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Summary 

Purpose 

To explore the concept of passing off reputation and how it is regulated on the 
market. 

 

Issue 

What is the legal market boundaries considering passing off reputation? 

 

Method 

Traditional law in which court cases from Marknadsdomstolen and 
Reklamombudsmannen analyzed in terms of the existing law. 

 

Results 

Reputation of passing off and unfair marketing dealt with the majority in the 
survey reported laws, prohibitions and advice but also the considerations 
underlying the outcomes. 

 

Conclusion 

The laws against passing off reputation is relatively wide while providing room 
for interpretation. This is largely positive but I believe that there are also negative 
aspects. 

 

Keywords: “Reputation of passing off” 
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Sammanfattning 

Syfte 

Att undersöka begreppet renommésnyltning och hur det regleras idag inom 
marknadsrätten. 

 

Frågeställning 

Hur ser den marknadsrättsliga gränsdragningen ut gällande renommésnyltning? 

 

Metod 

Juridisk metod där domar från Marknadsdomstolen och uttalanden från 
Reklamombudsmannen analyseras utifrån den gällande rätten. 

 

Resultat 

Renommésnyltning behandlas med flertalet i undersökningen uppgivna lagar, 
förbud och rekommendationer samt att överväganden även ligger till grund för 
utfallen. 

 

Slutsats 

Rätten mot renommésnyltning är relativt bred samtidigt som den ger utrymme för 
tolkning. Detta är övervägande positivt. 

 

 

 

Nyckelord: Renommésnyltning, Marknadsrätt, Otillbörlig marknadsföring 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag byggs det upp en bild av företag om vad de är kända för och olika 

kännetecken. Det kan liknas vid en typ av personlighet som växer fram runt 

företagen vilket kan ge ett visst renommé. Denna process kommer inte över natten 

och inte heller gratis. Att bygga ett renommé för sitt företag är en process i sig 

som kräver nedlagda resurser. Det kan ses som en investering för framtidens 

försäljning i näringsidkarens perspektiv och kan därmed vara en tillgång i form av 

goodwill. Eftersom det kräver nedlagda resurser kan det finnas andra som vill dra 

egen fördel av processen för att slippa gå igenom samma arbete. Med anledning 

av nämnda finns regler och praxis över vad som är att anse som icke tillåtna 

metoder vid skapande av renommé.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med undersökningen är att visa vad det finns för rätt mot 
renommésnyltning och hur det exerceras. Undersökningens huvudsakliga 
frågeställning är: 

• Hur ser den marknadsrättsliga gränsdragningen ut gällande 
renommésnyltning? 

 

Undersökningen är lagd på ett övergripande och grundläggande plan för att kunna 
vända sig till studenter på Handelsrättsliga institutionen. Undersökningens avsikt 
är inte att generera förslag på förändringar till existerande lagar och praktik utan 
istället att undersöka hur rättspraxis och praktik exerceras idag. 
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1.3 Metod och urval 

I undersökningen har juridisk metod använts. Juridisk metod innebär att ta hjälp 

av rättskällorna för att sedan analysera hur rätten skall nyttjas på relevant fakta.1 

Relevanta fakta, som skall analyseras, är vägledande fall från Marknadsdomstolen 

som är hämtade från och med 2008 fram till idag.  Att endast ta fall från år 2008 

och senare är med anledning av att domarna skall vara så pass aktuella som 

möjligt. Det är även med anledning av införandet av den nya 

marknadsföringslagen år 2008. Således är förhoppningen att återspegla och 

analysera domstolspraxis som gäller i Sverige idag. Det kommer även analyseras 

ett fall från näringslivets egna självsaneringsorgan. 

 

1.4 Avgränsning 

Avgränsning, som gjorts i undersökningen, är svensk rätt. Med anledning av det 

har renommésnyltning utanför Sveriges gränser ej behandlats. Undersökningen 

har en marknadsrättslig karaktär och har inte tagit hänsyn till immaterialrätten i 

exempelvis varumärkeslagen. Varumärkesrätten och Marknadsrätten går om lott 

för att skydda mot renommésnyltning men val har gjorts att endast fokusera på 

marknadsrätten. Detta med största anledning av platsbrist i undersökningen. 

Fokus ligger således på de marknadsrättsliga aspekterna.  

 

1.5 Disposition 

Framställningen består av förutom inledande kapitel, källförteckning och bilagor 
av 4 kapitel. I kapitel 2 behandlas en allmän bakgrund av vad begreppet 
renommésnyltning är och dess konsekvenser. Syftet är att ge läsaren en bild av 
vad renommésnyltning är för att längre fram kunna fokusera på hur det 
förfarandet regleras. Vid kapitel 3 ges en återgivning av hur den gällande rätten 
ser ut och hur den initialt kan tolkas. Informationen i kapitel 2 och 3 används för 
att förstå och analysera rättsfallen i kapitel 4. Rättsfallen återges i korthet och de 
väsentliga rättsliga aspekterna belyses för att ge en bild av hur regleringen sker 
praktiskt. Framställningen avslutas med en sammanfattning och avslutande 
anmärkningar, där det ges utrymme för slutsatser och observationer. 

                                                 
1 C. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2008 s.38 
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2. Renommésnyltning 

2.1 Vad är renommésnyltning? 

Renommésnyltning är ett sätt, där näringsidkare drar fördel av någon annans 

renommé i eget syfte. Det är en typ av otillbörlig marknadsföring, där det 

olovligen anknyts till t.ex. andra kännetecken, symboler, produkter, figurer eller 

verksamhet. Anknytningen sker genom oberättigade associationer av ovanstående. 

För att det skall finnas något att vinna på att snylta, är det i regel en förutsättning 

att det som utnyttjas är känt på marknaden. Skulle det inte vara känt finns det 

inget värde att snylta av. Det den snyltande näringsidkaren är ute efter är det som 

marknadsdomstolen benämner som uppmärksamhetsvärde.2 Genom att erhålla ett 

större uppmärksamhetsvärde anser sig den snyltande parten erhålla ekonomiska 

fördelar. Det är dock tillåtet i MFL att ange att t.ex. ett tillbehör passar en annan 

nämnd märkesvara. Ett krav är att informationen, att produkten passar 

märkesvaran, verkligen är nödvändig för att allmänheten ska kunna förstå 

ändamålet med produkten. Är informationen inte att anse som sådan kan det anses 

som renommésnyltning.3  

Vad som kan utläsas enligt författare Ulf Bernitz är, att enligt praxis på senare tid 

har ingripande i större grad skett just mot renommésnyltning då dessa inte har 

kunnat påvisa sig utgöra vilseledande efterbildning. Med vilseledande 

efterbildning menas att utforma en produkt eller en produktförpackning så att 

konsumenter får svårt att skilja dessa åt. Därmed uppstår en förväxlingsrisk för 

konsumenten. Ulf Bernitz nämner att vid konstaterade fall av vilseledande 

efterbildning, så avstår marknadsdomstolen ofta att undersöka om 

renommésnyltning även föreligger.4 Skälet till att marknadsdomstolen handlar så 

är troligen att det inte anses vara nödvändigt att undersöka om renommésnyltning 

föreligger då även den grunden skulle leda till ett förbud vid vite. (Diskussionen 

behandlas i analysen av MD 2010:4 på sidan 25) 

För att marknadsdomstolen ska kunna anse att renommésnyltning föreligger, 

måste den utsatta parten visa att det som utnyttjas är känt och förknippat med den 

                                                 
2 U. Bernitz , G.Karnell, L.Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s.332 
3 U. Bernitz , G.Karnell, L.Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s.337 
4 U. Bernitz , G.Karnell, L.Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s.333 
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utnyttjade partens renommé. Utöver det måste det även kunna styrkas att den 

snyltande parten tydligt erhåller en ekonomisk fördel.5 

 

2.2 Negativa effekter av snyltning 

Renommésnyltning, som medför att uppmärksamhetsvärde snyltas, bidrar i regel 

till att den utsatte näringsidkaren åsamkas skada samtidigt som konsumenten får 

en försämrad marknadsöverblick.6 Renommésnyltning ett tydligt exempel på en 

sådan företeelse, som för konsumenten kan skapa allvarliga negativa 

konsekvenser.7 En ökad acceptans för renommésnyltning skulle leda till en 

snedvridning mellan näringsidkare. Konsumenter skulle även skadas, då deras 

marknadsöverblick försämras av dessa handlingar.8 

Den skada, som uppstår hos näringsidkare, kan bl.a. vara s.k. urvattning. Detta 

sker genom en försvagning av det kända märkets goodwill eller genom att 

allmänheten vilseleds att den snyltade marknadsföringen och/eller produkten 

kommer från samma näringsidkare.9 Förväxlingsrisken styrs inte bara av likheten 

mellan kännetecken och varuslag utan även av en rad andra faktorer. Dessa 

faktorer kan t.ex. vara vilken typ av vara det är. Är varan en engångsvara eller en 

vara för att ha en längre tid? Säljs varan via självbetjäning eller över disk? Det är 

själva helhetsbedömningen, som är till grund för avgörande om det föreligger 

snyltning.10 

                                                 
5 U. Bernitz , G.Karnell, L.Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s.333 
6 U. Bernitz , G.Karnell, L.Pehrson, C. Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s.332 
7 Proposition 2007/08:115, s.112 
8 Proposition 2007/08:115, s.113 
9 M. Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 2008, S.445 
10 P J. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, 383 
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3. Gällande rätt 

3.1 Inledning 

Kapitlet behandlar vad som är skrivet angående renommésnyltning i lag och 

rekommendationer. Inom marknadsrätten behandlas renommésnyltning i 

Marknadsföringslagen.  

Marknadsföringslagen är nedan benämnd MFL. 

 

3.2 Tillämpningsområden 

Att få sitt renommé utnyttjat av andra utan samtycke något som idag regleras i 
lag. När det gäller varumärken skyddas de framför allt genom Varumärkeslagen. 
Det kan urskiljas vid tvister där varumärkesintrång har blivit uppmärksammande. 
Renommé som kan vara en del av ett varumärke regleras i Marknadsföringslagen 
när det avser saluföring eller reklam där renommé är en urskiljbar beståndsdel. 

 

3.3 Marknadsföringslagen 

Direktivet 2005/29/EG tillämpas i den nya MFL, som trädde i kraft 1 augusti 

2008. Direktivet behandlar otillbörliga affärsmetoder och ger en rad tillskott till 

MFL. Ett av tillskotten, som fått stor uppmärksamhet, är bilagan SFS 2008:487 

vilken innehåller 31st förbud gällande aggressiv och vilseledande marknadsföring. 

Denna bilaga benämns i vardagslag för ”Svarta listan”. Sådan marknadsföring, 

som förknippas med anledning av någon av de 31 förbud i svarta listan, skall 

alltid anses vara otillbörlig både mot konsumenter och mot näringsidkare. 

Eftersom det alltid anses som otillbörligt, behövs inget transaktionstest göras vid 

dessa situationer. 11 Ett transaktionstest avser att undersöka om marknadsföringen, 

i märkbar mån, påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. 

De situationer, som jag anser kunna utgöra risk för renommésnyltning enligt 

svarta listan, är överträdelse av förbuden 4 och 13. I förbud nr 4 förbjuds det att i 

marknadsföring påstå att en näringsidkare eller produkt står i så pass god dager att 
                                                 

11 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.15 
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den rekommenderas, sanktioneras eller har godkänts av ett organ, när så inte är 

fallet. Är så fallet, skall villkoren klargöras för den positiva bemärkelsen som 

erhållits. Förbud nr 13 på listan avser att förbjuda näringsidkare att försöka sälja 

en produkt som ur konsumentens perspektiv förefaller kommer från en annan 

särskild tillverkare, då produkten är mycket snarlik dennes. 

Ett annat direktiv, som även innefattas i MFL, är 2006/114/EG om vilseledande 

och jämförande reklam. Renommésnyltning behandlas här i klartext i artikel 4F. 

Avsnittet nämner, att vid avgörande om marknadsföringen är att anse som 

otillåten jämförelse, skall det tas hänsyn till om den åtnjuter otillbörlig fördel pga. 

konkurrentens kännetecken. 

Renommésnyltning behandlas i MFL under ett par paragrafer, vilka nedan 

kommer klarläggas. Återkommande paragrafer som reglerar eller i samband 

påträffas vid renommésnyltning i MFL 2008:486 är: 5, 6, 8, 10, 14, 18, 23 och 

26§. 

5§  är en allmän generalklausul, vilken syftar till att marknadsföring skall följa 

god marknadsföringssed. För att strida mot MFL krävs inget uppsåt eller 

oaktsamhet utan det är frågan om en objektiv bedömning.12 MFL bygger till stor 

del på denna generalklausul. Generalklausulen har sina rötter i den tidigare MFL 

(MFL 1995:450) i 4§ och artiklarna 5.1 + 5.2 i 2005/29/EG-direktivet.  

Efter generalklausulen följer två specifika generalklausuler, vilka är till för att 

förbjuda aggressiv respektive vilseledande marknadsföring.13 Den specifika 

generalklausulen för vilseledande marknadsföring är 8§. Anses marknadsföring 

strida mot god marknadsföringssed, kan det anses som otillbörlig marknadsföring 

om ett transaktionstest visar det enligt 6§. Otillbörlighet är ett villkor för att 

påföljder ska kunna kvalificeras i MFL.  

6§ beskriver att ett transaktionstest går ut på att undersöka om marknadsföringen i 

fråga påverkar, i märkbar mån, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. 

Mottagaren är den genomsnittlige konsumenten i det område, där 

marknadsföringen är riktad.14 Renommésnyltning sker med stor sannolikhet ofta 

tillsammans med otillbörlig marknadsföring, då konsumentens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut påverkas i märkbar mån.15 6§ i den senaste MFL inför 

en ny bedömningsnorm, som inte tidigare funnits i marknadsrätten. Bestämmelsen 

implementerar artikel 5.2b i 2005/29EG direktivet. I vissa fall krävs inget 

transaktionstest, då metoderna är listade som otillbörliga i direktiv 2005/29/EG 

eller svarta listan enligt 8§ andra stycket. 

                                                 
12 M. Levin, Kommentar 37 2008:486, 2010 
13 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.17 
14 M. Levin, Kommentar 39 2008:486, 2010 
15 M. Levin, Kommentar 40 2008:486, 2010 
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I 10§ anges förbud mot vilseledande reklam. Under paragrafens tio olika punkter 

exemplifieras speciellt vad som menas med olika typer av vilseledande 

marknadsföring. Flertalet av dessa punkter kan återknytas till renommésnyltning. 

I punkt 1 rör det sig om felaktiga beskrivningar i förekomsten, arten, mängden, 

kvalitén och andra produktegenskaper. Med punkt 2 kan renommésnyltning 

avslöjas, om en produkt t.ex. åtnjuter fördel av att ge sken av att komma från ett 

visst ursprung, som ger ett positivt intryck.16 Författare Marianne Levin 

exemplifierar överträdelse av punkt 5 med att en näringsidkare använder en 

utmärkelse i sin marknadsföring som de blivit fråntagna. Exemplet bygger på 

fallet MD2006:1, där det framgår att det inte är tillåtet att agera så. Inte heller är 

uppenbart skryt som saknar god grund acceptabelt. Skryt kan då ses som 

vilseledande.17 Punkten 6 följer samma linje och kompletterar synsättet i punkt 5. 

Vidare nämner 10§ att det även är olovligt att utelämna väsentlig information i 

marknadsföringen om sin egen eller annans näringsverksamhet, om det kan 

vilseleda. Uppräkningarna i paragrafen är inte fullständiga utan ämnar mer att 

skildra exempel av vilseledande marknadsföring.18 Artiklarna 6.1 och 6.2 från 

direktivet 2005/29/EG är här en del av grunden till lagtexten.  

Närliggande till renommésnyltning finns vilseledande efterbildning som regleras i 

14§. En produkt får inte lätt kunna förväxlas med en annan näringsidkares 

särpräglade och kända produkt, om det inte tjänar till att göra produkten 

funktionell. Det måste inte vara en exakt kopia av en annan produkt för att 14§ 

skall vara tillämpbar. I de mer uppenbara fallen skall svarta listan exerceras 

medan 14§ skall exerceras vid efterbildningar, som är vagare än uppenbara.19 Vad 

gäller begreppen särpräglad och känd, menas det, att produkten kan vara känd 

genom inarbetning eller vara utformad på ett sådant sätt som är originellt för en 

viss näringsidkare.20 Vad gäller undantaget för efterbildning av funktion, får inte 

funktionen vara patent- eller mönsterskyddad. Motsvarighet till 14§ finns i den 

äldre marknadsföringslagen (MFL 1995:450) i 8§. 

I 18§ anges förutsättningarna som ska gälla för att en jämförelse skall få äga rum i 

marknadsföring. De 8 punkter, som listas, genomför delvis artiklarna 7.2 och 14 i 

direktivet 2005/29/EG. Det är således inte självklart att jämföra produkter i 

marknadsföringen, om syftet är att genom jämförelsen försöka lyfta den egna 

produktens renommé till en redan etablerad produkts renommé. Punkt 7 belyser 

att jämförelsen är godtagbar, om den inte drar otillbörlig fördel av den andra 

näringsidkarens renommé. Således ligger punkt 7 i fokus för renommésnyltning i 

18§. Även punkt 5 kan tillämpas mot renommésnyltning, då en näringsidkare 

erhåller ett mer positivt renommé genom att misskreditera en annan näringsidkare. 

                                                 
16 M. Levin, Kommentar 64 2008:486, 2010 
17 M. Levin, Kommentar 69 2008:486, 2010 
18 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.26 
19 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.33 
20 M. Levin, Kommentar 94 2008:486, 2010 
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Misskrediterande marknadsföring har tidigare även ansetts som otillbörlig i den 

föregående MFL (1995:450) i generalklausulen. Marknadsföringen behöver inte i 

sig här vara vilseledande för att den skall kunna förbjudas utan det räcker med att 

konsumenten påverkas enligt principen om transaktionstestet.21 Ett 

skolboksexempel på icke godtagbar jämförande reklam är bedömningen i MD 

1987:11 där Kappahl marknadsförde kostymer. Kappahl hade marknadsfört 

kostymer med anspelningar på klädesmärket Armani, där det på ett mindre 

glasklart sätt framgick att de hade billigare kostymer än Armani och jämförelser 

gjordes. Kappahl som inte hade samma typ av kvalité på kostymer eller samma 

exklusiva rykte drog alltså otillbörlig fördel av Armanis goda renommé till följd 

av reklamkampanjen.22  

Fastställs det att marknadsföringen hos en näringsidkare är otillbörlig får den 

förbjudas enligt 23§. Om marknadsföringen förbjuds med stöd av 23§ skall det 

förenas med vite, om inte det är särskilda omständigheter som gör att det är att 

anse som överflödigt med stöd av 26§.  

Påföljder som en näringsidkare kan erhålla om denne bryter mot MFL, är förbud, 

ålägganden, förelägganden, marknadsstörningsavgift, skadestånd och destruering 

av de vilseledande framställningarna.23 Mer om själva påföljderna i sig ämnar inte 

undersökningen belysa närmare utan fokus riktas mer på att identifiera och 

exemplifiera själva renommésnyltningen.  

Till höger illustreras en pedagogisk 

bild hur MFL är uppbyggd. Vad 

gäller  renommésnyltning är rutan 

med aggressiva metoder ej relevant. 

 (Bildreferens: Ny Juridik 2:08 s 7 sid4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 M. Levin, Kommentar 114 2008:486, 2010 
22 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.36 
23 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.40 
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3.4 Internationella Handelskammaren 

Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce, är nedan 

förkortat till ICC. 

ICC har till uppgift att hjälpa till att ta fram den etiska standarden inom 

marknadsföringen för bl.a. miljöreklam, säljfrämjande åtgärder, 

direktmarknadsföring och sponsring. För att kunna göra det, har grundregler och 

uppförandekoder utformats. För att dessa regler och koder ska tillämpas i 

praktiken har näringslivet inrättat ett antal organ för att granska 

marknadsföringsåtgärder. Av dessa är i undersökningen Reklamombudsmannen 

högst relevant.24  

På all slags reklam och marknadskommunikation är ICC:s regler tillämpliga och 

ska tillämpas mot bakgrund av den lagstiftning som gäller. Definitionerna i 

reglerna är utformade, och skall användas, som generella regler.25  

ICC:s regler och koder finns att läsa i form av artiklar som ges ut i ”ICC:s Regler 

för reklam och marknadskommunikation”. De artiklar, som jag finner mest 

relevant för renommésnyltning, är 1, 2, 15 och nr 16.  

Artiklarna återges nedan citerade, då de är utförligt klargjorda. De återspeglar till 

stor del vad som redan finns i marknadsföringen och således är en utförligare 

tolkning ej nödvändig, då MFL har tolkats i kapitel 2 av undersökningen. 

Artikel 1 – Grundläggande principer 

”Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får ej 
utformas på ett stötande sätt. 

Marknadskommunikation skall utformas med vederbörlig känsla av socialt och 
yrkesmässigt ansvar. Den skall vidare vara förenlig med vad som inom 
näringslivet allmänt uppfattas som god affärssed. 

Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för 
marknadsföringen skadas.” 

 

Artikel 2 – Goda seder 

”Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som 
strider mot vad goda seder anses kräva i det aktuella landet och kulturen.” 

 

Artikel 15 – Renommésnyltning 

”Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, 
logotyp och/eller varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation 
eller institution.  Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda 

                                                 
24 ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, s.5 
25  ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, s.11 
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renommé (goodwill) som är förknippat med andra företags, organisationers, 
personers eller institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas 
på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om utnyttjande, utan föregående 
medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer.” 

 

Artikel 16 – Efterbildning 

”Efterbildning av marknadskommunikation – t.ex. ifråga om komposition (layout), 
text, slogan, illustration, musik eller ljudeffekter – får inte ske på ett sätt som är 
ägnat att vilseleda eller framkalla förväxling. 

Har en marknadsförare lanserat en särpräglad kampanj i ett eller flera länder, får 
andra inte efterbilda denna i de övriga länder där marknadsföraren kan vara 
verksam, så att denne därigenom hindras att inom rimlig tid utsträcka sin 
kampanj till dessa länder.” 

 

 

3.4.1 Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen är nedan förkortad till RO och Marknadsetiska Rådet till 
MER. 

RO är en stiftelse som fungerar som näringslivets egenåtgärdskansli för att 

självsanera marknadskommunikation. Det görs genom att implementera ICC:s 

regler och rekommendationer. Allmänheten, företag, myndigheter och andra kan 

anmäla sina klagomål beträffande marknadsföring till RO, som i sin tur granskar 

om den är oetisk eller på annat sätt strider mot god marknadsföringsetik. I 

uppenbara fall meddelar RO ett fällande eller friande uttalande. Dessa uttalanden 

publiceras och har till syfte att offentliggöra annonsörens eventuella övertramp.  

Avsikten är att agera preventivt i syfte att hålla en hög etisk nivå i marknadsföring 

inom Sverige. Med egenåtgärder ska saneringen av marknadsföringen ske 

snabbare och flexiblare än genom lagstiftning. Föredelar finns speciellt för 

marknader som befinner sig i förändring då lagar och rättegångar ofta tar lång 

tid.26 

RO har den 1 januari 2009 tagit över uppdragen från Etiska Rådet mot 

Könsdiskriminerande reklam samt Marknadsetiska rådet. RO har idag samma 

ståndpunkt som de båda råden tidigare haft.27 Sedan RO tog över uppdragen har 

inte RO uttalat sig om renommésnyltning. Hänvisning görs idag till MER:s arkiv 

och tidigare uttalanden.28 

 

 

                                                 
26 RO hemsida 1 
27 MER, hemsida1 
28 Telefonsamtal Elisabeth Trotzig 
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3.5 Reflektioner 

Nedan presenteras reflektioner om renommésnyltning utifrån synvinkeln av en 

Advokat (Magnus Tonell) och en Patentbyrå (Groth co). Reflektionerna är 

personliga och skall reserveras för det. Förhoppningen är, att dessa ska ge en 

verklighetsförankrad bild av ämnet i fråga. Frågorna, som är ställda och besvarade 

med egna reflektioner, finns återgivna i bilaga A.  

 

3.5.1 En Patentbyrås reflektion  

Vad gäller renommésnyltnig ur en patentbyrås syn har Anette Henrysson på Groth 

och Co nedan gett sina reflektioner.  

Anette Henrysson anser, att det kan vara frustrerande att påvisa att en klient har 

ett visst renommé. Att påvisa att en produkt eller varumärke har en viss ställning 

och ett visst renommé är inte en simpel procedur. Vid flera fall handlar det om en 

inarbetad produkt som skall styrkas att den är känd och särpräglad för att erhålla 

skydd. Lyckas inte den kärande parten styrka att dennes produkt är särpräglad och 

känd blir det genast besvärligare att kunna hävda att svarande part snyltar på den 

kärandens renommé. Det kan ses som ett slag i ansiktet på en utsatt näringsidkare 

men det är viktigt och högst väsentligt att kunna bevisa detta för att ordning skall 

kunna upprätthållas.29 

Idag upplever Annette Henrysson, att det råder ett generellt större medvetande 

angående immateriella rättigheter. Det syns på att fler näringsidkare reagerar vid 

immateriella och marknadsrättsliga intrång. Detta är positivt då det skapar mer 

praxis och ytterligare mer litteratur. Att medvetandet ökar kan exemplifieras 

genom att år 2008 inrättade åklagarmyndigheten två nya befattningar just för 

immaterialrätt och att år 2010 inrättades en polisiär samordnare, som även den 

endast skall inrikta sig på immaterialrättsliga brott till följd av det ökade arbetet.30 

Den typ av produkter som utsätts oftast för renommésnyltning och plagiat anser 

Annette Henrysson vara sådana som riktar sig mot konsumenter31. 

 

                                                 
29 Telefonsamtal Henrysson, Anette 
30 Ibid 
31 Ibid 
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3.5.2 En Advokats reflektion 

Vid frågan om vad som kan vara frustrerande gällande renommésnyltning berättar 

Magnus Tonell att storleken på skadan kan vara en knepig process att påvisa. För 

att visa skada krävs underlag, vilket kan ges vid olika jämförelser i branschen. 

Skada kan vara en utebliven intäkt, som bolaget annars skulle fått vid t.ex. 

licensierad tillverkning. Har bolaget avtal med andra parter kan en rimlig 

utebliven ersättning uppskattas med hjälp av dessa. Tvister angående ersättning 

kan lätt uppstå om sådant underlag inte finns.32 

Vad gäller degeneration pga. snyltning anser Magnus Tonell inte att det är något 

som sker ofta men att det är viktigt markera sitt varumärke för att motverka ett 

sådant scenario.33  

Magnus Tonell anser, att MFL ger ett bredare skydd än VmL, vilket kan ge 

uttryck för tolkningar. Ett brett skydd är att anse som positivt, då det förekommer 

fall där näringsidkare snyltar på andra trots att det inte automatiskt är självklart.34  

 

                                                 
32 Telefonsamtal Tonell, Magnus 
33 Ibid 
34 Ibid 
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4. Rättsfall och Utlåtanden 

4.1 Marknadsetiska Rådet 

4.1.1 Inledning 

I Marknadsetiska rådets arkiv på hemsidan kan 5st anmälningar avseende 

renommésnyltning urskiljas av de 159st som publicerats sedan år 1990. Inga av 

dessa uttalanden har haft en fällande bedömning av renommésnyltning. Man kan 

följa hur ICC:s artiklar behandlas i ett par steg. Nedan presenteras och analyseras 

lämpligt utlåtande av Marknadsetiska rådets publikationer. Uttalandena är, till 

skillnad från marknadsdomstolens bedömningar, inga rättsfall utan utlåtanden 

som publicerats likt nuvarande stiftelse, Reklamombudsmannen, gör. 

Marknadsetiska rådet är nedan förkortat till MER. 

 

4.1.2 M Härlin & Co AB 

Ärendet 36/2005 behandlar en privatpersons anmälan 

angående renommésnyltning vid marknadsföring av 

skor. Den svarande är M Härlin & Co AB i Tingsryd. 

Bakgrunden till anmälan baseras på en annons, där flera 

bilder på skor och erbjudanden fanns tryckta. Vid en av 

bilderna erbjöds s.k. ”Fryboots” för 890 kronor. 

Fryboots är ett exklusivt skomärke, som enligt anmälan 

skall vara väl känt på marknaden. Skorna, som 

skoaffären M Härlin & Co AB marknadsför, är inte av 

märket Fryboots utan utgör en vilseledande 

efterbildning, enligt anmälaren. Anmälaren menar även, 

att skoaffären i sin marknadsföring försöker dra fördel av Fryboots goda 

renommé. 

Skoaffären bestred att någon överträdelse förelåg av ICC:s regler. Med 

dokumentation har skoaffären visat, att ifrån grossister, vilka de varit i kontakt 

med samt marknadsföring från andra skoaffärer, har de fått ett intryck av att 
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Fryboots är en viss typ av sko. Skoaffären menar att benämningen används som 

en generisk benämning. MER har därför stridiga uppgifter om Fryboots är ett 

skyddat varumärke.  

Om renommésnyltning skulle föreligga, är det i strid med ICC:s artikel 10. För att 

detta ska kunna påvisas, måste det kunna fastställas, att det är ett utnyttjande av 

ett skyddat varumärke som har ett sådant gott renommé att skoaffärens 

reklamblad utgör snyltning av Fryboots goda renommé.   

För att det närmare skall kunna undersökas har anmälaren sökts för kommentar 

men inte hörts av. 

Med underlag, som ingivits från skoaffären, att Fryboots är att anse som generisk 

benämning och i avsaknaden av annat underlag, finner MER inte tillräckliga skäl 

för anmärkning mot annonsen från skoaffären35. 

Jag finner i ovanstående fall att ICC har en bedömning likt MFL. I fallet anser jag 

inte, att MER framkommit till ett beslut baserat på uppenbara scenarion utan att 

ett beslut med brist på underlag från den anmälande sidan. Inga kommentarer eller 

påståenden har heller inkommit från Fryboots eller någon representant från 

skomarknaden. 

 

4.2 Marknadsdomstolen 

4.2.1 Inledning 

Marknadsdomstolen är en specialdomstol på konkurrent- och marknadsrättsliga 

området.36 Vid tvist inom marknadsföring är Marknadsdomstolen den domstol 

som bedömer tvisten. Marknadsdomstolen tar inte hänsyn till Immaterialrättsliga 

lagar såsom Varumärkeslagen utan behandlar de marknadsrättsliga frågorna 

utifrån Marknadsföringslagen. I kapitlet kommer delar av rättsfall från 

Marknadsdomstolen att analyseras för att belysa hur renommésnyltning tolkas i 

praktiken. Teori för att bedöma fallen är hämtade från kapitel 2 och kapitel 3. I 

övrigt är materialet hämtat från respektive rättsfall om inte annat anges med 

referens. 

Marknadsdomstolen är nedan förkortad till MD och Marknadsföringslagen 

förkortad MFL. 

 

 

                                                 
35 MER hemsida 2 
36 P. Gerhard & H. Norinder, Marknadsrättens grunder, 2008, s.17 
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4.2.2 MD 2008:8 Hotell Villa Villekulla och Saltkråkan 

Vid tiden för målet var den äldre MFL (1995:450) tillämplig varvid MD dömde 

utifrån den lagen. Renommésnyltning hade vid tidpunkten, om inte identisk, en 

mycket likartad beteckning, som den efterföljande MFL (2008:486) idag har. Se 

bilaga B. 

Fallet avser en tvist om rätten att utnyttja namnet ”Villa Ville Kulla” i 

marknadsföring mellan Saltkråkan AB, som Astrid Lindgrens arvingar är ägare 

till, och Hotell Villa Villekulla AB. Saltkråkan har yrkat, att hotellet skall vid vite 

förbjudas använda benämningen Villa Villekulla. 

I inledningen kan det konstateras att det är stridigt om Saltkråkan kan anses 

erhålla renommé från benämningen Villa Villekulla, då hotellet menar att namnet 

är utspätt eftersom det nyttjas av andra verksamheter, orter mm. Hotellet menar 

även, att tvisten är immaterialrättslig och således inte behandlingsbar i MD, då 

MFL inte är tillämplig i fallet. Ägaren av hotellet menar, att hon fått tillåtelse att 

använda namnet Villa Villekulla av Astrid Lindgren innan författaren avled trots 

att det inte finns någon dokumentation att styrka detta. Hotellet påpekar, att 

verksamheten bedrivs under namnet Gamla Brunnshotellet, vilket även är 

byggnadens namn och att någon marknadsföring ej skett. Hotellet meddelar även, 

att verksamheten tidigare har bedrivits i ett annat bolag under namnet Villa 

Villekulla. Skylten Villa Villekulla hänger kvar på byggnaden men det är stridigt 

om den är läsbar och utgör marknadsföring.  

Saltkråkan lägger fram argument och dokument som styrker att namnet Villa 

Villekulla och designen på huset i Pippi Långstrump är mycket välkänd. 

Bevisningen innehåller bl.a. försäljningssiffror, licensintäkter och information om 

Astrid Lindgrens verk. Vidare påpekar Saltkråkan att namnet är starkt associerat 

till Astrid Lindgrens verk om Pippi Långstrump, Junibackens rekonstruktion av 

huset i Stockholm och nöjesparken Astrid Lindgrens värld. Rättigheterna innehas 

av Saltkråkan AB sedan 2003, då samtliga överlåtelser gjordes från tidigare bolag.  

I fallet framgår det att Hotellet haft korrespondens till den lokala turistbyrån, där 

förfrågan om att annonsera gjorts. Vad som även bör nämnas är, att det hänger en 

skylt med namnet Villa Villekulla på Hotellet. 37  

 

Avgörande 

Med anledning av brevet till turistbyrån om marknadsföring, skylten som hänger 

på byggnaden samt Hotell Villa Villekullas årsredovisning 2006 som största vikt i 

en samlad bedömning, anser MD, att MFL är tillämplig. I MFL (1995:450) 2§ 

första stycket framgår det, att MFL tillämpas, då en näringsidkare marknadsför 

                                                 
37 MD 2008:8 s.2-8 
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själv eller efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Vidare nämner 3§ 

(1995:450) att marknadsföring är reklam och andra åtgärder som är ägnade att 

främja avsättningen och tillgången till produkter. 

MD anser, att renommésnyltning föreligger då Saltkråkan har lyckats påvisa att 

kraven är uppfyllda. Kravet att Villa Villekulla anses vara känt, är styrkt genom 

omfattande dokumentation av licensintäkter, att allmänheten associerar det till 

Astrid Lindgren samt att det är såpass inarbetat. MD anser, att Villa Villekulla 

även bär ett sådant renommé som är förknippat med Saltkråkan. Hotellet drar 

ekonomisk fördel av att otillbörligt utnyttja den positiva föreställningen, som 

ligger hos konsumenterna vilken skapats av annan näringsidkare. Därmed strider 

förfarandet mot generalklausulen 4§ (1995:450). Generalklausulen MFL 

2008:486 har idag samma syn på renommésnyltning enligt Marianne Levin (se 

kapitel 3). Hotellet har ingen koppling till Astrid Lindgrens värld, vilket 

konsumenter kan vilseledas till, då det ligger geografiskt i samma område. 

Astrid Lindgren skapade inte namnet Villa Villekulla men eftersom allmänheten 

mycket starkt associerar det till Astrid Lindgrens verk kan namnet påstås utgöra 

ett gott renommé för verksamhet förenat med författaren. 

MD bedömer även marknadsföringen vara vilseledande i strid mot 6§ (1995:450), 

då framställningen av marknadsföringen innehåller framställningar som är 

vilseledande beträffande näringsidkarens verksamhet. Trots att parterna är oense 

har MD gjort tolkningen att konsumenterna vilseleds att ”Hotell Villa Villekulla 

har ett kommersiellt ursprung hos innehavarna av rättigheterna”.  

Med ovanstående bedömning förbjuds Hotellet Villa Villekulla att använda 

namnet Villa Villekulla vid Marknadsföring. MD förenar förbudet med ett vite 

enligt 19§(1995:450), då särskilda omständigheter inte anses föreligga. Beloppet 

sätts till 750.000kr och hotellet åläggs att betala Saltkråkans 

rättegångskostnader.38   

Vad som kan utläsas är att lagen är vid. Det kan alltså räcka med en viss 

framställning för att en handling ska kunna hävdas utgöra marknadsföring. Inte 

heller verkar marknadsföring begränsad till ett visst media.  

 

 

                                                 
38 MD 2008:8 s.10-15 



  

24 
 

4.2.3 MD 2010:4 Energidryckerna Red Bull och Red Bat 

I fallet MD 2010:4 har energidryckstillverkaren Red Bull 

tvistats mot SM Group AB, som är en grossist inom dryck, 

slush och konfekt. Red Bull anser, att SM Group har dragit 

otillbörlig fördel av Red Bulls produkter och varumärke. 

Red Bull yrkar från SM Group vite vid marknadsföring av 

produkter som kan vara förväxlingsbara med produkten 

eller varumärket Red Bull eller utnyttjar det renommé som 

tillkommer av Red Bull.  

Grunden till detta enligt Red Bull ligger i att SM Group AB 

har marknadsfört en energidryck av märket ”Red Bat” som 

har stora likheter med Red Bulls egen energidryck Red Bull. 

I fallet presenterar Red Bull en marknadsundersökning, som 

har till syfte att påvisa att deras produkt är en känd produkt. 

I marknadsundersökningen framgår det att Red Bull är en marknadsledande 

produkt med 36,8% av marknadsandel. Det framgår även att 90 % av tillfrågade 

konsumenter i åldersgruppen 15-39 år associerar begreppet energidryck till Red 

Bull. Således anser sig Red Bull vara känd på marknaden.39 MD drar slutsatsen att 

Red Bull bör anses vara känd med detta underlag trots att SM Group hävdar det 

motsatta.40  

Red Bull hävdar även, att deras produkt är särpräglad, vilket SM Group inte anser 

den vara. Efter en beskrivning och syn av Red Bull dryckens förpackning, anser 

MD, att Red Bull anses vara särpräglad då framsidan på burken är såpass 

designad i detta fall att den sticker ut ur mängden. Detta styrks med ett tidigare 

fall av MD (MD2001:22).41  

Vad gäller förväxlingsrisken, menar SM Group, att det inte föreligger någon 

sådan, då deras energidryck vänder sig till detaljister, att de har ett avsevärt lägre 

pris och att Red Bat har en egen design trots att det är ostridigt att stora delar av 

förpackningen har samma färger.42 MD delar inte SM Groups uppfattning utan 

bedömer att det råder förväxlingsrisk. MD gör den bedömningen, då 

förväxlingsrisken ska bedömas från den s.k. genomsnittlige konsumenten alltså 

inte detaljisten. Den genomsnittlige konsumenten kan med en flyktig minnesbild 

förväxla förpackningarna, då helhetsintrycket är likt Red Bull.43  

MD förbjuder SM Group att marknadsföra förpackningarna vid vite, då MD 

anser, att 14§ och 8§MFL överträtts beträffande vilseledande efterbildning. Det 

finns inget underlag för att SM Group använt Red Bulls varumärke varvid ingen 

                                                 
39 MD 2010:4 s.3-4 
40 MD 2010:4 s.11 
41 MD 2010:4 s.3-4+11 
42 MD 2010:4 s.8 
43 MD 2010:4 s.11 
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överträdelse beträffande den punkten kunnat ske konstaterar MD utan att föra 

saken vidare för ytterligare bedömning.  

Vad som är noterbart är, att MD inte undersöker närmare om Red Bat utgör 
renommésnyltning av Red Bull. MD finner att Red Bat förpackningen är en 
vilseledande efterbildning och att förväxlingsrisken är stor men klargör inte 
närmare om renommésnyltning föreligger eller ej. Eftersom marknadsföringen 
förbjuds med anledning av ovan nämnda orsak meddelar MD endast att : 

 ”Med denna bedömning finner domstolen inte anledning att i denna del även ta 
ställning till om det påtalade förfarandet innebär renommésnyltning.” 

Tolkningen jag som läsare gör är att Red Bulls mål, att få SM Group att upphöra 

med marknadsföringen av Red Bat, redan är uppnått varvid en fastställelse att 

renommésnyltning föreligger inte innebär någon väsentlig skillnad. Om så är 

fallet stämmer Ulf Bernitz reflektion som nämns i kapitel 1. 
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4.2.4 MD 2009:12 Päronlikörerna Xanté och Kismi 

Xanté, som är en producent av frukt- och bärlikör, 
yrkar att MD skall förbjuda konkurrenten Mounier 
att marknadsföra likör i nuvarande eller liknande 
förpackning. Till höger finns en bild på Xantés 
produkt ”Xanté” och Mouniers produkt ”Kismi”.  

Det är både förpackningen av produkten, som består 
av en päronlikör, och färgen på produkten som 
Xanté anser vara framställda i strid med MFL. 

Xanté anser att produkten Kismi är så pass likt 
utformad deras egen produkt att det förekommer 
otillåten efterbildning enligt 14§. Vidare anser 
Xanté, att marknadsföringen är otillbörlig, då den 
sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 
välgrundat affärsbeslut enligt 8§. Renommésnyltning föreligger även enligt Xanté 
då deras produkt, som förknippas med Xantés verksamhet, otillbörligt utnyttjas 
pga. att konsumenter anknyter och associerar Kismi till Xanté. Lagrum för att 
stödja anklagelsen om renommésnyltning är 5§, där god marknadsföringssed ej 
råder, och 6§, där marknadsföringen i märkbar mån påverkar mottagarens 
förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

Motivering att Xanté är känd 

• Under de senaste 3 åren har 10 miljoner kronor spenderats i marknadsföring, 

varav 2 miljoner på den svenska marknaden. 

• Xanté betecknas som päronkonjak, ett svensk varumärke, vilken 50 % av de 
anställda på Systembolaget förknippar med Xanté. 

 

Motivering att Xanté är särpräglad 

• Arbete på att designa förpackningen har gjorts genom att sätta en svart ”shrink 

cap” på övre delen av halsen.  

• Det är även ovanligt med höga och smala flaskor i likörmarknaden. 

• Har tidigare ej funnits flaskor med en etikett vilken är formad som en blandning 

mellan en cirkel och en rektangel. Vidare är etiketternas färger utmärkande. 

• Färgen på drycken är speciell, vilken kommer från en speciell sockerblandning. 44 

 

 

 

 

                                                 
44 MD 2009:12, s.2-4 
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Mouniers talan 

Mounier nekar till påståendet att deras produkt Kismi skulle utgöra någon 

överträdelse, vilket Xanté yrkar.  

Argument att Xanté inte är känd 

• I Europa finns det flera päronkonjaker, däribland produkten Pear som säljs på 

Systembolaget. 

• Det finns ingen specifik likörmarknad. Likörer existerar inom en del av den 

övriga alkoholmarknaden och skall bedömas tillsammans med all annan alkohol. 

• Päronkonjak är inget varumärke utan en generisk beteckning. 

 

Argument att Xanté inte är särpräglad 

• Färgen på drycken är vanlig bland drycker, däribland även andra spritsorter. 

• Xanté-förpackningen är i form en vanlig avlång flaska. Det finns ett utmärkande 

X i botten men som helhet bör ej särprägel kunna tolkas. 

• Kismi-förpackningen är en standardflaska som idag används av även av Blossa 

Glögg, Mouniers konjak Polignac V.S.O.P. samt konjakerna FCXO och Le 

Reviseur.  

• Kismi-förpackningen har skiljande etiketter vad gäller färg, typsnitt och figurativ 

likhet. 

• Kismi-förpacknigen har en luftspalt, vilket Xanté saknar, i toppen av flaskan.45  

 

Bedömning om Xanté anses särpräglad 

MD anser, att Xanté skall anses som särpräglad med ett helhetsintryck till 

förpackningens form, den guldiga etiketten, svart shrink cap, luftspalten och med 

trycket X på botten. Det finns här med andra ord tillräckligt många utmärkande 

drag som tillsammans ger produkten Xanté en särprägling.46 

 

Bedömning om Xanté anses känd 

Det finns inte tillräckligt med tillförlitligt underlag, som visar att Xanté är så pass 

stark associerat till päronkonjak att konsumenter syftar just till Xanté, när de 

nämner päronkonjak. Det kan inte heller tolkas, att Xanté har rätt till något 

varumärke som är benämnt päronkonjak. 

När MD granskar marknadsundersökningen, som gjorts på beställning av Xanté, 

framgår det att en päronsymbol samt orden pear and cognac funnits på flaskan. 

                                                 
45 MD 2009:12 s.5-7 
46 MD 2009:12 s.9 
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Flaskan var en Kismiflaska med namnet Kismi maskerat. Således associerades 

Kismiflaskan till päronkonjak och inte direkt till Xanté.47 

Xanté har hävdat, att deras produkt Xanté är en av de bäst säljande likörerna på 

Systembolaget. Dock har inte detta underbyggts med försäljningssiffror och annan 

statistik av sin egen eller andra produkter. Därför saknas underlag för att kunna 

konkritisera att Xanté har en stark ställning på likörmarknaden. Med ovanstående 

underlag kan inte MD bedöma att Xanté-förpackningen är att anse som känd på 

marknaden.48 

Eftersom Xanté förpackningen inte kan anses vara känd kan helt enkelt inte 

renommésnyltning prövas.49  

Med anledning av MD:s bedömning vann Xanté inget gehör för sina yrkanden 

utan förpliktades istället att ersätta Mouniers rättegångskostnader.50 

 

Vad som kan tilläggas som en observation är, att det möjligtvis hade haft en annan 

utgång om Xanté hade inlämnat mer underlag, som styrkte att Xanté kunde anses 

bära ett visst positivt renommé. Att Xanté inte gjorde detta är i efterhand ett högst 

beklagligt misstag. Misstaget får allt större betydelse eftersom Xanté 

uppmärksammar, om så inte redan skett, att MD:s avgöranden inte går att 

överklaga. Således ligger en bedömning i dagsläget att Xantés produkt inte kan 

med lika givna förutsättningar utsättas för renommésnyltning i ett likartat fall mot 

Xanté. Detta var naturligtvis inte det önskade utfallet för Xanté.  

                                                 
47 MD 2009:12 s.9 
48 MD 2009:12 s.10 
49 MD 2009:12 s.9-11 
50 MD 2009:12 s.1 
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5. Sammanfattning och avslutande 
anmärkningar 

I undersökningen har det framkommit, att renommésnyltning skall bedömas 
föreligga eller ej i olika fall i förenlighet med Marknadsföringslagen, praxis(MD) 
och rekommendationer(ICC).  

En central punkt, som är återkommande för en rättighetsinnehavare, är att vid 
bevisningen, i så stor mån som möjligt, hävda att sin produkt är särpräglad och 
känd. Undersökningen återkommer ständigt till dessa två punkter, vilka verkar 
vara de mest besvärliga att påvisa. Materialet, som skall styrka dessa punkter, är 
av stor vikt. Rimligtvis bör båda parter lägga stor vikt på att presentera så utförligt 
material som möjligt. Materialet bör rimligtvis bestå av undersökningar, 
försäljningssiffror och statistik. 

 Att marknadsföringslagen är bred och ger utrymme för tolkning visar t.ex. fallet 
med Red Bull, där marknadsdomstolen anser, att renommésnyltning inte 
föreligger men att vilseledande efterbildning gör. På så vis lyckas 
Marknadsdomstolen förbjuda Red Bat att fortsätta marknadsföras, vilket var 
förhoppningen från Red Bulls sida. Marknadsföringslagen blir i just detta fall ett 
brett skydd, eftersom flera typer av otillbörlig marknadsföring bedöms och kan 
komplettera varandra. Att denna typ av bedömning är möjlig har både för- och 
nackdelar. Fördelarna är rimligtvis att Marknadsföringslagen är flexibel och 
således formbar allteftersom marknaden förändras. Nackdelen är att det inte alltid 
står klart om renommésnyltning föreligger eller inte, vilket kan ge upphov till 
tvister om otillbörlig marknadsföring.  

Det har i undersökningen inte framkommit några skillnader varken i förarbeten, 
litteratur eller rättsfall, snarare tvärtom att marknadsföringslagen har ett 
annorlunda synsätt på renommésnyltning nu än vid tidigare lag. 

Utöver lag har undersökningen visat att det finns rekommendationer att tillförlita 
sig på från ICC, vilka förhoppningsvis skall sanera otillbörlig marknadsföring. 
Hittills verkar det blygsamt med anmälningar gällande renommésnyltning till 
Reklamombudsmannen och även tidigare till Marknadsetiska rådet. Eftersom det 
inte heller finns några fällande uttalanden, väldigt få överhuvudtaget, avseende 
renommésnyltning från RO/MER, är det svårt att fastställa om ICC:s regler 
tillämpas. ICC:s artiklar beträffande renommésnyltning är dock lik gällande 
Marknadsföringslag, vilket gör det svårt att avgöra, vilken av dem som följs 
främst. 
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Som avslutande anmärkning anser jag, att gott skydd mot renommésnyltning finns 
reglerat i Marknadsföringslagen om den utnyttjade parten kan styrka sin ställnig 
och särprägel väl. 
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Bilaga A 

Frågor ställda till Magnus Tonell på AGL Advokater och 
Annette Henrysson på Groth & Co 

• Vilken typ av produkt utsätts mest som ni varit med och skyddat? 
 

• Vad anser ni vara det mest frustrerande när ni arbetar mot 
renommésnyltning? 
 

• Upplever ni att renommésnyltning förhindras effektivare idag än för 10år 
sedan? 
 

• Har ni några övriga iakttagelser beträffande renommésnyltning? 
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Bilaga B 

Utdrag ur den äldre marknadsföringslagen (1995:450) som upphävts. 

Till underlag för analysen av MD 2008:8 

 

”2 § Lagen tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva 
efterfrågar  produkter i sin näringsverksamhet. 

Lagen tillämpas också på sådana TV-sändningar över satellit som omfattas av 
radio- och TV-lagen (1996:844). SFS 1996:861” 

 

”3 § I denna lag avses med 

marknadsföring : reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade 
att främja avsättningen av och tillgången till produkter,” 

 

”4 § Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och 
även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. 

Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt. ” 

 

”6 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda påståenden eller 
andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller 
någon annan näringsidkares näringsverksamhet . 

Detta gäller särskilt framställningar som avser  

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

2. produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa  eller miljö,   

3. produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren,   

4. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på 
marknaden, kännetecken och andra rättigheter,   

5. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren.” 
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”14 §  En näringsidkare vars marknadsföring strider mot god 
marknadsföringssed eller på något annat sätt är otillbörlig mot konsumenter eller 
näringsidkare får förbjudas att fortsätta med den marknadsföringen eller att vidta 
någon annan liknande åtgärd. 

Ett förbud enligt första stycket får meddelas också 

1. en anställd hos näringsidkaren,  

2. någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar, och 

3. var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen.”  
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Bilaga C 

Utdrag ur Svarta listan 

 

”4. Påstå att en näringsidkare (inklusive dennes affärsmetoder) eller en produkt 
har godkänts, rekommenderats eller sanktionerats av ett offentligt eller privat 
organ när så inte är fallet eller påstå detta utan att villkoren för godkännandet, 
rekommendationen eller sanktioneringen iakttas.” 

 

”13. Försöka att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en 
särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att 
produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.” 


