter kan vägas in som försvårande eller förmildrande vid 
förväxlingsbedömningen. Försvårande omständigheter kan vara uppenbar 
snyltning eller profitering på annans insats, t.ex. genom avgjutning eller 
liknande direkta efterbildningar eller systematisk efterbildning av ett 
företags kommersiellt särpräglade produkter även i kombination med andra 

                                                 
180 Bengtsson, 2008, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s.118 f. Se t.ex. MD 2000:25, 
Hästens I. 
181 Majoriteten av de fall där svaranden argumenterat för att distributionsskillnaden skulle 
neutralisera förväxlingsrisken har inte godtagits av MD se bl.a. MD 1996:1, Ajax II, MD 
2005:12, Swedish Match. Se även Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 119.  
182 Bernitz m.fl., 2009, s. 323. 
183 Svensson m.fl., 2002, s. 232 f. Bernitz m.fl., 2009, s. 323. 
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marknadsföringsåtgärder som kataloger eller broschyrer.184 MD 2004:23, 
LEGO I, är ett exempel på vad domstolen ansett vara systematisk 
efterbildning.185

 
   

Att direkt efterbildning bedöms allvarligare kan noteras i MD 2005:33, 
Puma. I fallet hade en efterbildning skett av kärandens Pumasko. 
Efterbildningen ansågs ha mycket stora likheter med Pumaskon avseende 
material, färgsättning och utformning, speciellt av en vågformad rand på 
skons sida. Den stora likheten medförde att kärandens sko i det närmaste 
framstod som en direkt efterbildning av Pumas sko. MD ansåg att det inte 
var någon tvekan om att förväxlingsrisk förelåg. 
 

Bild 9 Puma  Kopia 
 
Ett fall som väl illustrerar bedömningen av vad som är förväxlingsbart är 
MD 2007:27, Twinner,186 eftersom två modeller i fallet ansågs vara 
förväxlingsbara medan två andra modeller inte ansågs vara det. I MD 
2007:16, Maglite III,187 som rörde stavficklampor, fann MD angående 
förväxlingsrisken mellan de båda aktuella lamporna att de till viss del hade 
ett likartat formspråk, men att ALU Lite skiljde sig från Mini-Maglite vad 
gäller t.ex. form. ALU Lite gav ett något "klumpigare" intryck än Mini 
Maglite vilket förstärktes framför allt av den svarta "hatt" som finns på ALU 
Lite. Dessutom påpekades att när konsumenten vid inköpstillfället kom i 
kontakt med lamporna förelåg det markanta skillnader främst i fråga om 
färgsättning och storlek mellan lampornas respektive förpackningar. Även 
prisskillnaden, som angavs inte vara oväsentlig, förstärkte detta intryck. MD 
ansåg därmed att helhetsintrycket som de båda lamporna gav inte var 
detsamma, varför det kan antas att de inte gav väsentligen samma 
minnesbild hos konsumenterna. Även här gjorde domstolen en snäv 
bedömning188

4.4.6 Sammanfattning  

 då den fann att ficklampan inte var förväxlingsbar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det föreligger ett ganska lågt ställt krav 
på likheter för att förväxlingsrisk ska anses föreligga. Fallen Twinner och 
Maglite III verkar dock visa att domstolen går mot en snävare 
bedömningslinje. Samtidigt är bedömningen tämligen varierad, ibland 
sträng mot svaranden och ibland generös. Det verkar även enligt praxis 
vara svårt för svaranden att argumentera kring en neutralisering av 
                                                 
184 SOU 1993:59 s. 540.  
185 Se avsnitt 4.2.3.  
186 Se även under avsnitt4.2.4.  
187 Se ovan avsnitt 4.2.4.  
188 Bernitz m.fl., 2009, s. 328.  



 46 

förväxlingsrisken med hjälp av märkning av produkter om det inte är fråga 
om produkter eller förpackningar som i övrigt ganska tydligt skiljer sig från 
originalprodukten.189

4.5 Rättsfall till 2008 års MFL  

  

MD 2008:15, Mag v. Rusta, var ett av de första fallen där MD bedömde 
om vilseledande efterbildning förelåg enligt 2008 års MFL. 
Ficklampstillverkaren Mag åberopade i målet bl.a. att Rustas tre modeller av 
Greppa-ficklampan utgjorde vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL och 
i andra hand enligt 4 § MFL och 13 p. svarta listan samt renommésnyltning 
enligt 5 § MFL. MD konstaterade att en prövning av huruvida vilseledande 
efterbildning förelåg ska göras i två steg, först genom en bedömning av om 
åtgärden är vilseledande, därefter genom en bedömning i vad mån åtgärden 
har effekt på konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (det 
s.k. transaktionstestet).190 MD ansåg dock inte att den aktuella 
efterbildningen var otillbörlig enligt p. 13 i den svarta listan. Vidare 
påpekades att innan bedömningen gjordes huruvida marknadsföringen var 
otillbörlig måste målgruppen identifieras, dvs. mot vem eller vilka 
marknadsföringsåtgärden riktas. Efter att ha refererat till förarbetena och 
resonemanget där angående genomsnittskonsumenten191

Angående särprägelsbedömningen konstaterade MD att Mag:s lampor hade 
en speciell karaktär av tulpanliknande form samt på en modell en del 
detaljer, som räfflor. Utformningen ansågs även till viss del vara funktionell 
men samtidigt inneha vissa designmässiga formelement som sammantaget 
gav lamporna särprägel.

 ansåg MD att den 
påtalade marknadsföringen vände sig till dem som efterfrågar ficklampor, 
dvs. konsumentkollektivet i stort.  

192 MD påpekade att även om Mag:s lampor hade 
särprägel måste det vara tillåtet för andra tillverkare att marknadsföra 
ficklampor som till sin konstruktion och funktion liknar Mag:s, så länge en 
sådan ficklampa genom sin design inte utformas så att den i princip utgör en 
ren efterbildning av Mag:s motsvarande produkt. 193

MD konstaterade vidare att Mag:s lampor var kända. Vid förväxlings- 
bedömningen fastställde MD att lamporna hade ett visst likartat formspråk 
men att de för Mag-ficklamporna karakteristiska dragen inte återfanns hos 
Greppa-ficklamporna. När konsumenten vid inköpstillfället kom i kontakt 
med ficklamporna låg de i sina respektive förpackningar som gav ett visst 
likartat intryck. Detta förtog dock inte de olikheter som fanns i 
utformningen av förpackningarna. MD ansåg därför vid en samlad 
bedömning att helhetsintrycket av ficklamporna i fråga inte var detsamma, 

  

                                                 
189 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 124. 
190 Se Prop. 2007/08:115 s. 110 f.  
191 Se Prop. 2007/08:115 s. 66 f, 102.  
192 MD ansåg att speciellt den rena utformningen särskilt avsaknaden av en utanpåliggande 
strömbrytare och lampornas strömlinjeformade utseende i estetiskt hänseende skiljde dem 
från andra ficklampor. 
193 Jfr MD 2007:16, Maglite III ovan.  



 47 

varför det kunde antas att de inte gav väsentligen samma minnesbild hos 
konsumenterna. Någon vilseledande efterbildning förelåg därmed inte.   

Ovannämnda avgörande, samt MD 2007:16, Maglite III, kan jämföras med 
att HD i NJA 2009 s. 159, IKEA v Mag194 funnit Mini Maglite-ficklampan 
vara upphovsrättsligt skyddad såsom brukskonst. HD betecknade detta som 
ett gränsfall men Bernitz m.fl. menar att kravet för verkshöjd i viss mån 
tydliggjorts.195 Lidgard anser däremot som nämnts ovan att fallet visar på att 
skyddet enligt upphovsrätten är för omfattande och borde harmoniseras. 
Han finner det även egendomligt att ge ett bruksföremål som en ficklampa 
upphovsrättsligt skydd som ett konstnärligt verk.196

I MD 2008:20, Taxitaklykta IV, prövades om en viss taxitaklykta och 
logotyp i kombination med varandra vid marknadsföring av taxitjänster 
utgjorde vilseledande efterbildning. Vad gällde frågorna om särprägel och 
kännedom hade MD i ett flertal tidigare avgöranden

 

197

 

 funnit att Taxi 
Stockholms (kärandens) taklykta och logotyp uppfyllde de krav som ställs i 
MFL. MD fann inga skäl att frångå denna bedömning i det aktuella målet. 
Angående förväxlingsrisken konstaterade MD att såväl Taxiåkeriets 
(svarandens) taklykta som logotyp uppvisade likheter med de kännetecken 
som användes av Taxi Stockholm, bl.a. utformningen av taklyktan, 
symbolen och typsnitten på texten. Vid en närmare granskning ansåg dock 
MD att det även framgick att såväl taklyktorna respektive logotyperna 
uppvisade vissa detaljskillnader och därför förelåg ej förväxlingsrisk vid 
bedömningen av dem var för sig. 

Frågan blev då om kombinationen av taklykta och logotyp kunde medföra en 
förväxlingsrisk. MD påpekade, som domstolen uttalat i tidigare mål198 om 
utseende på taxibilar, att bedömningen av förväxlingsrisken måste avse 
bilarna i deras helhet vid en normal inköpssituation. Med beaktande av att 
en normal inköpssituation i målet innebar att kunden vinkar in en taxibil på 
gatan torde möjligheterna att upptäcka de skillnader som fanns mellan 
respektive fordon vara liten. MD ansåg att det helhetsintryck som respektive 
taxibil skapade i allt väsentligt gav samma minnesbild hos konsumenten, 
varför det fanns en påtaglig risk för förväxling. MD konstaterade att 
Taxiåkeriets vilseledande marknadsföring även sannolikt påverkade 
taxikundernas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och förbjöd 
Taxiåkeriet att använda taklyktan och logotypen i sin marknadsföring.199

 
  

I MD 2009:1, Elko, gjorde Elko gällande att de av Vadsbo marknadsförda 
dimrar och övriga elinstallationsapparater dels utgjorde vilseledande 
efterbildningar av Elkos RS-serie, dels vilseledde om kommersiellt ursprung 

                                                 
194 Mål nr T 1421-07.  
195 Bernitz m.fl., 2009, s. 58. 
196 Lidgard, 2009. Se även avsnitt 2.2. 
197 Se bl.a. MD 2006:8 och MD 2007:21. 
198 Jfr MD 2006:8.  
199 Se även MD 2009:6, deldom till MD 2008:20, där en enskild taxiåkares användning av 
den påtalade taklyktan och logotypen ansågs utgöra vilseledande efterbildning.  

https://www5.infotorg.se.ludwig.lub.lu.se:2443/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=MD01%20MD_2006_8�
https://www5.infotorg.se.ludwig.lub.lu.se:2443/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=MD01%20MD_2007_21�
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samt att Vadsbo gjort sig skyldigt till renommésnyltning. I särprägels- 
bedömningen fastslog MD att det var fråga om ett bruksföremål och att 
formgivningen av dessa i hög grad var bestämd av produktens ändamål och 
funktion men att viss möjlighet till variation fanns. MD konstaterade vidare 
att det funnits andra dimrar och elinstallationsapparater innan de nu aktuella 
varför det krävdes att dessa hade en utformning som var ägnad att i estetiskt 
hänseende skilja dem från tidigare produkter för att de skulle anses 
särpräglade. Trots att dimrarna och de övriga produkterna hade inslag av 
estetisk karaktär ansåg MD att de närmast hade en standardutformning som i 
grunden var funktionell. Varken Elkos dimmer eller de övriga produkterna 
ansågs därför ha ursprunglig särprägel. 
 

Bild 10 Elko  Vadsbo 
 
MD bedömde vidare om Elkos produkter kunde anses ha förvärvat 
kommersiell särprägel.200

 

 MD utgick vid kännedomsbedömningen från att 
omsättningskretsen utgjordes av dels elinstallatörer och övriga fackmän, 
dels konsumenter. MD ansåg att varken de åberopade 
marknadsundersökningarna eller övrig utredning i målet gav en entydig bild 
av Elko-dimmerns kändhet. Utredningen beträffande övriga produkter 
ansågs dessutom vara ytterst bristfällig. MD ansåg därför inte att Elko visat 
att dess produkter var så kända att de förknippas med Elko och förvärvat 
särprägel. Vilseledande efterbildning förelåg därför inte. 

Ytterligare fall där MD bedömt vilseledande efterbildningar under det 
senaste året är MD 2009:12, XANTÉ och MD 2009:23, Snökedjor. I 
XANTÉ-avgörandet konstaterade domstolen att XANTÉ-förpackningen 
hade en grundform med flaskkropp och flaskhals som använts under mycket 
lång tid och som ansågs funktionellt betingad. Förpackningen hade dock 
även i flera avseenden en utformning som var resultatet av estetiska 
överväganden, bl.a. formen på skuldrorna på flaskan och den speciella 
gulfärgade etiketten där varumärket angavs bildade tillsammans, enligt 
MD:s mening, en helhet som gav XANTÉ-förpackningen en egen karaktär 
och därmed särprägel. MD ansåg det dock inte visat att XANTÉ-
förpackningen var känd201

 

 på marknaden varför ingen vilseledande 
efterbildning förelåg.  

Liknande bedömning gjordes i Snökedjor. I målet gjorde Pewag gällande 
att den av Bema marknadsförda produkten snökedjan "HELT PERFEKT 

                                                 
200 MD bedömde om de t.ex. funnits på marknaden under en lång tid, varit föremål för 
omfattande exponering eller annan systematisk marknadsbearbetning eller i övrigt blivit så 
kända att de förknippas med ett visst kommersiellt ursprung. 
201 Se avsnitt 4.3.2. 
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TITAN" var en avsiktlig efterbildning av den av Pewag marknadsförda 
produkten ”HELT PERFEKT" i strid mot 14 § MFL och p. 13 i svarta listan 
samt att den utgjorde vilseledande om kommersiellt ursprung enligt 10 § 
MFL. MD ansåg dock att utformningen av detta bruksföremål starkt styrts 
av funktionella faktorer såsom grepp, stabilitet, hållbarhet och passform 
m.m. Det saknades belägg för att utformningen av kedjan skulle ha varit 
betingad av estetiska överväganden och därmed saknade snökedjan 
särprägel. Det fanns vidare inte något som ens tydde på att produkten skulle 
ha förvärvat kommersiell särprägel. Vad gällde kravet på kändhet ansåg MD 
att käranden inte hade bevisat att snökedjorna var kända på marknaden då 
uppgifterna som förekommit i utredningen främst bestod i vittnesuppgifter. 
Därmed förelåg ingen vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL. Eftersom 
p. 13 i svarta listan är snävare formulerad än 14 § MFL202 och då 
bestämmelsen tar sikte på mer flagranta fall av efterbildningar, samt då det 
förutsätts för att den ska kunna aktualiseras att den efterbildade produkten är 
i vart fall särpräglad,203

 

 kunde inte Pewags talan bifallas med stöd av p. 13 i 
svarta listan. Vilseledande om kommersiellt ursprung förelåg inte heller.  

Sammanfattningsvis kan sägas om praxis enligt 2008 års MFL att MD i stort 
sätt använder sig av samma bedömningsgrunder som i tidigare praxis. 
Särprägelsbedömningen verkar t.ex. ej förändrats och MD refererar 
fortfarande till äldre praxis.204

 
  

Kravet på kommersiell effekt verkar inte ha förändrat MD:s syn på 
vilseledande efterbildning. Det är dock inte många avgöranden där MD tagit 
ställning till transaktionstestet då MD redan avslagit kärandens yrkanden i 
det första steget i bedömningen av vilseledande. MD synes i övriga fall, där 
den kommersiella effekten bedömts205, dela bedömningen enligt 
förarbetena206 att transaktionstestet och kravet på kommersiell effekt inte 
kommer att förändra synen på praxis. MD har inte heller tagit ställning till 
tillämpningen av p. 13 svarta listan mer än att den anses vara tillämplig i de 
mer flagranta fallen.207

 
   

Implementeringen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder har även i 
övrigt medfört att bedömningsstandarden av vilseledande efterbildningar 
ska ske enligt direktivet. MFL måste tolkas konformt med direktivet och 
EG-domstolens praxis. Den svenska rättstillämpningen får inte utan alldeles 
särskilda skäl försvåra för reklam och annan marknadsföring som härrör 
från andra EU-länder och som där har bedömts uppfylla direktivets krav.208

                                                 
202 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 140. 

 
Än så länge har det dock inte avgjorts något EG-rättsfall angående 
vilseledande efterbildning och MD har i sin bedömning därför endast 
tidigare praxis och förarbetena att följa.  

203 Se prop. 2007/08:115 s. 102. 
204 Se t.ex. i MD 2008:15, Mag v Rusta, där MD refererade till MD 1981:2, Conex.   
205 Se MD 2008:15, Mag v Rusta och MD 2008:20, Taxitaklykta IV.   
206 Prop. 2007/08:115 s. 102.  
207 Se t.ex. MD 2008:15 Mag v Rusta och MD 2009:23, Snökedjor.  
208 Bernitz, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 145. 

https://www5.infotorg.se.ludwig.lub.lu.se:2443/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1975_1418#0_14 �
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4.6 Överlappning i skyddet mellan 
marknadsrätt och immaterialrätt 

Redan i MD 1974:5, Blomin, fastslog MD att det ej ska kunna åberopas att 
en åtgärd innebär varumärkesintrång som grund för ett förbud mot 
vilseledande efterbildning utan frågor om varumärkesintrång ska prövas 
enligt reglerna för VML. MD refererade till departementschefen som ansåg 
att det principiellt saknar betydelse för bedömningen av vilseledande 
efterbildning om åtgärden också innebär intrång i ensamrätten men att det i 
praktiken kan vara svårt att hålla isär de olika frågorna.209 MD har sedan i 
ett flertal fall konstaterat att den marknadsrättsliga bedömningen ska ske 
fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt 
MFL inte kan meddelas på grunden att ett förfarande utgör t.ex. 
varumärkesintrång eller patent- eller upphovsrättslig tvist.210

 
 

Trots detta finns det en märkbar överlappning mellan marknadsrätten och 
immaterialrätten.211 Nordell anser att det är en tydlig trend att allt fler 
företeelser av närmast känneteckensrättslig natur söker sig till 
marknadsrättens domäner. Han konstaterar även att det blivit vanligare att 
rättighetshavare samtidigt stämmer i tingsrätten för immaterialrättsligt 
intrång och för otillbörlig marknadsföring i MD.212

 
  

Likheten med immaterialrätten ligger även i att nästan samma begrepp 
används inom båda rättsområdena. Det är dock otydligt om begreppen har 
exakt samma innebörd som inom känneteckensrätten. EG-domstolen har 
inte heller tidigare gjort någon större skillnad mellan marknadsrättsliga och 
varumärkesrättsliga bedömningar. Detta kan dock tänkas förändras i och 
med implementeringen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Enligt 
Bengtsson lär det dock troligen dröja innan den svenska marknadsrättens 
bedömningsprinciper harmoniseras.213

 
 

 I doktrinen har diskuterats vilken effekt denna påverkan från 
immaterialrätten, bl.a. mönsterskyddslagen, har på efterbildningsskyddet i 
MFL. Adamsson, Hulth och Malm menar att den praktiska effekten av ett 
förbud att marknadsföra en på ett visst sätt utformad produkt är den samma 
som ett förbud meddelat med stöd av t.ex. mönsterskyddslagen. Skillnaden 
är dock att det är den vilseledande efterbildningen i marknadsföringsrätten 
och inte innehavet eller tillverkningen av en efterbildning som förbjuds.214

 
  

Bernitz anser även att det är väsentligt att bedömningen om vilseledande 
efterbildning sker med en medvetenhet om utvecklingen inom 

                                                 
209 Prop. 1970:57 s. 90 se även Prop. 1994/95:123 s. 58. 
210 Se bl.a. MD 1988:6, MD 1994:25, MD 1999:28, MD 2001:12 och MD 2004:15, MD 
2008:20. 
211 Nordell, NIR 2005 s. 456 samt Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 122. 
212 Nordell, NIR 2001 s. 477 ff. samt Nordell, NIR 2007 s. 213 ff.  
213 Se Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s 122 med vidare hänvisning.  
214 Adamsson, Hulth & Malm, NIR 2005, s. 41 
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immaterialrätten och ligger i linje med denna. Framförallt finns det 
anledningar att beakta rättsutvecklingen inom EG:s varumärkesrätt.215 Ett 
avgörande som är centralt för gränsdragningen mellan särprägel och 
huvudsakligen funktionellt betingat är Philishave216

 

. Målet handlade om 
registrerbarheten av Philips rakapparat med tre roterande knivhuvuden 
(Philishave). EG-domstolen fastslog i målet att varumärkesskyddet inte får 
utvidgas ”från att vara ett skydd för tecken som tjänar till att särskilja en 
vara från konkurrenternas varor till att utgöra ett hinder mot att 
konkurrerande företag fritt och i konkurrens med varumärkets innehavare 
kan saluföra varor i vilka dessa tekniska lösningar eller användbara 
egenskaper ingår”.  

För att rättsekonomiskt lösa problemet med att immaterialrättslig och 
marknadsrättslig talan förs parallellt har det i doktrinen anförts att Sverige 
borde införa en rättegångsordning lik den i Danmark och Norge, där frågor 
om immaterialrättsligt intrång och otillbörlig marknadsföring prövas 
samtidigt.217 Detta skulle, förutom att vara rättsekonomiskt effektivt, 
tydligare återspegla EG-rättens syn på dessa rättsområden och innebära att 
de immaterialrättsliga och de marknadsrättsliga bedömningsgrunderna 
strömlinjeformas.218

                                                 
215 Bernitz, NIR 2006 s. 199. 

  

216 Mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products 
Ltd. Se främst domskälen p. 78 f.  
217 Bernitz, 2009, s. 330 samt Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 123 f. 
218 Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 124.  
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5 Analys  

5.1 Skydd mot efterbildning 
Huvudregeln i Sverige och den dominerande uppfattningen runt om i 
världen är att det är fritt för envar att efterbilda det som inte är immaterial- 
rättsligt skyddat. Detta är en viktig grund för en effektiv konkurrens. 
 
Det finns som konstaterats både skydd mot otillåten efterbildning enligt 
immaterialrätten och marknadsrätten. Skyddet enligt immaterialrätten syftar 
till att innehavaren av en prestation eller ett kännetecken får en ensamrätt till 
en ”förlaga” och även till identiska eller snarlika efterbildningar av denna. 
Det utgör ett objektsskydd. I vissa fall kan skyddet vara för evigt som inom 
varumärkesrätten och firmarätten där innehavaren erhåller ett skydd på tio 
år, som kan förnyas ett obegränsat antal gånger och där ett inarbetat 
varumärke existerar så länge märket används. Skyddet inom upphovsrätten 
uppkommer formlöst och varar till och med 70 år efter upphovsmannens 
död. Vidare finns möjligheter att skydda uppfinningar enligt patenträtten i 
20 år och genom mönsterätten ges möjlighet att i upp till 25 år skydda ny 
och särpräglad formgivning.  
 
Syftet med det immaterialrättsliga skyddet är bl.a. att möjliggöra den 
industriella utvecklingen i samhället och att skydda nyskapande och idéer. 
Det behövs för att skapa en effektiv marknad men påverkar samtidigt kon- 
kurrensen på marknaden. För att denna påverkan inte ska bli alltför stor har 
avbalanseringar gjorts och vissa skyddsförutsättningar måste uppnås. Det 
förekommer ändå överlappningar mellan de immaterialrättsliga skydds- 
områdena och skyddet är i många fall alltför omfattande på grund av låga 
skyddsförutsättningar.    
 
I MFL finns samtidigt skydd som gränsar till immaterialrätten i form av 
skydd mot renommésnyltning, vilseledande om kommersiellt ursprung och 
jämförande reklam. Speciellt renommésnyltning ligger nära det 
immaterialrättsliga skyddet. Där skyddas en näringsidkare från att en annan 
näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen knyter an till dennes 
verksamhet, produkter, kännetecken o.s.v. Sedan finns vilseledande 
efterbildning som skyddar mot kopiering av produkter i marknadsföringen. 
Efter en genomgång av varierande praxis kan jag likt t.ex. Bengtsson 
konstatera att kraven för skydd mot vilseledande efterbildning många 
gånger är lågt ställda. MFL erbjuder därigenom en form av skydd mot 
otillbörlig konkurrens och fungerar i praktiken som ett komplement till 
immaterialrätten. 
 
Mot denna bakgrund är det ytterst relevant att ställa frågan om det är rimligt 
att efterbildningar av produkter ska ha ett andra skydd enligt 14 § MFL?   
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5.1.1 Särpräglat och huvudsakligen funktionellt 
betingat 

Särprägelsrekvisitet är många gånger det avgörande och mest betydelsefulla 
eftersom det oftast är det som MD bedömer först.219

 

 För att en produkt ska 
ha särprägel måste den ha en utformning som skiljer den från andra på 
marknaden och inte vara huvudsakligen funktionellt betingad. I sin 
bedömning jämför MD med andra befintliga produkter på den aktuella 
marknaden, tittar på produktens design, funktion färg etc. och 
helhetsintrycket avgör. Produkten ska ha en estetisk karaktär men det tycks 
inte krävas något konstnärligt skapande. Särprägel kan tillerkännas ett brett 
område; förpackningar, varuutstyrslar, kännetecken (se t.ex. MD 2000:25, 
Hästens I,) och till och med hela marknadsföringskoncept, (se MD 2005:12 
Swedish Match).   

Det är många gånger av avgörande betydelse om produktens utformning 
tydligt skiljer sig från utformningen av befintliga produkter på den aktuella 
marknaden220. Att varuutformningen av produkter, dess kännetecken eller 
förpackningar ska skyddas under förutsättning att det verkligen är 
särpräglat anser jag vara rimligt. När en vara har ett formspråk som klart 
skiljer sig från tidigare liknande produkter på marknaden och är känd bör 
den anses särpräglad.221

 

 När det inte heller finns möjlighet att se 
namnolikheten på produkten eller skilja den åt genom andra beteckningar är 
det väsentligt att en näringsidkare får sina produkter skyddade mot 
otillbörlig konkurrens.  

Men behöver detta skydd verkligen komma från MFL?   
 
För att göra en avbalansering så att skyddet mot vilseledande efterbildningar 
inte påverkar konkurrensen på marknaden allt för mycket finns alltså 
undantaget att vad som är huvudsakligen funktionellt betingats inte ska 
skyddas. Detta anser jag vara självklart om man ser till syftet att upprätthålla 
effektiv konkurrens och som beaktats i förarbetena ligger det även i 
konsumenternas intresse (resonemanget kring reservdelar är högst relevant 
även för bruksföremål). Att inte skydda funktionellt betingade produkter 
kan naturligtvis i vissa fall leda till en produktlikhet som i och för sig kan 
medföra förväxlingsrisk, men detta är normalt i fråga om alla produkter av 
enhetlig karaktär och bör därför inte tillmätas någon betydelse.222

 
  

Bernitz m.fl. menar att man i praxis kan urskilja en tydlig skillnad i 
bedömningen av fall där formen eller utseendet av en produkt fyller en 
huvudsakligen estetisk eller särskiljande funktion och sådana fall där de 
funktionella inslagen är dominerande.223

                                                 
219 Se t.ex. MD 1981:2, Conex. 

  

220 Förmodligen hur marknaden såg ut i dåtid enligt MD 2007:27,Twinner. Se även MD 
2001:12, Elflugan samt MD 2007:7, Bestickfallet. 
221 MD 2001:12, Elflugan. 
222 Se MD 1981:2, Conex. 
223 Bernitz m.fl., 2009, s. 326f.  
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Jag delar inte helt författarnas åsikt på denna punkt. Av de rättsfall som 
tagits upp här och där det prövats om produkternas utformning varit 
funktionellt betingade, har det endast i ett fåtal mål ansetts att så var 
fallet.224 Speciellt anmärkningsvärda anser jag rättsfallen med förpackningar 
vara, som t.ex. MD 1983:3, Ajax I225

 

. Trots att det ansågs ha bildats ett 
mönster för förpackningarna som i huvudsak var funktionellt betingat 
ansågs förpackningarna tack vare dess etiketter särpräglade. Det är alltså 
ganska lätt att uppnå skydd för en känd förpackning, kanske beror det på att 
MD anser att det är lättare att variera förpackningarnas utformning än 
produkternas. Man kan ju fråga sig om det är rimligt att en näringsidkare 
genom att ha en speciell förpackning kan uppnå ett skydd för sin produkt 
som i sig kanske inte alls innehar särprägel eller är känd för sina egenskaper. 
När det gäller marknadsföring skulle det i och för sig vara väldigt svårt att 
inte tillåta skydd för efterbildande av förpackningar. För flytande produkter 
som t.ex. rengöringsmedel och även för de flesta livsmedel finns det ingen 
annan möjlighet att särskilja produkterna åt. Men frågan blir då om det ska 
vara så lätt att uppnå ett sådant skydd? Om bestämmelsen och undantaget 
ska kunna fylla sin funktion anser jag att det inte bör vara det.  

Att det är svårt att balansera behovet av efterbildningsskydd och 
konkurrenternas behov av rörelsefrihet på marknaden visar även fall som 
MD 2004:23, LEGO I, MD 2006:3 LEGO II och MD 2005:12, Swedish 
Match. LEGO:s byggklossar ansågs i grunden ha en funktionell utformning 
men befanns ändå ha uppnått särprägel genom inarbetning. MD 
uppmärksammade dock att en alltför snäv bedömning skulle leda till 
inskränkt konkurrens då domstolen påpekade att det inte bör finnas något 
marknadsrättsligt hinder för andra att marknadsföra leksaksbyggklossar med 
samma typ av knoppar som kan kopplas samman med LEGO:s klossar. 
Domstolen lät dock förväxlingsbedömningen vara avgörande i båda fallen. 
Detta är rimligt om man ansluter sig till Bernitz slutsats att LEGO:s 
byggklossar endast skyddas mot de efterbildningar som är lätt 
förväxlingsbara genom påtagliga likheter i förpackningsutformning och 
motiv samt eventuellt i förening med bristfällig märkning. Bedömningen i 
LEGO II tillgodoser på så vis syftet med undantaget fast genom 
förväxlingsbedömningen. 
 
Vad gäller bruksföremål är särprägelsbedömningen varierad. I MD 2009:1, 
Elko och MD 2009:23, Snökedjor ansågs produkterna vara funktionellt 
betingade. Mag:s ficklampor hade däremot särprägel trots att utformningen 
till viss del var funktionell.226

                                                 
224 Se t.ex. 2004:23, LEGO I, m.fl. samt fall till 2008 års MFL som MD 2009:23, 
Snökedjor.  

 För att få skydda en ficklampa som till största 
delen får sägas vara en funktionellt utformad produkt är det inte mer än 
rimligt att det krävs ett visst mått av design för att särprägel ska föreligga. 
Man kan dock fråga sig om det är tillräckligt med de detaljer som MD ansåg 

225 Se även MD 1996:1, Ajax II, MD 1988:6, Klorin I, MD 1994:27 Klorin II, MD 1985:5, 
Perstorps ättika m.fl. 
226 MD 2007:16, Maglite III och MD 2008:15, Mag v. Rusta. 
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vara särskiljande, t.ex., den rena utformningen och strömbrytarnas 
anordning? Andra liknade stavficklampor hade ju trots allt funnits på 
marknaden tidigare. Som väl var konstaterade MD också här att 
förväxlingsrisk inte förelåg (jmf LEGO). Detta visar på att MD försöker 
göra en avbalansering mellan effektiv konkurrens och kopieringsskyddet. 
Jag anser att MD:s bedömning att ingen förväxlingsrisk förelåg var rimligt i 
dessa fall. Annars hade en egentligen funktionell produkt fått ett vidsträckt 
skydd mot kopiering.   
 
MD 2007:27, Twinner är också ett väldigt intressant avgörande som 
belyser svårigheten att bedöma vad som är särpräglat. Jag anser att de 
skiljaktigas slutsats i målet är skäligare än majoritetens och delar 
uppfattningen att det måste ställas stora krav på bruksföremål för att dessa 
ska anses ha marknadsrättlig särprägel. Lidgard anser att det är egendomligt 
att ge ett bruksföremål som en ficklampa upphovsrättsligt skydd som ett 
konstnärligt verk.227

 

 Samma resonemang menar jag kan användas för skydd 
mot vilseledande efterbildningar. Om ett marknadsrättsligt skydd ska finnas 
för efterbildning av särpräglade produkter ska det i så fall användas för att 
skydda nyskapande och kreativa produkter inte bruksföremål som 
massproducerats.  

Twinner är också intressant avseende den tidpunkt som är relevant för 
särprägelsbedömningen. Det verkar som MD i sin bedömning närmade sig 
den upphovsrättsliga då domstolen ansåg dåtid vara avgörande. Som nämnts 
ovan ger detta synsätt svängrum åt trendsättarna med tanke på att produkt- 
och förpackningsdesignen i viss utsträckning är trendstyrt. Trendsättarna 
kan då avvakta med att agera mot sina efterföljare eftersom de alltid kan 
peka tillbaka på hur det såg ut när deras produkt lanserades.228

 

 Då kan de 
hävda att de var först med sin särpräglade produkt på marknaden och 
därigenom få ett skydd för produkten. Det kanske inte är så realistiskt att 
många näringsidkare väntar med att agera mot sina efterföljare men de som 
skulle göra det kan sägas få ett orättvist starkt skydd.  

Den delade betydelsen av den övriga immaterialrättsliga påverkan och av 
SFO:s yttrande för särprägelsbedömningen belyses också i Twinner. MD 
kommenterade inte ens att SFO funnit att Twinner åtnjöt skydd som 
brukskonst enligt URL, medan det i andra fall som Elflugan får anses ha 
varit del av den avgörande betydelsen för särprägel.  
 
MD har i sin tidiga praxis229

                                                 
227 Lidgard, 2009. 

 anfört att särprägelskriteriet är synonymt med 
begreppet särskiljningsförmåga i varumärkesrätten men att en bedömning av 
hur produkten uppfattas som helhet bör göras. Att den varumärkesrättsliga 
särprägelsbedömningen till viss del skiljer sig åt från den marknadsrättsliga 
bedömningen kan man även utläsa av bl.a. bedömningen av LEGO-klossen. 
Medan MD i LEGO I och II ansåg att byggklossen hade särprägel trots att 

228  Vilseledande efterbildning; “Designskydd” enligt marknadsrätten, Redaktionen, 
PatentEye, 2007, häfte 8 s. 12 – 19. 
229 Se bl.a. MD 1983:23. 
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den i grunden var funktionellt utformad ansåg HD230

 

 att byggklossen 
saknade varumärkesrättslig särskiljningsförmåga. Trots liknande kriterium 
är MD alltså frikostigare i sin bedömning än HD angående funktionell 
utformning. Det visar att det marknadsrättsliga skyddet mot efterbildning 
kan användas istället för det immaterialrättsliga för att skydda ett objekt, 
vilket kan leda till överlappning av skydden.  

Praxis visar dock även likheter med den känneteckensrättsliga bedömningen 
på det sättet att känneteckensfakta anses medföra särprägel för i grunden 
funktionellt betingade produkter, förpackningar och marknadsförings- 
koncept.231

 

 Ett sådant närmande av den känneteckensrättsliga bedömningen 
visar att det kanske hade varit rimligare att överlåta skyddet av efterbildning 
till immaterialrätten. 

Om skyddet ska behållas i MFL håller jag med Bengtsson232

5.1.2 Kännedom 

 om att 
utrymmet för tillämpning av funktionalitetsundantaget är mycket begränsat 
efter LEGO-, Twinner- samt Maglite-avgörandena. Det innebär att 
produkter som i grunden har en funktionell utformning kan åtnjuta 
efterbildningsskydd så länge produkten i övrigt innehar designmässiga och 
godtyckliga formgivningsmoment och kravet på särprägel är därmed ganska 
lågt ställt. Att gränsdragningen är vansklig, men också väldigt viktigt för att 
bestämmelsen ska kunna få rätt effekt, visar även dessa fall på. Just 
variationen av bedömningen i praxis och det faktum att gränsdragningen är 
svår gör att undantaget i mina ögon inte på bästa möjliga sätt fyller sin 
funktion. Näringsidkarna, marknaden och därmed konsumenterna hade, som 
KKV påpekat, tjänat på en skärpning av kravet på särprägel eller en 
vidsträckt tolkning av detta undantag.   

När man studerar praxis framstår syftet med kännedomsrekvisitet som 
förnuftigt ur konkurrenssynpunkt. Det kan inte vara så att vilken särpräglad 
produkt som helst som nyligen introducerats på marknaden ska kunna 
erhålla skydd. Det måste vara en känd produkt och t.o.m. ibland väl känd233

 

 
enligt MD för att åtnjuta skyddet. Det är rimligt att produkten måste kunna 
förknippas med ett visst kommersiellt ursprung. 

Att bevisa att originalet är så känt på marknaden inom avnämarkretsen så att 
det förknippas med en viss näringsidkare är inte alla gånger en lätt uppgift 
sett till den praxis som tagits upp här. Vad som angetts i Marknadsförings- 
utredningen,234

                                                 
230 NJA 1987 s. 923. 

 d.v.s. att efterbildning bör vara bevisat så snart 
originalprodukten med prioritet är känd på marknaden, ger ingen direkt 

231 Exempel på praxis som visar på ett närmande mot en mer känneteckensrättsligt 
särpräglad marknadsföring är bl.a. MD 2000:25, Hästens I, MD 2001:12, Elflugan, MD 
2005:12, Swedish Match och MD 2006:19, Vi. Se även Nordell, NIR 2005, s. 450 ff.  
232 Se Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 102 f, 109 f. 
233 Se t.ex. MD 1974:5, Blomin och MD 2006:19, Vi. 
234 SOU 1993:59  s. 539.  
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ledning. Det finns inte heller en viss procentsats att rikta sig efter eller något 
specifikt antal konsumenter i kretsen som ska anses känna till produkten.  
 
Meningen är att en helhetsbedömning ska göras och hänsyn kan tas till flera 
faktorer. Det är tydligt att vissa faktorer är mer betydelsefulla än andra. 
Enligt praxis är kravet på kännedom inte så högt satt, utan snarare ganska 
lågtenligt t.ex. MD 2001:12, Elflugan och MD 2006:19, Vi. Som visats är 
försäljningssiffror en faktor med ganska avgörande betydelse där praxis 
varit väldigt varierande. Mot bakgrund av Elflugan och MD 2005:33, Puma 
är det anmärkningsvärt att domstolen inte ansåg att kännedom förelåg i MD 
2007:16 Maglite III. Dock kan frånvaron av marknadsundersökning även 
haft betydelse i Maglite III men samtidigt fanns det inte heller någon 
åberopad marknadsundersökning i Elflugan. MD har visserligen påpekat att 
den omständigheten att en produkt säljs i stor omfattning inte behöver 
betyda att förpackningen är känd på marknaden på ett sådant sätt att den 
förknippas med visst ursprung235

 

 men lite mer enhetlig inställning till 
försäljningssiffror hade nog underlättat bedömningen. En bedömning från 
fall till fall måste naturligtvis göras här och någon gräns för 
försäljningssiffror är inte rimlig. Däremot hade det kanske funnits en 
möjlighet att försöka skapa en praxis kring vilken betydelse antalet sålda 
exemplar ska ha under t.ex. de två första åren.  

Även marknadsföringsundersökningar kan ha en avgörande betydelse om 
de är utförda på rätt sätt. Detta märks främst på senare fall.236

 

 Eftersom MD 
i sin bedömning verkar utgå mer från att skydda konsumenterna än 
näringsidkarna är det skäligt att till ganska stor del förlita sig på 
marknadsundersökningar, då det ger en bild av om konsumenterna faktiskt 
blivit vilseledda. Detta kan ge en riktlinje för vad som krävs för att uppfylla 
kravet på kännedom och bidra till att bedömningen blir mer rättssäker. Men 
bevisvärdet är ju ett problem och det är ytterst viktigt att undersökningarna 
är utförda på rätt sätt. MD kan inte lita blint på marknadsundersökningar 
och bedöma att det i frånvaron av en undersökning inte föreligger 
kännedom. Även andra bevisuppgifter om marknadskännedom som 
vittnesuppgifter, exponering i tidningar och mässor som åberopas för att 
styrka kännedom kan vara likvärdig en marknadsundersökning. Därför anser 
jag att den hårda bedömningen i Vi och XANTÉ är befogad.  

Jag anser likt Bengtsson att kravet på kändhet tydligt visar att MD:s 
bedömningslinjer kring vilseledande efterbildning är tvetydiga. Avsaknaden 
av marknadsundersökningar tillsammans med undermålig bevisning i övrigt 
gör kravet till den största fällan för den näringsidkare som vill skydda sin 
produkt mot vilseledande efterbildning. Den stora variationen på 
bedömningen måste tyda på en viss rättsosäkerhet för vad som är rimligt att 
kräva för att en produkt ska anses känd. I de flesta fall har MD naturligtvis 
inte endast bedömt kändheten på marknaden med hjälp av 
försäljningssiffrorna men variationen på resonemangen kring försäljnings- 
                                                 
235 Se MD 1990:18, Supertvätt. 
236 MD 2006:19, Vi, MD 2007:16, Maglite III, MD 2007:28, Värmepump, MD 2009:12 
XANTÉ och MD 2009:23 Snökedjor. 
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siffrorna visar tydligt på att det finns en stor spridning i praxis. 
Bestämmelsen uppfyller därför inte alltid sitt syfte, d.v.s. att endast 
produkter som är kända med prioritet ska få skydd.  
 
Att detta rekvisit även visar likheter med den känneteckensrättsliga 
bedömningen237 visar t.ex. MD 2009:1, Elko, där MD snarare använt 
begreppet inarbetning än kändhet. Även om det inte är exakt samma krav på 
inarbetning, tror jag att bedömningen hade underlättats av att ta mer hänsyn 
till den immaterialrättsliga, speciellt då praxis visar så stor variation 
beträffande när kännedom föreligger. Eftersom det är näringsidkarna som 
främst ska skyddas av bestämmelsen hade det kanske varit bra om kravet 
hade kunnat anges som en viss procentsats, kanske ungefär en tredjedel som 
i känneteckensrätten238

5.1.3 Förväxlingsrisk 

. Detta skulle göra bestämmelsen mer förutsebar ur 
en rättssäkerhetsaspekt, för att inte bedömningen ska bli för godtycklig och 
påverka konkurrensen på marknaden.  

Det avgörande för om förväxlingsrisk anses föreligga är om efterbildningen 
ger ett likartat helhetsintryck som skapar väsentligen samma bestående 
minnesbild hos konsumenten. Även om domstolen inte alltid använder exakt 
samma formulering239

 
 är det alltså denna princip som tillämpas.  

I utredningen anses det redan otillbörligt att marknadsföra en efterbildad 
produkt som oriktigt ger intrycket av att inneha originalets kvalitet, vilket är 
en rimlig syn på förväxlingsrisk om man ska ta hänsyn både till 
näringsidkarna och konsumenterna. Vilken konsument blir glad när han 
insett att han köpt en annan vara med sämre kvalitet eller andra egenskaper 
än den som han avsåg att köpa? En näringsidkare vill ju inte heller att hans 
varor ska förknippas med någon annan näringsidkares varor med sämre 
kvalitet. Det är detta som är syftet med förbudet med vilseledande 
efterbildningar.  
 
 På ett sätt fås detta skydd redan genom immaterialrätten, när en 
näringsidkare t.ex. genom upphovsrätt kan hindra en annan näringsidkare 
från att tillverka och sälja en kopia eller genom varumärkesrätten hindra 
honom från att använda samma eller liknande kännetecken. T.o.m. själva 
idén skyddas ju enligt patenträtten.  
 
I bedömningen av detta rekvisit märks likheterna med den immaterial- 
rättsliga bedömningen tydligt. Ett framträdande fall är MD 2000:25, 
Hästens I,240

                                                 
237 Se t.ex. MD 1990:3 Liljeholmens, MD 1995:9, Knorr, förpackningarna ansågs välkända 
för att de blivit inarbetade på marknaden. Se även LEGO-avgörandena m.fl. 

 där inköpssituationen haft en avgörande betydelse. Jag anser 

238 Se kravet på inarbetning i varumärkesrätten, Levin, 1999, s. 46.  
239 Se t.ex. MD 1995:9, Knorr, där MD vände på formuleringen, förväxlingsrisk förelåg då 
skillnaderna i förpackningarna inte var så påtagliga att de skulle förmodas varaktigt fästa 
sig i minnet hos konsumenten.  
240 Se även MD 2005:12, Swedish Match.  
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likt Nordell241

 

 att det faktum att MD fäst så stor vikt vid inköpssituationen 
kan uppfattas som ett steg i rätt riktning mot en individualiserad bedömning 
och ett närmande av den känneteckensrättsliga bedömningen. Detta är 
positivt även om det skulle innebära ett avsteg från principen om den 
bleknande minnesbilden.  

Det måste finnas möjlighet att inse att alla inköpssituationer inte är likadana 
och oftast är konsumenten vid sådana inköp väldigt medveten om vad den 
avser att köpa. Inköpssituationen vid dagligvaror behöver inte heller alltid 
vara den samma. Det finns annorlunda marknader idag med många 
lågpriskedjor och stormarknader som t.ex. ICA som säljer varor under eget 
märke. Om man som konsument väljer ett sådant märke är det oftast ett 
medvetet val, inte för att man är vilseledd i tron om att det är samma 
produkt med samma kvalitet.242

 
 

Jag anser att detta rekvisit ska syfta till att en produkt tillerkänns skydd 
endast mot uppenbara förväxlingar eller direkta efterbildningar,243 inte när 
mindre eller måttlig förväxlingsrisk föreligger244. Bedömningar där 
domstolen sätter ett lågt krav på förväxlingsrisk gör att man istället för att 
skydda konsumenter från vilseledande efterbildningar skyddar näringsidkare 
från ”besvärliga konkurrenter” och inte från otillbörlig konkurrens. Att 
skydd tillerkänns även vid försvårande omständigheter som systematisk 
efterbildning245 av ett helt koncept kan i så fall vara mer rimligt.246

 
   

Det är anmärkningsvärt att, när MD i flertalet fall247

 

 inte ansett att märkning 
av förpackningar eller produkter kan neutralisera förväxlingsrisken, 
domstolen gjorde motsatt bedömning i MD 2006:3, LEGO II och MD 
2002:27, Viennetta. Speciellt anmärkningsvärt är LEGO II, som bild 8 
visar ser förpackningarna ändå ganska lika ut. Jag anser visserligen att 
bedömningen i dessa två fall är befogad men det visar på att det inte finns 
någon riktig enhetlig bedömning när det gäller betydelsen av neutralisering.  

Det kan dessutom tyckas något motsägelsefullt att MD anser att etiketter 
kan ge förpackningar en särskiljningsförmåga, trots att ett mönster för 
förpackningar bildats på marknaden, medan en tydlig märkning på 
efterbildningar inte kan neutralisera förväxlingsrisken. Det finns en 
anledning att fundera över om det inte borde vara samma utgångspunkt på 
dessa faktorer.  
 
Jag instämmer med Bengtsson248

                                                 
241 Se avsnitt 4.4.2. 

 i att det är en tämligen varierad praxis 
kring förväxlingsbedömningen och ibland framstår MD:s bedömningar som 

242 Se även diskussion avsnitt 5.3.  
243 Se t.ex. Elflugan eller Puma fallet.   
244 Se t.ex. MD 1995:9, Knorr.   
245 Se MD 2004:23, LEGO I. 
246 Dock inte så snäv att den omfattar rena plagiat som p.13 i svarta listan.   
247 MD 1990:3, Liljeholmens, MD 1995:9, Knorr, MD 2001:12, Elflugan, MD 2001:22, 
Redbull.  
248 Se Bengtsson, Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 121 ff.  
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ganska skönsmässiga, speciellt beträffande neutraliseringen av 
förväxlingsrisken. Det är svårt att säga vad som exakt krävs för att 
förväxlingsrisk inte ska föreligga eftersom möjligheten att argumentera för 
att en neutralisering föreligger, t.ex. genom tydlig märkning av produkten, 
är begränsade. Detta leder till en rättsosäkerhet för den näringsidkare som 
vill uppnå konkurrens på ett tillbörligt sätt.  
 
Ett förtydligande av vad som kan neutralisera förväxlingsrisken hade kanske 
lett till en mer enhetlig tillämpning av förväxlingsbedömningen. Det borde 
vara tillräckligt med tydlig märkning och namnolikhet för att en konsument 
inte ska anses vilseledd samt för att uppnå tillbörlig konkurrens. 
Bedömningen bör även göras snävare och omfatta endast uppenbara, 
systematiska eller direkta efterbildningar eller andra fall som tyder på att 
eftergöraren medvetet vill dra nytta av originalets kännetecken.  

5.2 Skillnader mellan gamla och nya MFL 
samt påverkan av EG-direktivet  

MD utgår i praxis även efter införandet av nya MFL från de tre rekvisiten; 
särprägel, kännedom och förväxlingsrisk och använder samma resonemang 
kring dessa.249

 

 Skillnaden är dock att prövningen nu sker i två steg på grund 
av införandet av transaktionstestet. Det verkar än så länge som att 
ändringarna enligt direktivet inte medför några större skillnader för 
bedömningen, då både transaktionstestet och p. 13 i svarta listan har fått ett 
svalt mottagande av MD.  

Kravet på kommersiell effekt har ju tidigare funnits i viss mån men har då 
presumerats föreligga enligt förarbetena varför det inte heller enligt MD 
anses medföra någon förändring. I de få fall kommersiell effekt har bedömts 
verkar MD nöja sig med att konstatera att då det föreligger förväxlingsrisk 
påverkar sannolikt även detta konsumenters förmåga att fatta ett välgrundat 
affärsbeslut. Att p. 13 svarta listan inte fått någon effekt kanske inte är så 
märkligt, det är ändå relativt sällan MD anser att det föreligger direkta 
efterbildningar. Tur är väl det, annars hade skyddsförutsättningarna sänkts 
ytterligare. Det skulle kunna tänkas att MD överväger en tillämpning av p. 
13 om det kommer fall liknade MD 2004:23, LEGO I, där systematisk 
efterbildning förelåg, eller MD 2005:33, Puma, där direkt efterbildning 
förelåg.   
 
En viss positiv förändring i bedömningen kan ändå utläsas av senare praxis 
där MD får sägas ha intagit en mer restriktiv hållning då domstolen nekat 
skydd för bruksföremål och förpackningar.250

 
 

                                                 
249 Se t.ex. MD 2008:20, Taxitaklykta IV, där MD hänvisar till tidigare bedömda fall och 
resonerar kring inköpssituationen. 
250 Se MD 2008:15, Mag v. Rusta, MD 2009:1, Elko, MD 2009:12, XANTÉ, MD 2009:23, 
Snökedjor. 
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Man skulle kunna hoppas på att kravet på kommersiell effekt skulle medföra 
en ytterligare skärpning av skyddsförutsättningarna men som det ser ut nu är 
läget inte så. Dock är huvudsyftet bakom direktivet att öppna upp för 
gränsöverskridande reklam och annan marknadsföring och motverka 
nationella regleringar på området som uppfattas som onödigt långtgående 
och hindrande. Bernitz menar att den öppna och konkurrensinriktade 
inställningen som beskrivits gälla i tidigare avgöranden251

 

 kring 
vilseledande marknadsföring även ligger bakom direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder. Enligt hans mening behöver inte heller den svenska 
bedömningsstandarden sänkas utan hans övergripande slutsats är att 
direktivet inte kommer att innebära så stora förändringar i sak i svensk 
marknadsrätt. 

Jag anser dock (eller hoppas åtminstone på) att den EG-rättsliga 
konkurrensinriktade inställningen och direktivets syfte kommer att påverka 
bedömningen av vilseledande efterbildningar enligt MFL eftersom 
bedömningen, enligt min mening, påverkar konkurrensen på marknaden på 
ett negativt sätt. Än så länge har inte något fall kring vilseledande 
efterbildning avgjorts av EG-domstolen och därmed märks inte heller EG-
rättens påverkan på MD:s bedömning. 

5.3 Vem skyddar bestämmelsen? 
Vid bestämmelsens införande påpekades att lagstiftningen behövdes 
eftersom de nya säljformerna, med bl.a. självbetjäning och stormarknader, 
gjorde det lätt för oseriösa näringsidkare att genom vilseledande efter- 
bildningar, lura konsumenterna till att köpa något annat än de trodde.252

 

 Det 
framhölls att det inte var fråga om något utvidgat objektsskydd och att 
utgångspunkten var att upprätthålla effektiv konkurrens. Samtidigt 
påpekades att skyddet till sin effekt kommer att kunna likställas med en 
immaterialrättslig ensamrätt i det enskilda fallet. 

Vid ändringen av MFL 2008 uppgavs att syftet med förbudet mot 
vilseledande efterbildning främst är till för att skydda konkurrenter mot ett 
otillbörligt utnyttjande av deras investeringar och goodwill.253

 

 Har skyddet 
verkligen denna effekt?   

Visst skyddar 14 § MFL en näringsidkare mot otillbörlig konkurrens, ibland 
t.o.m. lite väl bra. Om man tittar på konsekvensen av förbudet har det till 
viss del i praktiken samma effekt som det immaterialrättsliga skyddet, ett 
objektsskydd. En näringsidkare förbjuds att marknadsföra en produkt eller 
förpackning som liknar en annan näringsidkares. Om det gäller en produkt 
kan konsekvenserna bli ganska avgörande. En näringsidkare har kanske 
kommit på ett billigare och effektivare sätt att producera en liknande 
produkt, kanske inte lika bra kvalitetsmässigt men detta märks säkerligen på 

                                                 
251 Se avsnitt 3.1. och Mål C-220/98, Estée Lauder v Lancaster Group. 
252 SOU 1993:59 s. 309, 316 ff. 
253 SOU 2006:76 s. 238 ff., 318.  



 62 

priset. Ska denne näringsidkaren då kanske tvingas lägga om hela sin 
produktion? Även om det inte är innehavet eller tillverkningen som förbjuds 
är det den faktiska effekten bestämmelsen får då marknadsföringen av en 
produkt idag kan vara avgörande för försäljningen i den produktdjungel som 
finns på marknaden. Om det gäller en förpackning behöver konsekvenserna 
inte vara så stora, det finns nog bättre möjligheter att byta förpackning än 
produkt.  
 
Men 14 § MFL skyddar även konsumenterna i allra högsta grad. Parterna 
argumenterar ofta snarare kring om agerandet är vilseledande för 
konsumenterna än om det innebär otillbörlig konkurrens för dem. Även MD 
utgår till stor del utifrån konsumenternas synvinkel, speciellt när det gäller 
kännedom på marknaden och förväxlingsbedömningen.254

 

 Domstolens 
resonemang antyder ofta att konsumenterna vore godtrogna och något 
lättlurade.  

Behöver konsumenterna detta starka skydd? De får idag ändå sägas vara 
mer medvetna om produkter och varumärken än tidigare. Även 
inköpssituationen skiljer sig från när bestämmelsen infördes. Idag handlar 
man övervägande i självbetjäningsbutiker eller på internet, där utbudet är 
stort och många förpackningar ser likadana ut. Konsumenterna har ofta höga 
krav, handlar ett visst märke och letar ofta efter det som man vill ha. Det 
finns också många som handlar av lågpriskedjor och jag hävdar att de flesta 
konsumenter är medvetna om att de inte köper samma produkt som ett ”känt 
märke” om de handlar i en sådan butik. Ur konkurrenssynpunkt är ett större 
utbud även positivt för konsumenterna. En tydlig märkning av produkter för 
neutralisering av vilseledande efterbildning borde många gånger vara 
tillräckligt för att en konsument inte ska anses vilseledd.   

5.4 Är skyddet enligt 14 § MFL onödigt?  
Efter en genomgång av hur rekvisiten för vilseledande efterbildning har 
tolkats i praxis kan konstateras att det generellt föreligger lågt krav för att 
skyddsförutsättningarna ska anses uppfyllda. Detta har gett ett relativt starkt 
och omfattande skydd i praxis, speciellt vad gäller 
förpackningsefterbildningar. Till en början på 70-talet var MD relativt 
försiktig med att tillerkänna skydd mot vilseledande efterbildningar men 
efterhand på 80- och 90-talet, då bestämmelsen fick ett eget lagrum och inte 
längre dömdes enligt generalklausulen, ökade antalet fall där skydd 
beviljades. Under 2000-talet syns också en relativt generös tillämpning, 
speciellt med genomslaget av Elflugan. Nu när bestämmelsen ändrats under 
2008 och nya krav införts verkar det som MD tillämpat en något strängare 
bedömning, framförallt beträffande särprägel. Det är samtidigt en splittrad 
bild av praxis som framträder.    
 
Det behov som ansågs ligga till grund för bestämmelsen, nämligen att 
hindra att efterbildning av varor och förpackningar riskerar att leda till 
                                                 
254 Se även Adamsson, Hulth, Malm, NIR 2005, s. 40 f. 
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oönskad förväxling beträffande kvalitet och ursprung och därmed vilseleda 
konsumenter och leda till otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, kan 
inte på samma sätt anses föreligga idag. Visst behövs ett skydd mot 
otillbörlig konkurrens men detta kan i stort sätt tillgodogöras genom 
immaterialrätten. En näringsidkare ska idag inte behöva detta dubbla skydd 
för att kunna nå ut med sin produkt på marknaden då dagens konsumenter 
får sägas vara mer medvetna om utbudet av produkter.  
 
Det föreligger som beskrivits en tydlig överlappning mellan det 
immaterialrättsliga och det marknadsrättsliga skyddet. Den marknads- 
rättsliga bedömningen närmar sig i vissa avseenden alltmer den 
immaterialrättsliga, framförallt den känneteckensrättsliga.255

   

 Det har även 
blivit vanligare att man som rättighetshavare samtidigt stämmer i tingsrätten 
för immaterialrättsligt intrång och för otillbörlig marknadsföring i MD.  

Beaktat att det även förekommer överlappningar på det immaterialrättsliga 
området, att immaterialrätten i vissa fall kan ge i princip ett obegränsat 
skydd samt att skyddsförutsättningarna enligt 14 § MFL är låga kan detta få 
negativa konsekvenser för lagstiftningens tillämpning och effekt. En 
oundviklig konsekvens när skydden överlappar varandra på detta sätt och 
blir för starkt måste vara att lagstiftningen motverkar sitt syfte.   
 
Att fler företeelser skyddas genom ökad skyddslagstiftning och under allt 
längre tid, får ju även negativa effekter för konkurrensen på marknaden. Det 
kan inte vara meningen att 14 § MFL ska skydda en näringsidkare som har 
ett väl inarbetat varumärke eller förpackning och i vissa fall nära på en 
monopolställning på marknaden från tillbörlig konkurrens. En vilseledande 
efterbildning kan visserligen vara ett intrång i ensamrätten enligt de 
immaterialrättsliga reglerna men det är viktigt att komma ihåg att det inte är 
MFL:s uppgift att skydda mot sådana intrång. MFL får inte ha samma effekt 
som ett objektsskydd. För att en produkt ska kunna åtnjuta skydd enligt 
MFL bör det krävas att näringsidkaren utsätts för klart otillbörliga 
konkurrensmetoder. Genom att ha en mer tillåtande attityd mot 
efterbildningar gynnar detta också konsumenterna och bidrar till nyskapande 
och utveckling i samhället. Det är naturligtvis en svår avvägning av hur 
mycket fri efterbildning som kan tillåtas för att uppnå en effektiv 
konkurrens.  
 
Samtidigt får det inte glömmas att en del av ansvaret för effektiv konkurrens 
åligger näringsidkaren. Det är grundläggande ur både konsumenternas och 
konkurrenternas intresse att man utformar sin marknadsföring så att man 
undviker risker för vilseledande förväxling mellan produkterna. När en 
näringsidkare gör det och endast en mindre risk för förväxling föreligger är 
det inte MFL:s uppgift att verka konkurrenshindrande.  
 

                                                 
255 Se t.ex. ovan nämnda rättsfall MD 1983:23, MD 2001:12, Elflugan, MD 2000:25, 
Hästens I och MD 2005:12, Swedish Match.   
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Trots att marknadsföringsrätten nu harmoniserats kan det inte få avsedda 
effekter så länge immaterialrätten inte är harmoniserad och så länge skydden 
överlappar varandra så blir 14 § MFL överflödig.  
 
En radikal lösning på detta onödiga skydd hade varit att ta bort 
bestämmelsen helt. Jag inser dock att detta inte framstår som särskilt rimligt 
med tanke på att en ny lagstiftning ganska nyligen införts till följd av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder. 
 
Enligt min åsikt hade det bästa sättet att uppnå förändring därför varit att 
skärpa kraven på skyddsförutsättningarna, speciellt kraven på särprägel och 
förväxlingsrisk. Undantaget om vad som är funktionellt betingat bör få en 
vidare tillämpning och förväxlingsrisk bör endast anses föreligga i 
uppenbara fall.  En annan möjlig lösning är att klargöra när märkning av 
produkter kan neutralisera vilseledande efterbildningar.  
 
Dessutom anser jag likt åsikter i doktrinen256

 

 att det åtminstone bör införas 
en rättegångsordning motsvarande den i Danmark och Norge, där frågor om 
immaterialrättsligt intrång och otillbörlig marknadsföring prövas samtidigt. 
Detta skulle, förutom att vara rättsekonomiskt effektivt, tydligare återspegla 
EG-rättens syn på dessa rättsområden och innebära att de immaterialrättsliga 
och de marknadsrättsliga bedömningsgrunderna strömlinjeformas.  

Jag instämmer även med Bernitz257

 

 om att det är väsentligt att bedömningen 
om vilseledande efterbildning sker med en medvetenhet om utvecklingen 
inom immaterialrätten. Framförallt finns det anledning att beakta 
rättsutvecklingen inom EG:s varumärkesrätt. Jag anser att det även kan 
förmodas bli annorlunda tolkningar i och med tillämpningen av direktivet 
om otillbörliga affärsmetoder. Transaktionstestet kanske kan bidra till en 
mer liberal syn på vad som utgör vilseledande efterbildningar. Genom att ta 
mer hänsyn till de immaterialrättsliga bedömningarna för att kunna 
synkronisera rättsområdena skulle det skapa bättre förutsebarhet och bättre 
rättssäkerhet.  

 

                                                 
256 Se Bengtsson samt Bernitz ovan avsnitt 4.6. 
257 Se avsnitt 4.6.  
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