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1 Inledning 
 

Anledningen till att immaterialrätten är ett av de mest intressanta rättsområdena idag är 

att det är i ett ständigt föränderligt område i framkanten av den teknologiska 

utvecklingen. Utvecklingen som skett på området de senaste decennierna är betydande 

och den juridiska behandlingen måste ständigt uppdateras och förnyas i takt med att nya 

problem uppstår. Upphovsrätten har exempelvis behövt anpassas till den numera 

lättillgängliga åtkomsten av upphovsskyddade verk. Patenträtten har likaledes vuxit i 

betydelse i takt med de teknologiska framsteg som skett de senaste tjugo åren. Att 

snabbt patentera en ny idé har numera blivit nästintill avgörande för många företags 

framgång och ekonomiska tillväxt. Intressantast av allt är dock kanske den resa som 

varumärkesrätten gjort. Varumärken har på relativt kort tid utvecklats från att endast 

fungera som en ursprungsangivelse för ett visst företag till att vara en värdefull tillgång 

med ett eget värde. Varumärken symboliserar idag inte endast en vara ifrån en viss 

näringsidkare, utan kan även vara ett sätt att leva och ett sätt att uttrycka sig. 

Utvecklingen har inte gått lagstiftarna förbi och stora ansatser har gjorts inom EU för att 

skydda det numera mycket värdefulla varumärket. Att otillåtet använda sig av någon 

annans registrerade varumärke för att tillskansa sig oförtjänt renommé är förbjudet. 

Inom unionsrätten är frågor rörande varumärkesrätten ofta förenade med frågor inom 

det marknadsrättsliga området. Jag har valt att behandla dessa två rättsområden i 

uppsatsen eftersom gränsdragningen dem emellan ibland är svår. I fall rörande 

marknadsföring som innehåller någon annans skyddade varumärke kan det vara 

fördelaktig att pröva varumärkesintrång såväl som otillåten marknadsföring.  

Trots att varumärkesrätt och marknadsföringsrätt inom EU oftast behandlas 

tillsammans finns det inte inom Sverige någon liknande lösning. För bara några år sedan 

genomfördes stora förändringar inom de båda områdena på nationell nivå. Det 

bakomliggande syftet var att lagstiftningarna skulle harmoniseras med unionsrätten för 

att stämma överens med de direktiv som finns på området. Trots denna stora förändring 

gjordes inga närmanden mellan de båda områdena för att förenkla den existerande 

rättsprocessen. Som kommer att visas i detta arbete är gränsdragningen mellan den 

svenska varumärkes- och marknadsföringsrätten ibland svårdragen. De båda 

lagstiftningarna är i många fall lika vilket leder till problem framförallt ur ett 

processuellt perspektiv. Traditionellt har de båda områdena inom Sverige handlagts i 
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olika domstolar, något som i dagens läge måhända inte är optimalt. I takt med den stora 

utvecklingen inom de båda rättsområdena väcks frågan om inte även den processuella 

ordningen bör utvecklas för att bättre möta de krav på kompetens som numera ställs på 

rättskipningen. Jag ämnar därför att i denna uppsats utreda frågan om en mer 

ändamålsenlig processordning för svensk varumärkes- och marknadsföringsrätt. 

 

 

1.1 Disposition 
 

I ett försök till en logisk disposition av arbetet inleds de första kapitlen med en 

genomgång av relevant varumärkesrättslig och marknadsrättslig bakgrund. På så sätt 

hoppas jag tillgodose en läsare som är obekant med ämnet med erforderlig information 

rörande de båda rättsområdena. Därefter diskuteras i kapitel 4 Marknadsdomstolens 

förhållande till immaterialrätten, för att närmare belysa hur domstolens inställning till 

immaterialrätten kan bli problematisk då de båda rättsområdena ibland innefattar 

liknande bedömningar. Detta för att ge läsaren en klarare bild av den problematik som 

följer i nästföljande kapitel där övarlappningen av de båda lagstiftningarna diskuteras 

och analyseras. När problematiken på så sätt tydliggjorts diskuteras i kapitel 6-7 

unionsrättens inverkan på den svenska marknadsrättsliga praxis som tillkommit det 

senaste året, för att tydligare påvisa den förändring som nu verkar ske inom 

Marknadsdomstolen. Därefter kommer de processuella alternativen i Sverige belysas 

och diskussionen kommer föras kring hur processordningen vad gäller varumärkes- och 

marknadsföringsrätt kan förbättras samt förenklas. För att närmare illustrera en lösning 

på sagda processuella problematik genomförs därefter en komparativ studie inom 

Norden för att på så sätt finna inspiration till en svensk lösning på problemet. Det sista 

kapitlet i framställningen innehåller mina egna avslutande reflektioner kring nuvarande 

processordning samt en utvärdering av denna, vilket sedan utmynnar i ett förslag till en 

lösning av frågeställningen.  
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1.2 Avgränsning 
 

Jag ämnar inte att utförligt redogöra för varken varumärkes- eller 

marknadsföringsrätten, utan kommer endast att fokusera på de områden som är 

nödvändiga med hänsyn till uppsatsens ändamål. Även om alla discipliner inom 

immaterialrätten är intressanta så aktualiseras frågor som är aktuella för denna uppsats 

huvudsakligen inom varumärkesrätten eftersom det är den immaterialrätt som har 

starkast anknytning till marknadsföringsrätten. Vad gäller valet av länder som ingår i 

den komparativa studien inriktar jag mig på Danmark, Norge och Finland. Anledningen 

är att det inom Norden finns en historia av samarbete på det immaterialrättsliga området 

syftande till harmoniserad lagstiftning. Att göra en jämförelse med liknande juridiska 

system är även en fördel då jag ämnar presentera ett förslag till en processuell 

nyordning.  

 
 

1.3 Metod  
 

Under arbetets gång har jag tillämpat den s.k. rättsdogmatiska metoden. Metoden 

bygger på undersökningar av de erkända rättskällorna inom det juridiska området. 

Metoden syftar till att fastställa samt systematisera gällande rätt för att sedan applicera 

detta på ett befintligt problem.1 För den internationellt jämförande studien har jag 

gällande de norska och danska källorna använt mig av källor på originalspråk ifrån 

ländernas regeringar samt domstolar. Vad gäller de finska källorna har jag använt mig 

av officiella översättningar.  

                                                

1 Aleksander Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249. 
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2 Varumärkesrätten i Sverige 
 

2.1 Introduktion 
 

Då immaterialrätten är det rättsområdet som behandlar rättskyddet för litteratur, konst, 

vetenskap, teknik, industriell formgivning, design, varumärken och andra kännetecken 

samt flertalet andra besläktade områden, är det inte så underligt att dess betydelse har 

ökat avsevärt de senaste decennierna. I och med teknikens framfart och den globalt 

växande marknaden har betydelsen för ett välutvecklat immaterialrättsligt skydd ökat. I 

dagsläget är rättsskyddet lagfäst i en rad s.k. ensamrättslagar2 som reglerar bl.a. 

skyddsomfånget och dess förutsättningar. De främsta regelverken på området är lagen 

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), patentlagen (PL), 

mönsterskyddslagen (ML), varumärkeslagen (VML) samt firmalagen (FL).  

 

 

2.2 Varumärkesrätten 
 

Varukännetecknets funktion ligger i att skapa en förbindelse mellan en viss 

näringsidkares varor eller tjänster och de potentiella konsumenterna. Varumärkesrätten 

har till uppgift att skydda varumärken och andra varukännetecken mot att andra än 

rättighetsinnehavaren utnyttjar dem och därigenom skadar tidigare nämnda förbindelse. 

I dagens samhälle besitter många varumärken stora ekonomiska värden tack vare 

inarbetad goodwill och planmässig spridning. Det är inte kontroversiellt i dagens läge 

att påstå att varumärken innehar en stark förmåga att påverka marknaden. 

Varumärkesrätten är numera harmoniserad inom EU och de internationella systemen 

gäller parallellt med den svenska varumärkeslagen. Särskilt av betydelse är Rådets 

förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 

 

 

 

                                                

2 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 22. 
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2.2.1 Skyddsförutsättningar 

 

Ett varumärke består alltid av tecken som kan återges grafiskt, oftast ord men även 

namn, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara. En förutsättning är att 

varumärket har en särskiljningsförmåga, sådan kan vara ursprunglig eller förvärvas 

genom användning (1 kap. 4-5 § § VmL). Varukännetecken är ett något vidare begrepp 

än ett varumärke men skillnaden är att de inte behöver kunna återges grafiskt.3 Det finns 

två sätt för att uppnå skydd inom varumärkesrätten, registrering (antingen genom PRV 

eller internationell registrering) och inarbetning (1 kap. 6-7 § § VmL). I lagen anses ett 

varumärke vara inarbetat om det i landet inom en betydande del av omsättningskretsen 

är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet 

(1 kap. 7 § VmL). Är varukännetecknet endast inarbetat i en särskild del av landet gäller 

ensamrätten endast inom det området (1 kap. 8 § VmL). Det rättsliga skyddet för 

varumärkesinnehavaren ges i form av en ensamrätt som innebär att ingen annan än 

innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda tecken som är 

identiska eller liknande varukännetecknet för varor eller tjänster av liknande eller 

samma slag. Närmare definitioner och gränsdragningar återges i 1 kap. 10 § VmL. 

Ensamrätten kan dock begränsas om användandet exempelvis sker i syfte att uppge en 

varas avsedda användning, geografiska ursprung etc. så länge det sker i enlighet med 

god affärssed.4 Ett registrerat varumärke gäller i tio år men registreringen kan förnyas 

hur många gånger som helst förutsatt att en avgift betalas till PRV (2 kap. 32-33 § § 

VmL). Ett inarbetat varukännetecken är dock skyddat så länge som inarbetningen 

består, med andra ord så länge som det finns en kännedom om kännetecknet inom 

omsättningskretsen. Varumärkesrätten omfattar även konsumtionsreglerna vilka innebär 

att då en vara lagligen med samtycke förts ut på marknaden är ensamrätten konsumerad 

vad gäller den vara som sålts. Det gäller dock inte om varornas skick avsevärt 

förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon 

annan skälig grund för rättighetsinnehavaren att motsätta sig användningen, se 1 kap. 12 

§ VmL. 

                                                

3 Information funnen på http://prv.se/sv/Kunskapscenter/PRV-skolan/Steg-2-Varumarke/, besökt den 30 
oktober 2013. 
4 För en mer uttömmande förteckning av begränsningar av ensamrätten se 1 kap. 11 § VML.  
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2.3 Åtgärder vid varumärkesrättsliga intrång 
 

En innehavare av en immateriell rättighet har ett intresse av att stoppa olovliga intrång 

och användanden av den skyddade rättigheten. Det finns därför ett flertal rättsmedel för 

att förhindra att intrånget fortsätter. Vanligtvis görs ett initialt försök att hejda intrånget 

med hjälp av s.k. varningsbrev. Inom varumärkesrätten har det sedan länge varit vanligt 

att den som företräder en rättighetsinnehavare till en början utformar ett varningsbrev 

till den part som gör sig skyldig till intrång.5 Ett bakomliggande skäl för författande av 

varningsbrev är oftast att mottagaren inte längre kan hävda att ett fortsatt intrång inte 

sker uppsåtligen, vilket har betydelse vad gäller eventuellt straffrättsligt ansvar och 

skadestånd.6 För den händelse att intrånget fortgår finns därefter diverse möjligheter att 

genom civilrättsliga säkerhetsåtgärder, såsom interimistiskt förbud eller förordnande om 

förvarstagande, försöka att stävja intrånget. Det kan emellertid vara svårt för en 

rättighetsinnehavare att föra fram bevisning beträffande såväl själva intrånget som 

intrångets omfattning. Rättighetsinnehavaren har då en möjlighet att ansöka om en s.k. 

intrångsundersökning i enlighet med kap 9 VmL. En intrångsundersökning som är en 

civilrättslig bevissäkringsåtgärd kan enligt Bengtsson i det närmaste liknas vid en 

husrannsakan i brottmål.7 Åtgärden innebär i korthet att en rättighetsinnehavare kan 

begära att en undersökning inleds för att på så sätt säkra eventuell bevisning hos någon 

som denne misstänker har gjort intrång i dennes immateriella rättighet.8 Det är allmän 

domstol som beslutar om intrångsundersökning och beslutet ska verkställas av 

kronofogdemyndigheten (9 kap. 6 § och 10 §). 

 Oberoende av vilka rättsmedel en rättighetsinnehavare väljer att använda sig av 

för att ingripa mot intrång finns det enligt Bengtsson och Lyxell ett antal strategiska 

överväganden som bör göras, t.ex. om straffrättsliga eller civilrättsliga rättsmedel ska 

väljas.9 Vikten av ett bra rättsskydd med fungerande sanktionsmöjligheter är 

grundläggande för immateriella rättigheter. Som nämnts ovan har immateriella 

rättigheter erhållit en särskild position i dagens moderna samhälle och det finns ett antal 

skäl, både rättsliga och kommersiella, till varför intrång bör ses allvarligt på. Först och 
                                                

5 Obefogade varningsbrev kan enligt HD medföra skadeståndsskyldighet, se NJA 1953 s. 775. 
6 För en problematisering av varningsbrevens funktion se bl.a. Calissendorff, Varning för varningsbrev, 
Advokaten, Nr 9, 2002 årgång 68.  
7 Bengtsson, Intrångsundersökning, NIR 2000 s. 500.  
8 Prop. 1998/99:11, s. 47. 
9 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 20. 
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främst är intrångsprodukter konkurrenshämmande och leder till minskad försäljning på 

originalprodukter. Det kan te sig som det främsta skälet men det är absolut inte det 

enda. Bengtsson och Lyxell talar även om ett ansträngt förhållande mellan 

rättighetsinnehavaren och dennes generalagenter och återförsäljare som ser sin marknad 

minska till följd av förekomsten av intrångsprodukter.10 Har rättighetsinnehavaren 

dessutom licensierat ut sina immateriella rättigheter utsätts även licenstagaren för 

otillbörlig konkurrens vilket kan leda till en ovilja att betala licensavgiften eller förnya 

existerande licensavtal. Det föreligger med andra ord en risk för att värdet på den 

immateriella rättigheten värderas lägre av branschen och inte anses lika attraktiv som 

innan. Vad gäller formgivare och känneteckensinnehavare i synnerhet kan deras 

immateriella rättigheter lida skada genom urvattning, eller ännu värre, degeneration. 

Ifall t.ex. en känneteckensinnehavare inte stävjar intrånget i ett tidigt skede finns en risk 

att intrångskännetecknet efter en längre tids användande tillåts att parallellexistera, 

något som kan få allvarliga konsekvenser för rättighetsinnehavaren. Tillverkare av dessa 

intrångsprodukter genomför dessutom sällan gedigna kvalitetskontroller och 

produkterna är därför ofta av sämre kvalitet än originalprodukten.11 Ifall konsumenten 

då upplever att det föreligger ett ekonomiskt samband dem emellan finns risken att 

rättighetsinnehavarens goodwill skadas. Det är dock inte endast av ekonomiska skäl 

som rättighetsinnehavare strävar efter att beivra intrång utan det finns legala och 

kommersiella långsiktiga skäl. Genom en konsekvent och effektiv intrångsbekämpning 

kan rättighetsinnehavaren skydda och vidmakthålla de egna rättigheterna. I och med 

detta stärks produktens konkurrenskraft och dess livslängd på marknaden.12 Vid sidan 

av de legala åtgärderna är det även en god idé att vidta mediala åtgärder. I form av 

publicering av domar i intrångsmål eller genom pressmeddelanden och 

branschinformation kan rättighetshavaren åstadkomma en allmänprevention och 

marknadsinformation som kan medföra att risken för framtida intrång minskas. 

Dessutom blir allmänheten mer upplyst och medveten om risken att av misstag köpa 

intrångsprodukter. 

                                                

10A.a. s. 26. 
11 Aftonbladet artikel ”Gameboy kan vara livsfarliga”, står att finna på följande adress, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10557756.ab, besökt senast den 30 oktober 2013. 
12 Bengtsson, Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 26. 
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3 Marknadsrätten 
 

3.1 Introduktion  
 

När en ny produkt eller tjänst är på väg att lanseras kan sättet att kommunicera med 

marknaden vara en avgörande framgångsfaktor. Det kan ibland vara en svårdragen 

gräns mellan sund konkurrens och juridiska fallgropar med skadestånd som påföljd.  

Marknadsrätten är den delen av rättsordningen som reglerar bedrivandet av 

näringsverksamhet och företagens handlande på marknaden. Det är med andra ord två 

motstående krafter som regleras och skyddas inom marknadsrätten, på ena sidan 

näringsidkarens rätt till fri konkurrens å den andra konsumentens rätt till rättvis och 

sanningsenlig marknadsföring. Det marknadsföringsrättsliga området kompletteras 

dessutom av flertalet myndigheter som också utövar tillsyn och kontroll över 

marknaden, t.ex. konsumentverket.13 

 

 

3.2 Marknadsföringslagen 
 

Lagen har enligt sin första paragraf till syfte att främja konsumenternas och 

näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och även att 

motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Det 

handlar med andra ord om det offentligas möjligheter att reglera reklam och säljåtgärder 

som enligt lagen bedöms som tvivelaktiga och strider mot god affärssed. MFL tar enbart 

sikte på yrkesmässig marknadsföring. MFL bygger på Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 14 vars syfte är 

att harmonisera marknadsföringen inom hela unionen. I bilaga 1 till direktiver finns den 

s.k. ”svarta listan” som omfattar 31 stycken ”affärsmetoder som under alla 

omständigheter är otillbörliga”. Listan ger exempel på vilseledande marknadsföring i 

                                                

13 Gerhard, Marknadsrättens grunder, s. 20.  
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets 
direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG 
samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga 
affärsmetoder) 
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form av t.ex. felaktig prissättning, oriktiga effekter av en produkt (exempel att den kan 

bota sjukdomar), felaktiga kvalitetsmärkningar, försäljning av piratkopior etc. etc. I 

Sverige tillsattes år 2005 en marknadsföringsutredning som konstaterade att direktivets 

genomförande skulle medföra så pass omfattande ändringar i den dåvarande 

marknadsföringslagen att det var nödvändigt att anta en helt ny lagstiftning.15 Den nya 

lagen trädde i kraft år 2008 och följer det ursprungliga EU-direktivet från 2005. 

 

 

3.3 Generalklausulen 
 

MFL är i första hand uppbyggd kring generalklausulen i lagens 5 § som kräver att all 

marknadsföring ska ske i enlighet med god marknadsföringssed. Kravet i paragrafen 

gäller för all marknadsföring. Begreppet god marknadsföringssed kan definieras som 

god affärssed, vilket i sin tur utgår ifrån vedertagna normer på marknaden.16 Paragrafen 

liknar till stor del MFL:s äldre förlaga men speglar även ovannämnda direktivs art 5.1 

och en del av art. 5.2. Begreppet har emellertid sin egentliga grund i Pariskonventionen 

som samtliga EU:s medlemsstater har ratificerat.17 Begreppet god marknadsföringssed 

har sedan Pariskonventionen till stor del influerats av utomrättsliga normsystem som 

utvecklats inom näringslivet, som t.ex. ICC:s Grundregler för reklam.18 Vidare 

innefattar det vedertagna normer för marknadsföring som bland annat Konsumentverket 

presenterat men även praxis ifrån MD.19 God marknadsföringssed är med andra ord 

inget statiskt begrepp utan kan utvecklas i takt med branschen.  

 

 

3.4 Vilseledande marknadsföring och efterbildning 
 

En näringsidkare är förbjuden att använda sig av felaktiga påståenden eller andra 

framställningar som är vilseledande i fråga om dennes eller annans näringsverksamhet 

(10 § MFL). All marknadsföring måste vara utformad och presenterad på så sätt att 

                                                

15 SOU 2006:76, s. 192, prop. 2007/08:115. 
16 Prop. 2007/08:115 s. 69. 
17 SOU 2006:76 s. 163 ff., Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd art 10 bis.  
18 Prop. 2007/08:115 s. 69. 
19 Prop. 2007/08:115 s. 70, SOU 2006:76 s. 100. 
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mottagaren uppfattar att det rör sig om marknadsföring (9 § MFL). Avsändaren måste 

även vara tydlig, det gäller dock inte framställningar vars syfte är att skapa 

uppmärksamhet inför kommande framställningar (9 § st. 2 MFL). Exempel på 

vilseledande marknadsföring är ifall näringsidkare använder sig av vilseledande 

efterbildningar eller förpackningar som verkar svara för något annat än själva 

innehållet.20 Ifall en marknadsförd vara eller tjänst lätt kan förväxlas med någon annan 

näringsidkares kända och särpräglade produkter anses det vara en vilseledande 

efterbildning. Undantaget är efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att 

göra produkten funktionell.21 Dessutom är det uttryckligt förbjudet att försöka locka 

konsumenter genom felaktiga påståenden om utförsäljning, realisation eller konkurs 

(15-17 §§ MFL). Om marknadsföringen, genom det s.k. transaktionstestet, påverkar 

eller sannolikt kan påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är 

den att anse som otillbörlig och är därmed olaglig (6 § MFL).22 Sådan vilseledande 

marknadsföring som anges i den svarta listan i bilaga 1 till ovannämnda direktiv 

2005/29/EG är enligt MFL 8 § alltid att anse som otillbörlig.  

 

 

3.5 Jämförande reklam 
 

Ur en näringsidkares perspektiv kan jämförande reklam emellanåt vara ett bra 

hjälpmedel för att visa konsumenterna sin styrka gentemot konkurrenter. Genom att 

jämföra två liknande produkter med varandra kan näringsidkaren lyfta fram sitt eget 

varumärkes unika egenskaper. Jämförande reklam kan även vara av betydelse utifrån 

konsumentsynpunkt då den bistår med vägledning vid val av varor och tjänster. 

Konsumenten kan få lättare att fatta välgrundade affärsbeslut, så länge som uppgifterna 

i marknadsföringen är vederhäftiga. MFL tillåter jämförande reklam där en 

näringsidkare direkt eller indirekt pekar ut en annan näringsidkare eller dennes 

produkter vid en jämförelse som ska vara relevant, korrekt och i övrigt tillbörlig (18 § 

MFL). Jämförelsen är enligt lagen inte att anse som otillbörlig förutsatt att den inte är 

vilseledande, rör liknande produkter och objektivt anger väsentliga, relevanta och 

                                                

20 För fler uttömmande exempel se 10 § MFL. 
21 Bl.a. MD 2010:22 och MD 2010:29. 
22 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 330, Nordell, Transaktionstestet och dess 
tillämpning i Marknadsdomstolens praxis, NIR 2011 s. 547. 
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kontrollerbara utmärkande egenskaper hos produkterna (18 § st. 2). Dessutom får 

reklamen inte medföra någon förväxling näringsidkarna emellan vad gäller deras 

produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken. Det är heller inte tillåtet att 

misskreditera en annan näringsidkare och dennes verksamhet eller andra kännetecken 

förknippade med denne. Vad gäller liknande produkter ställs även ett krav på att den 

marknadsförda produkten inte framställs som en imitation eller kopia av en 

varumärkesskyddad produkt. Det är otillåtet att dra fördel av en annan näringsidkares 

renommé, s.k. renommésnyltning (18 § st. 2 p. 7 MFL).23 Genom att skapa en snarlik 

kopia av en känd produkt kan konsumenterna förledas att tro att det finns ett 

ekonomiskt samband näringsidkarna emellan (18 § st. 2 p. 8 MFL). I ett sådant fall kan 

marknadsföringen av produkten stoppas samtidigt som själva produkten också kan bli 

föremål för varumärkesintrång enligt VmL. Det är i liknande fall som överlappningen 

mellan immaterial- och marknadsföringsrätten blir en aning oklar. Det kan bli svårt att 

genomföra en bedömning enligt 18 § p. 7-8 MFL utan att först klargöra huruvida det rör 

sig om ett varumärkesintrång. I och med att MD endast ska bedöma 

marknadsföringsmål kan inte ett eventuellt varumärkesintrång avgöras i samma process.  

 

 

3.6 Marknadsdomstolen 
 

Fram till början av 1970-talet utgjordes den rättsliga regleringen av konkurrensen inom 

näringslivet av i princip två lagar, lagen (1931:452) med vissa bestämmelser mot illojal 

konkurrens samt lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av 

konkurrensbegränsning inom näringslivet. Prövningen av ärenden enligt den sistnämnda 

lagen ägde rum i näringsfrihetsrådet mellan 1954 och 1970.24 Bedömningen av frågor 

angående otillbörlig reklam och marknadsföringsmetoder ägde rum genom en 

självsanerande verksamhet i näringslivets egen regi, kallad Näringslivets 

opinionsnämnd. Dessa två olika organ ersattes år 1971 av Marknadsrådet, senare 

benämnd Marknadsdomstolen.25 Det fanns ett behov av att samordna administrationen 

                                                

23 Se avsnitt 5.3.1 i arbetet.  
24 SOU 2000:29 s. 368. 
25 Prop. 1970:57, s. 11. 
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för att på så sätt undvika eventuella konflikter.26 Marknadsdomstolen ska enligt § 3 lag 

(1970:417) om Marknadsdomstol bestå av en ordförande och en vice ordförande samt 

fem särskilda ledamöter. Vidare stadgas att utöver ordföranden ska en av de särskilda 

ledamöterna vara jurister med domarerfarenhet, de andra fyra ska vara ekonomiska 

experter (4 § lag om Marknadsdomstol). Vice ordförande och ledamöter och deras 

ersättare förordnas alla av regeringen.27 Ledamotskapet kan innehas som ett 

extrauppdrag utöver annat arbete men rollen som ordförande är på heltid. Rättens förre 

ordförande Christer Fallenius ersattes år 2011, efter tio års tjänstgöring, av Per 

Carlsson.28 MD handlägger endast ansökningar ifrån näringsidkare samt 

Konsumentombudsmannen, med andra ord kan man inte som missnöjd privatperson 

vända sig till domstolen (47-49 § § MFL). MD är sista instans vilket innebär att 

domarna är slutgiltiga och inte går att överklaga.29 TR är första instans i 

marknadsföringsmål och överklagan sker till MD, i de fall frågan gäller vite råder dock 

ett annat överprövningsförfarande. Talan om vite överklagas då till hovrätten och 

därefter till Högsta domstolen (52 § MFL).30 Talan som rör endast förbud eller 

åläggande ska dock enligt 47 § MFL väckas enbart vid MD. Om samma kärande dock 

samtidigt önskar väcka talan om marknadsstörningsavgift eller utdömande av 

skadestånd ska en sådan talan inledningsvis väckas vid Stockholms TR som första 

instans.  

                                                

26 Se bl.a. departementschefens utläggning i prop. 1970:57 s. 61.  
27 Information funnen på http://marknadsdomstolen.se/om-marknadsdomstolen/organisation besökt den 7 
november 2013. 
28 Information funnen på http://www.marknadsdomstolen.se/om-marknadsdomstolen/organisation besökt 
den 7 november 2013. 
29 Gerhard, Marknadsrättens grunder, s. 20. 
30 Bergling, Marknadsföringslagen i praktiken, s. 64. 
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4 Marknadsdomstolens förhållande till immaterialrätten  
 

4.1 Introduktion 
 

Efter att ha erbjudit en introducerande inblick i varumärkes- och marknadsföringsrätten 

är det så dags att undersöka hur de två områdena interagerar och ibland överlappar 

varandra. En bra plats att börja på är då marknadsrättens högsta prövningsorgan; 

marknadsdomstolen. Faktum är att MD ibland handlägger mål som befinner sig på 

gränsen till immaterialrätten varpå domstolen i vissa avseenden närmar sig en 

immaterialrättslig bedömning. Nedan kommer likartade begrepp och bedömningar inom 

varumärkes- och marknadsföringsrätten redovisas. Först och främst ska dock den för 

marknadsföringsrätten centrala lagstridighetsprincipen redogöras för.  

 
 

4.2 Lagstridighetsprincipen 
 

En fast grundprincip inom marknadsföringsrätten är att all marknadsföring måste vara 

laglig och avse lagliga produkter. Av den s.k. lagstridighetsprincipen följer att 

marknadsföring av produkter som innebär ett åsidosättande av annan lagstiftning än 

MFL är oförenlig med god marknadsföringssed och kan därför förbjudas enligt 

generalklausulen i 5 § MFL. Syftet med principen är att konsumenter inte ska behövas 

utsättas för marknadsföring av olagliga produkter eller marknadsföring som vilseleder 

konsumenterna att direkt eller indirekt begå lagbrott. Det krävs inte att konsumenterna 

faktiskt begår lagbrott till följd av den otillbörliga marknadsföringen utan det räcker att 

en risk föreligger. Principen har ansetts vara så självklar och väl förankrad i svensk rätt 

att det inte har ansetts vara nödvändigt att lagfästa den.31 Principen kom först till uttryck 

i den inledande artikeln i ICC:s grundregler för reklam och marknadskommunikation.32 

Lagstridighetsprincipen är alltså inte tillkommen på unionsrättsligt initiativ, utan 

grundas istället på näringslivets, medlemsstaternas och andra staters tidigare 

                                                

31 Prop. 1994/95:123 s. 43. 
32 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation art. 1 om Grundläggande principer, Prop. 
2007/08:115 s. 77. 
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gemensamma traditioner vad gäller uppförandet gentemot konsumenter.33 I bilaga 1 

(den s.k. svarta listan) till direktivet34 finns däremot i den nionde punkten ett uttryckligt 

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

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

olaglig produkt när så inte är fallet.   

 

 

4.3 Lagstridighetsprincipen och immaterialrätten 
 

MD har vid flera tillfällen klart uttalat att den inte tar ställning till immaterialrättsliga 

tvister och inte meddelar förbud i enlighet med MFL på den grund att detta förfarande 

kan utgöra intrång i immaterialrätten35. Hur kommer det sig att immaterialrätten utan 

vidare blir ett undantag från den starkt förankrade lagstridighetsprincipen? Förklaringen 

torde enligt Bernitz vara att ”immaterialrätten knappast har karaktär av 

speciallagstiftning av det slag som annars är aktuell vid tillämpning av 

lagstridighetsprincipen utan utgör central förmögenhetsrätt med eget, självständigt 

utformat bedömnings- och sanktionssystem.” 36 Även om Bernitz uttalande i sig inte är 

oriktigt ifrågasätter jag ändå vikten av det. Immaterialrätten beskrivs ofta som ett viktigt 

konkurrensfrämjande verktyg, vilket MFL också gör. De lagar som 

lagstridighetsprincipen oftast tillämpas på har även de ett självständigt utformat 

bedömnings- och sanktionssystem. Att enbart grunda sitt argument på immaterialrättens 

rättsystematiska position är måhända otillräckligt. En förklaring skulle kunna vara det 

faktum att motiven bakom de båda rättsområdena skiljer sig åt. Varumärkesrätten 

skyddar rättighetsinnehavarna och marknadsföringsrätten skyddar konsumenter och 

näringsidkare. I det fallet att MD skulle börja förbjuda all marknadsföring som strider 

mot immaterialrätten skulle dess syfte inte längre enbart vara att skydda konsumenter 

och näringsidkare utan även immateriella rättigheter och dess innehavare. Det kan då 

föreligga en risk att det konsumenträttsliga skyddet urholkas då det fråntas fokus till 

förmån för immaterialrättsliga intressen.  

                                                

33 Prop 2007/08:115 s. 77. 
34 Se avsnitt 3.2 ovan för en beskrivning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden.  
35 Bl.a. i MD 1988:6 (Klorin I), ang. varumärkesrätt, MD 1995:23, (Kupolhus).  
36 Bernitz, Marknadsföringslagen s. 57. 
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4.4 Exemplifierande rättsfall 
 

När advokat Håkan Borgenhäll år 2013 författade en artikel rörande 

immaterialrättsutvecklingen i Sverige åren 2010-2012 fann han det nödvändigt att även 

inkludera marknadsrätten i den utvecklingen. Skälet han angav var att även om 

marknadsrätten inte rättstematiskt sorteras in under immaterialrätten, har 

marknadsrätten ändå en sådan betydelse vad gäller efterbildningar och 

renommésnyltning att den måste inkluderas.37 Detta visar än en gång hur svårt det är att 

skilja de båda rättsområdena åt och hur deras utveckling ofta sker parallellt. Enligt 

Borgenhäll har under de nämnda åren 68 domar meddelats av MD, av dessa har 11 

anknytning till immaterialrättsliga frågor. Jag har valt att här redogöra för tre av de 11 

som Borgenhäll funnit.  

 

 

4.4.1 MD 2010:22 – funktionellt betingad formgivning 

 

Målet gällde en påstådd efterbildning av en madrass som främst var avsedd för 

sjukvårdsändamål. För att vinna framgång med en talan om vilseledande efterbildning 

är kravet att originalet är känt och särpräglat samt att det föreligger en förväxlingsrisk. 

En utformning som huvudsakligen tjänar till att göra produkten ändamålsenlig och 

således är tekniskt eller funktionellt betingad kan som nämnts i avsnitt 4.5 inte anses 

särpräglad. MD fann att den aktuella madrassens utformning i grunden var funktionell 

och tekniskt betingad och fann inga framträdande estetiska element som gjorde den 

särpräglad i förhållande till andra produkter. MD tillade dock att det är möjligt för 

produkter vars grundform bestäms av funktionell hänsyn, att ha särprägel ifall de har 

försetts med särskiljande drag. MD öppnar dock upp för en vidare tolkning av begreppet 

särprägel genom detta uttalande: 

 

”För att produkter vars utformning i grunden är funktionellt betingad ska kunna 
förvärva kommersiell särprägel ställs höga krav på att de genom att t.ex. ha 
funnits på marknaden under en lång tid och varit föremål för omfattande 
exponering eller annan systematisk marknadsbearbetning eller i övrigt blivit så 

                                                

37 Borgenhäll, Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010-2012 i ett europeiskt perspektiv, NIR 2013 s. 
45. 
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kända att de förknippas med en viss näringsidkare och därigenom förvärvat 
kommersiell särprägel (se MD 2004:23).”38 

 

Med andra ord kan det bli möjligt att ge skydd för funktionellt betingad formgivning, 

som tidigare varit undantaget i lagstiftningen, ifall produkten förvärvat en kommersiell 

särprägel. I förevarande mål fann dock MD att madrassen saknade särprägel och dess 

kändhet på marknaden inte gick att styrka varför domstolen ogillade talan.  

 

 

4.4.2 MD 2010:4 – vilseledande efterbildning 

 

Målet gällde ett bolags marknadsföring av en energidryck. Red Bull GmbH ansåg att 

SM Group AB i sin marknadsföring av en energidryck använt sig av vilseledande 

efterbildning enligt 14 § MFL.  Det numera kända målet rörde en energidryck tillverkad 

av SM Group AB vid namn RED BAT. Energidryckstillverkaren Red Bull GmhB ansåg 

att det var en vilseledande efterbildning av deras egna energidrycker med namnet RED 

BULL och grundade därför sin talan på 14 § i MFL. Red Bull gjorde även gällande att 

SM Group genom sin marknadsföring gjort sig skyldigt till renommésnyltning. SM 

Group bestred talan och gjorde gällande att Red Bull-förpackningen saknar särprägel 

samt att den inte är känd på marknaden och att det därför inte föreligger någon 

förväxlingsrisk produkterna emellan. Som tidigare nämnts krävs det för att en produkt 

ska anses särpräglad att utformningen huvudsakligen har en särskiljande funktion som i 

ett estetiskt hänseende skiljer den ifrån andra produkter. En utformning som tjänar till 

att göra produkten ändamålsenlig och således är tekniskt eller funktionellt betingad kan 

inte klassas som särpräglad.  

Vad som är intressant i detta fall är att MD i ett tidigare avgörande (MD 2001:22) 

fann att Red Bull-förpackningen, i fråga om form och storlek, i huvudsak var 

funktionellt betingad och att burkens sammanställning av färglagda fält i blått och silver 

inte gav förpackningen särprägel. Dock fann domstolen i samma avgörande att burkens 

framsida framstod som mycket karaktäristisk genom, förutom själva namnet Red Bull i 

röda bokstäver i särskilt typsnitt, bildens komposition med två röda tjurar avbildade från 

sidan i anfallsposition framför en gul cirkel. Även om förpackningens färg och form 

                                                

38 Jmfr. EU-domstolen Mål nr C-48/09 p. 61 ”Lego-fallet”. 
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hade likheter med andra förpackningar, fann domstolen att framsidans utformning var 

sådan att burkförpackningen sedd som helhet hade särprägel. Domstolen konstaterade 

vidare med hänvisning till den i målet åberopade utredningen att Red Bull-

förpackningen var väl känd på marknaden. Vad gällde förväxlingsrisken i det målet 

ansåg domstolen att även om det fanns vissa skillnader i utformningen så fanns det så 

framträdande likheter mellan förpackningarna att de måste antas skapa väsentligen 

samma bestående minnesbild hos konsumenterna, varpå en förväxlingsrisk ansågs 

föreligga. I förevarande fall gjorde MD ingen annan bedömning än den som domstolen 

gjorde i det ovan redovisade avgörandet. Red Bull-förpackningen ansågs därför vara 

både särpräglad och känd. Liksom den varumärkesrättsliga bedömningen grundar MD 

förväxlingsrisken på en jämförelse av de helhetsintryck förpackningarna ger samt om 

förpackningarna skapar en i allt väsentligt samma minnesbild hos konsumenten39. Av 

MD:s praxis följer också att det i fråga om varor som ofta säljs i självbetjäningsbutiker 

är det helhetsintrycket, som förpackningens form och färg ger vid ett flyktigt påseende, 

som avgör valet av vara och det är av mindre betydelse om förpackningarna sedda 

samtidigt kan skiljas åt.40 MD ansåg i målet Red Bat mot Red Bull att förpackningarna 

vid ett flyktigt påseende skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos den 

genomsnittlige konsumenten varpå förelåg en förväxlingsrisk och Red Bat-

förpackningen utgjorde en vilseledande efterbildning. I och med den stora 

förväxlingsrisk som förelåg ansåg MD det sannolikt att konsumenternas förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkades. Den aktuella marknadsföringen var därmed 

otillbörlig enligt 8 § MFL och förbjöds därför. MD fann ingen anledning att även pröva 

frågan om det påtalade förförandet även innebar en renommésnyltning.  

 

 

4.4.3 MD 2011:1 - kravet på kännedom 

 

I förevarande fall gjorde klädmärket WeSC gällande att klädkedjan KappAhl Sverige 

AB:s användande av orden WeKids och WeTweens i visst utförande på klädetiketter 

innebar ett vilseledande om kommersiellt ursprung samt renommésnyltning. MD 

inledde än en gång med att påtala att domstolens bedömning sker fristående från en 

                                                

39 Se avsnitt 4.6 nedan i arbetet.  
40 Se bl.a. MD 1995:9. 



 23 

immaterialrättslig bedömning och att domstolen endast prövar ifall åtgärderna strider 

emot MFL. WeSC framförde i målet viss bevisning för att styrka att We-konceptet är 

känt på marknaden. En marknadsundersökning hade genomförts där We i figurativt 

utförande (logotyp) uppvisades för respondenter. MD fann dock att 

marknadsundersökningen påvisade allvarliga brister och inte kunde ge stöd för att We-

konceptet var känt i omsättningskretsen som WeSC själv hade uppgetts bestå av alla 

konsumenter i åldern 16-45 år. MD ansåg att uppgifterna var för allmänt hållna samt att 

bevisningen hade lämnats av egna anställda. Dessutom saknades uppgifter rörande såväl 

marknadsföringskostnader som marknadsföringens omfattning. MD fann att WeSC inte 

hade förmått styrka att varumärket var känt på marknaden. Vad gäller 

renommésnyltningen påminde MD om att det som utnyttjas faktiskt måste vara så känt 

att det förknippas med en näringsidkares renommé. Därför ogillades talan om 

renommésnyltning så väl som yrkandet gälande vilseledandet om kommersiellt 

ursprung  

Av detta fall att döma verkar det som om MD höjt kraven på att visa kännedom 

hos originalprodukten. I tidigare fall har det förekommit renommésnyltning utan att det 

förekommit någon marknadsundersökning avseende produktens eller varumärkets 

kännedom på marknaden.41 Det ter sig som om MD har tagit ännu ett steg närmare en 

varumärkesrättslig bedömning trots att domstolen ofta påtalar att så inte är fallet.  

 

 
4.5 Liknande begrepp inom varumärkes- och marknadsföringsrätten 
 

Vid en överblick av dessa fall står det klart att MD i sin bedömning huruvida det rör sig 

om en vilseledande efterbildning gör sin bedömning utifrån begreppen ”känt” och 

”särpräglat”. Det senare har en stor likhet med varumärkesrättens krav på 

”särskiljningsförmåga”. I de tidigare motiven till VmL stod det att vid bedömningen av 

om ett märke har särskiljningsförmåga skulle hänsyn tas till alla omständigheter och 

särskilt den omfattning och den tid märket varit i bruk.42 Då det tidigare var fråga om 

rent beskrivande märken har man i praxis krävt att märket varit inarbetat för att det ska 

                                                

41 Borgenhäll, NIR 2013 s. 46.  
42 SOU 1958:10 s. 103 
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ha ansetts förvärva tillräcklig särskiljningsförmåga.43 När det däremot varit fråga om 

märken som befunnit sig på gränsen mellan det starkt suggestiva och det deskriptiva var 

det tillräckligt att märket använts i viss omfattning och under viss tid och därigenom 

visat sig fungera som kännetecken.44 Enligt EU-domstolen (EUD) krävs 

särskiljningsförmåga för att ett varumärke ska kunna registreras.  När det gäller 

prövningen av om ett märke genom användning ska anses ha förvärvat 

särskiljningsförmåga har EUD anfört att man ska göra en helhetsbedömning av de 

omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel 

för de varor det avser.45 Det ska med andra ord gå att särskilja från andra liknande varor 

eller tjänster. Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat erforderlig 

särskiljningsförmåga kan hänsyn också tas till den marknadsandel som varumärket har, 

hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt området som varumärket använts, hur 

stora investeringar som har gjorts vid marknadsföring av märket, den andel av 

omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för varor från ett visst 

företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.46 Ifall 

omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del av denna krets uppfattar märket 

som ett kännetecken för de varor som märket avser ska kravet på särskiljningsförmåga 

under alla omständigheter anses uppfyllt.47 Kravet på särskiljningsförmåga kan dock 

inte endast fattas på abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser. EUD öppnade även 

upp för möjligheten att använda sig av marknadsundersökningar för att bedöma om 

varumärke förvärvat särskiljningsförmåga eller ej.48 I enlighet med EU-rätten görs 

samma bedömning idag på det svenska varumärkesrättsliga området. I motiven till MFL 

sägs att pargrafen om vilseledande efterbildning syftar till att uppfylla de krav som 

följer av Pariskonventionens artikel 10 bis.49 Bedömningen ska göras fristående från den 

immaterialrättsliga bedömningen och i motiven föreskrivs att det därför saknar 

betydelse för vilseledandebedömningen om en åtgärd också innebär intrång i en 

                                                

43 SOU 2001:26 s. 212, se även t.ex. Patentbesvärsrättens domar den 25 juni 1998 i mål 97–271, NIR 
1998 s. 336 (Svenska lantägg i figur), den 6 april 1999 i mål 98-236 (Hästens rutmönster) och den 14 
mars 2000 i mål nr 99–028 (Kexchoklad). 
44 SOU 2001:26 s. 212, se även Patentbevärsrättens domar den 11 november 1994 i mål 93–135 (Säkra), 
den 21 april 1995 i mål 94–466 (A way of living), den 23 februari 1996 i mål 94–688 (Herba Medica), 
och den 20 februari 1998 i mål 97-385 (Taxikurir i figur). 
45 EU-domstolen mål C-108 - 108/97 (Chiemsee) p. 46, mål C-342/97 (Lloyd) p. 22.  
46 EU-domstolen mål C-108—108/97 (Chiemsee) p. 51. 
47 A.a. p. 52. 
48 A.a. p. 53. 
49 SOU 2006:76, s. 239.  
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ensamrätt som enligt lag tillkommer en annan näringsidkare. För att tydligare markera 

skillnaden ifrån den varumärkesrättsliga bedömningen använts här begreppet 

”särpräglat” istället för ”särskiljningsförmåga”. Särprägel definieras i förarbetena 

utifrån att produktens utformning ska ha en särskiljande funktion, dvs. att den har till 

ändamål att ge produkten ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer den från 

andra produkter.50  

För att bestämmelsen om vilseledande efterbildning ska vara tillämplig krävs 

alltså att originalet har särprägel. Det krävs dessutom att originalet är känt, vilket oftast 

bevisas genom marknadsundersökningar som besvaras av genomsnittskonsumenter. 

Även här förefaller det som en viss likhet med bedömningen inom varumärkesrätten där 

kändhet inom omsättningskretsen är av stor betydelse. Därutöver krävs även att 

originalet förknippas med en viss näringsidkare samt att det föreligger förväxlingsrisk. I 

varumärkesrätten får inte varumärken registreras om de kan vara förväxlingsbara med 

andra redan registrerade varumärken. Det ter sig som om det i förarbetena till MFL 

tydligt görs en markering för att separera marknadsföringsrätten från varumärkesrätten. 

Ordvalen skiljer sig ifrån varumärkesrätten men innebörden av dem blir i princip 

densamma. Dessutom finns det i förarbetena ingen klar mall för hur bedömningen i 

domstol ska ske när det gäller marknadsföring som utövar en vilseledande efterbildning. 

Det har varit upp till domstolen och dess praxis att sätta riktlinjer för den bedömningen 

och då kanske det ter sig naturligt för MD att snegla på varumärkesrätten. Det förefaller 

sig som om domstolen försöker upprätthålla sin självständiga bedömning på grund av 

de uppställda reglerna samtidigt som avståndet till varumärkesrätten blir allt mindre och 

mindre. Att det har tillkommit en ny varumärkeslag 2010 och en ny marknadsföringslag 

2008 utan en tanke på att tydliggöra gränserna där emellan eller förenkla rättsläget kan 

ifrågasättas. 

 

 

4.6 Den bleknande minnesbilden 
 

I MD 2010:4 (Red Bat/Red Bull) grundade MD förväxlingsrisken bl.a. på en jämförelse 

av de helhetsintryck förpackningarna ger samt om de skapar en i allt väsentligt 

                                                

50A.bet. s. 239. 



 26 

bestående minnesbild hos konsumenten. Detta är intressant då det i förarbetena till MFL 

inte nämns någonting om denna princip utan den verkar ha fått växa fram genom praxis. 

Inom varumärkesrätten har dock denna princip fått stort genomslag genom bl.a. EU-

rätten.51 Principen om den bleknande minnesbilden innebär att en konsument sällan har 

två liknande varumärken att jämföra med samtidigt. Det konsumenten oftast har att 

förlita sig på är minnesbilden av hur ett tecken ser ut.52 På grund av detta kan en rättslig 

bedömning inte endast grundas på en direkt jämförelse av två olika varumärken.53 För 

att få ett sådant korrekt resultat som möjligt får därför principen tillämpas för att mer 

överensstämma med den genomsnittlige konsumentens bedömning. Det blir därför upp 

till den domaren (eller handläggaren på PRV) att utröna ifall en person som ser 

varumärkena vid olika tillfällen kan tänkas förväxla dem senare. Vid en 

varumärkesrättslig förväxlingsbedömning är principen grundläggande och det förefaller 

som om MD också finner den hjälpsam vid sin förväxlingsbedömning.  

 
 

4.7 Historisk överblick kring begreppet vilseledande efterbildning 
 

Som nämnts ovan ska bedömningen i MD ske fristående från immaterialrättsliga 

överväganden vilket stadgas både i förarbeten och i praxis. Redan i propositionen till 

den gamla marknadsföringslagen (SFS 1995:450) diskuterades huruvida det behövdes 

en paragraf rörande vilseledande efterbildningar.54 Där nämndes än en gång att det 

enligt svensk rätt i princip är tillåtet att efterbilda en annan näringsidkares 

varukännetecken om det efterbildade objektet inte är skyddat immaterialrättsligt. Att 

däremot använda en sådan efterbildning vid marknadsföring kan detta till trots ändå 

utgöra otillbörlig marknadsföring.55 Redan i motiven till 1970 års marknadsföringslag 

uttalades att ett förbud med stöd av generalklausulen om otillbörlig marknadsföring 

skulle kunna användas då en näringsidkare i sin marknadsföring utnyttjar en 

efterbildning på ett sätt som är ägnat att vilseleda konsumenterna genom att framkalla 

                                                

51 Se bl.a. EG-domstolen C-342/97 (Lloyd) p. 26. 
52 SOU 1958:10 s. 252. 
53 Prop. 1992/93:48, s. 78.  
54 Prop. 1994/95:123 s. 56. 
55 A.prop. s. 56. 
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en förväxling med någon annans verksamhet.56 Departementschefen tillade även att 

frågor om varumärkesintrång ska prövas av domstol enligt reglerna i varumärkeslagen 

och marknadsrådet (förlaga till MD reds. anm., se avsnitt 3.6 i arbetet) bör i princip inte 

ge sig in på sådana frågor.57 Vidare uttalades även att generalklausulen inte kan 

åberopas för att åtgärda ett intrång i en immaterialrätt, däremot kan användning av ett 

visst kännetecken förbjudas med hänvisning till att det kan förväxlas med en annan 

näringsidkares kännetecken och därigenom vilseleda allmänheten om varans 

kommersiella ursprung.58 Departementschefen medger dock att det i praktiken kan vara 

svårt att hålla isär de olika frågorna och föreslår därför att marknadsrådet, för att kunna 

bedöma förväxlingsrisken, kan vara nödgat att pröva i vilken mån kännetecknet blivit 

inarbetat. En bedömning som även görs inom varumärkesrätten.  

MD har sedan dess med stöd av generalklausulen i flera fall meddelat förbud mot 

att använda efterbildningar samtidigt som de även ogillat sådana yrkanden. MD har 

därvid även uttalat att en förutsättning för förbudet är att det efterbildade objektet är 

särpräglat och känt på marknaden.59 MD har i frågan angående vad som ska anses vara 

särpräglat uttalat i MD 1981:2 att bedömningen ska vara att utformningen 

huvudsakligen har en särskiljande funktion, med andra ord att ändamålet främst är att ge 

varan ett utseende som i estetiskt utseende skiljer den från andra varor. Bedömningen 

låter väldigt lik den som används i varumärkesrättsliga sammanhang också. I motiven 

till 1995 års marknadsföringslag ansågs MD:s praxis ha lagt fram en klar gräns för vad 

som i marknadsföringssammanhang kan tillåtas vad gäller vilseledande 

efterbildningar.60 Regeringen godkände i linje med tidigare utredningar att ett uttryckligt 

förbud mot vilseledande efterbildningar bör införas i den nya lagen för att klarare ge 

uttryck för MD:s praxis.61 Anledningen till att bedömningen tycks befinna sig så nära 

den varumärkesrättsliga kan bero på att det tidigare funnits en liknande paragraf i 

varumärkeslagen.62 I propositionen till 1960 års varumärkeslag nämns en ”principiellt 

betydelsefull nyhet”63 som innebar ett skydd för allmänheten (konsumenter ur 

marknadsföringssynpunkt) mot vilseledande varumärken. Dessutom var domstolen 

                                                

56 Prop 1970:57 s. 76. 
57 A.Prop. s. 90. 
58 A.Prop. s. 90. 
59 Jfr. MD 1983:3, 1983:23, 1985:5 m.fl. som tillkom efter 1970 års marknadsföringslag. 
60 Prop 1994:95:123 s. 56-57. 
61 A.Prop. s. 56-57. 
62 35 § Varumärkeslagen (1960:644). 
63 Prop. 1960:167 s. 28. 
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förlagd att meddela förbud mot användningen av kännetecken som vilseleder, vare sig 

detta var registrerat eller ej.64 Förslaget antogs och för första gången fanns ett uttryckligt 

förbud mot vilseledande varumärken.65  

I takt med utvecklingen och den växande betydelsen av varumärken, förblev 

varumärkeslagen densamma i nästan femtio år. På ett sådant växande område som 

varumärken är det förvånande att utvecklingen på rättsområdet varit så långsam. När det 

sedan lades fram förslag till en ny mer aktuell lag missades dock tillfället att närmare 

klargöra gränsdragningen mellan immaterialrätten och marknadsföringsrätten. Det sades 

att varumärkesrätten behövde moderniseras då varumärkets funktion utvecklats från att 

vara ett kännetecken för ett kommersiellt ursprung till att vara en självständig tillgång i 

form av goodwill el. dyl.66 I och med moderniseringen fastslogs att förbudet mot 

vilseledande varukännetecken i fortsättningen skulle hanteras av 

marknadsföringslagstiftningen.67 Skälet var att kommittén under sin utredning inte 

funnit något fall där bestämmelsen använts utan istället hade 

marknadsföringslagstiftningen använts. Tidigare hade dock 

marknadsföringslagstiftningen inte varit så heltäckande. Bara något år tidigare hade 

dagens MFL tillkommit med en i princip heltäckande lagreglering på området. Det 

ansågs då att MFL gav ett tillräckligt skydd genom generalklausulen och 10 § om 

förbudet mot vilseledande marknadsföring. Att ändra instansordning till MD från 

allmän domstol nämndes, men utvecklades inte vidare.68 Både MFL och VmL utreddes 

och moderniserades således under nästan samma period i slutet av det förra decenniet. 

Trots att röster höjts inom doktrinen och näringslivet angående en gemensam domstol 

och lagstiftning kring de båda rättsområdena, nämndes ingenting om det under 

utredningens gång.69  

                                                

64 A.Prop. s. 29.  
65Dessförinnan fanns det dock annan lagstiftning som kunde förbjuda vilseledande varumärken, 
exempelvis nämns det i propositionen att ett sådant förfarande skulle kunna vara straffbart såsom 
bedrägeri, illojal reklam eller i enlighet med dåvarande lagar angående förbud mot införsel till riket av 
varor med oriktig ursprungsbeteckning från 1913 samt lagen angående förbud mot i vissa fall mot varors 
förseende med oriktigt ursprungsbeteckning och saluhållande av oriktigt märkta varor från 1914. Som 
synes verkar införandet av paragrafen i varumärkeslagen varit välbehövligt.  
66 Prop 2009/10:225 s. 79 
67 A.Prop. s. 286 ff. 
68 A.Prop. s. 288. 
69 Se bl.a. Bruun m.fl., Debatt: Ett harmoniserat immaterialrättsligt sanktionsystem, NIR 2003 s. 359, 
Grundén, Särskilda immaterialrättsdomstolar? Den aktuella utvecklingen – internationellt och nationellt, 
NIR 2006 s. 605 samt svenskt Näringslivs skrivelse till regeringen, ”En domstol för immaterialrätt, 
konkurrens, marknadsföring m m” som står att finna på följande adress 
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4.8 Avslutande kommentarer 
 

Som visats ovan finns det många likheter mellan varumärkes- och 

marknadsföringsrätten. De båda lagarna använder sig av liknande ordval och begrepp 

men likväl uttalar MD envetet att den har egna bedömningsgrunder. 

Lagstridighetsprincipen visar att immaterialrätten har en annan ställning till MFL än vad 

andra lagar har, genom att den är undantagen från lagstridighetsprincipen. All 

marknadsföring av olagliga produkter är otillbörlig enligt generalklausulen i MFL, så 

länge som det inte rör sig om produkter som gör immaterialrättsliga intrång för då kan 

den vara tillbörlig. Enligt mig visar detta på en än mer avståndstagande inställning och 

motvilja att blanda ihop lagstiftningarna. Det är dock förståeligt. Med den nuvarande 

regleringen fungerar det inte att MD även skulle göra immaterialrättsliga bedömningar. 

MD:s uppgift är att tillse konsumenternas och näringsidkarnas intresse. Det finns en risk 

att fokus skulle förloras om MD tilläts att också bedöma immaterialrättsliga utan att det 

var domstolens syfte. Ändå förefaller det som om MD i sin marknadsrättsliga 

bedömning rör sig med immaterialrättsliga begrepp då det saknas klara 

förhållningsregler för hur deras bedömning ska ske. Speciellt vad gäller vilseledande 

efterbildningar som befinner sig så pass nära det varumärkesrättsliga området. Det krävs 

än mer tydligare förhållningsregler och en förenklad process både vad gäller 

marknadsförings- och varumärkesrätten. MFL skyddar bl.a. näringsidkare vilket VmL 

egentligen också gör. Då de båda lagarna i själva verket skyddar samma intressen, om 

än från olika perspektiv, borde det rimligen gå att samordna de båda rättsområdena 

under samma domstol.  

                                                

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00009/Svenskt_N_ringslivs_s_9202a.pdf, besökt 
senast den 27 december 2013. 
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5 Överlappningsområdena mellan varumärkes- och 

marknadsföringsrätten 
 

5.1 Introduktion 
 

Som beskrivits ovan har immaterialrättigheternas kommersiella värde förstärkts de 

senaste årtiondena, vilket har medfört att det ursprungliga skyddet för immaterialrätten 

har förändrats. Styrkan på varumärken idag speglar alltmer ett företags värde och det 

ligger numera omfattande investeringar bakom ett starkt varumärke. Varumärken har 

blivit en central del av marknadsföringen och speglar numera inte endast varans 

ursprung utan även ibland ett helt sätt att leva eller vara. För näringsidkaren blir det 

därmed än viktigare att skydda de investeringar som man gjorde i varumärket. De 

tidigare väl åtskilda rättsområdena immaterialrätt och marknadsrätt närmar sig härmed 

varandra med ett överlappande skydd på flera områden som följd. Förhållandet dem 

emellan påverkas ytterligare av de harmoniseringskrav som ställs av diverse EU-

direktiv. Nedan redovisas närmare för hur de båda rättsområdena ibland överlappar 

varandra och hur eventuella uppkommande problem kan åtgärdas.  

 

 

5.2 Bakomliggande syften 
 

Som nämnts ovan har marknadsrätten en nära anknytning till samhälls- och 

företagsekonomin och den svenska utvecklingen på området är starkt kopplad till den 

internationella marknaden som en konsekvens av vår anslutning till diverse 

internationella konventioner.70 Den svenska lagstiftningen är uppbyggd av ramregler för 

de rättsliga gränser som ska gälla på marknaden. Lagarna på området syftar till att 

konkurrensen ska vara fri, effektiv och tillbörlig samt främja konsumenternas 

intressen.71 Fokus i denna uppsats ligger på MFL som är den del av marknadsrätten som 

innehåller de rättsliga styrmedlen till företagens åtgärder på marknaden. Ambitionen 

med nya MFL var att ge Sverige en lag som både förenar konsumentskyddet och 

                                                

70 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 38.  
71 A.a. s. 39.  
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erbjuder ett skydd mot otillbörliga konkurrensåtgärder riktade mot näringsidkare, samt 

uppfyller de krav som ställdes av unionsrätten.72 VmL skyddar däremot inte 

konsumenterna utan ensamrättsinnehavaren av en immateriell rättighet. Mot 

bakgrunden av varumärkets funktion idag kan det ställas ett krav på att 

varumärkesrätten även ska fungera som ett skydd för investeringar, t.ex. 

marknadsföringskampanjer.  

 
 

5.3 Närmare om överlappningsområdena 
 

Det skydd som erbjuds genom VmL kompletteras ofta av liknande regler i MFL. MFL 

riktar sig mot marknadsföringsåtgärder och den primära sanktionen är ett förbud mot 

upprepat eller dylikt handlande. Bedömningen i MD sker endast på grundval om en viss 

efterbildning utgör otillbörlig marknadsföring. Anses så vara fallet resulterar det i att 

efterbildningen i fråga förbjuds.73 Det rör sig alltså inte om en bedömning om 

varumärkesintrång, utan endast om en specifik marknadsföring. MD är inte verksam för 

hävande av varumärkesrättsliga registreringar, dessa sker vid allmän domstol eller hos 

PRV (3 kap. 5 § VmL). MFL ställer heller inga krav på att det ska röra sig om 

kännetecken som används för samma eller liknande typ av varor, något som uppställd i 

10 § VmL. Det kompletterande skyddet kan även bestå i att MFL kan användas för av 

beivra användandet av ett redan registrerat märke. Förståeligt kan det vara svårt för 

PRV att alltid fatta ett korrekt beslut gällande registreringen av nya varumärken då 

informationen kan vara knapphändig, och möjligheten för rättighetsinnehavare att 

kunna stoppa otillåten användning av sitt varumärke genom MFL kan ses som en bra 

och enkel åtgärd. Alternativet blir invändningar och intrångstalan enligt VmL, något 

som kan vara mer tidskrävande.  

                                                

72 Prop. 2007/08:115 s. 56 och s. 62.  
73 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2 - marknadsföringsrätten, s. 112.  
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5.3.1 Skyddet mot renommésnyltning 

 

Då varumärken idag erhållit en uttalad reklamfunktion är det inte ovanligt att 

konkurrerande företag i sin marknadsföring väljer att utnyttja ett redan befintligt starkt 

varumärke för att belysa sitt eget. Näringsidkare kan även utforma sina egna 

varumärken så att de påminner om ett redan känt etablerat märke, s.k. 

renommésnyltning. Eftersom 10 § VmL endast omfattar varor eller tjänster av samma 

eller liknande slag utgör MFL en bredare grund för att åberopa renommésnyltning. 

 Renommésnyltning innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring nyttjar 

någon annans varumärke, varor, företag eller personers goda rykte för att stärka sitt eget 

varumärke. Genom att skapa en association till ett redan välkänt varumärke kan den 

egna varan därmed framstå som mer eftertraktansvärd eller högkvalitativ. Förfarandet är 

inte uttryckligt förbjudet i MFL utan kan kommas åt via generalklausulen mot 

otillbörlig marknadsföring.74 Däremot regleras en särskild slags otillbörlig 

renommésnyltning i 18 § p. 7 MFL om jämförande reklam samt i p. 13 i bilaga I till 

direktiv 2005/29/EG. I de fall där marknadsföringen inte har ansetts vara av en 

jämförande art har generalklausulen använts för att åberopa renommésnyltning.75 

Renommésnyltning som anses vara i strid med god marknadsföringssed enligt 

generalklausulen avser bl.a. att marknadsföringen otillbörligt associerar till en annan 

näringsidkares verksamhet, varumärke, firma eller andra kännetecken. Det otillbörliga 

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

positiv föreställning hos konsumenterna rörande ett visst varumärke. Ett sådant 

utnyttjande är enligt praxis i MD typiskt sett också ägnat att på något sätt skada den 

utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick.76 

Vid prövning av förekomsten av renommésnyltning påtalade förarbetena att det 

ska beaktas om marknadsföringsåtgärden står i strid med god marknadsföringssed och 

om den i märkbar mån har en påverkan eller sannolik påverkan på mottagarens förmåga 

                                                

74 Frågan om införandet av en egen paragraf mot renommésnyltning togs upp i förarbetena till den nya 
marknadsföringslagen (2008:486) men som tidigare ansågs det inte föreligga något behov då det enkelt 
kunde hänvisas till generalklausulen. Se t.ex. prop. 1994/95:123 s. 74-77 samt prop. 2007/08:115 s. 111-
113. 
75 Se bl.a. MD 2013:11, 2011:1. Se även MD 2007:13 där den dåvarande generalklausulen i 4 § användes 
för att åberopa renommésnyltning.  
76 Prop 2007/08:115 s. 112, se även MD 1999:21, MD 2000:25 och MD 2002:20. 
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att fatta ett välgrundat affärsbeslut.77 Den senare bedömningen ska ske utifrån den 

genomsnittlige konsumenten i den krets som åtgärden riktas till. Den genomsnittlige 

konsumenten ska enligt förarbetena inte definiera som en viss person med särskilda 

egenskaper.78 Definitionen ska få sitt konkreta innehåll genom de särskilda 

omständigheter i varje enskilt fall, som kan variera beroende av vilka faktorer det rör sig 

om, t.ex. vilken vara, språk, målgrupp etc. Begreppet har sitt ursprung inom EU-rätten 

och definieras i direktivet som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam 

konsument som även är upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga 

faktorer.79  

 

 

5.3.2 Rättsfall rörande renommésnyltning 

 

Ett viktigt avgörande som tydligt speglar MFL:s förhållande till VmL är MD 1993:9. I 

målet yrkade Hugo Boss, en tillverkare av exklusiva kläder, att MD skulle förbjuda 

företagen RKA och Handelsbanken att i sin marknadsföring av an 

affärsgruppsförsäkring använda sig av annonsering som utnyttjade företagets goda 

renommé. I den aktuella marknadsföringen hade en halvsidesannons införts i tidningen 

Veckans Affärer. I annonsen var en hund iklädd kostym avbildad och ordet boss var 

tydligt angivet med vita bokstäver i samma typsnitt som kännetecknet Hugo Boss 

varumärke. Det var svårt att tyda vem som var avsändare av annonsen då namnet RKA 

var tryckt i liten kursiv stil i ena hörnet. I detta fall konstaterade MD att varumärket 

Hugo Boss åtnjöt gott anseende både i Sverige och internationellt. Dessutom fann MD 

att Hugo Boss förknippades med produkter av en mycket hög kvalitet och exklusiv 

karaktär. MD fann därefter att många läsare genom utnyttjandet av Hugo Boss goda 

renommé skulle lockas att ta del av innehållet i annonsen för affärsgruppsförsäkringen. 

Annonsen skapade en association mellan de produkter Hugo Boss marknadsför och den 

försäkring som RKA erbjöd. Därmed kunde slutsatsen dras att Hugo Boss goda 

renommé hade utnyttjats för att ge en fördelaktigare bild av RKA:s försäkring, varpå 

MD fann annonsen otillbörlig. Målet kan ses som ett tydliggörande på när MFL träder 

in som komplement till VmL. Ombudet för Hugo Boss hade troligtvis insett att det 
                                                

77 Prop. 2007/08:115 s. 112. 
78 A.Prop. s. 112.  
79 Direktiv 2005/29/EG preambel (18). 
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förelåg hinder för att väcka en talan mot varumärkesintrång då annonsen rörde en tjänst 

som befann sig utanför varuslagsområdet, något som krävs enligt 10 § VmL.80 Genom 

att föra talan på marknadsrättsliga grunder var det ändå möjligt att uppnå framgång.  

 I MD 1996:3 yrkade Rémy Galliano att företaget Partymans skulle upphöra med 

sin marknadsföring av en liköressens under namnet LIQUORE GALANTO.81 Som 

grund för yrkandet angavs dels vilseledande om kommersiellt ursprung och dels 

renommésnyltning. Galliano ansåg att namnet klart anspelade på deras eget samtidigt 

som flaskans etikett hade stora likheter med Galliano-flaskans färgsättning och typsnitt 

på etikett. Dessutom rekommenderade Partyman att deras liköressens skulle användas 

för att blanda olika drinkar som man kallade Gott-Shot, vilket Galliano ansåg vara en 

klar anspelning på deras egen drink Hot Shot. Slutligen hade även Partyman köpt upp 

särskilda Galliano-glas som ytterligare anspelade på Gallianos egen likör.  

 MD fann även i detta fall att sökanden förknippades med en produkt som höll hög 

kvalitet och hade en exklusiv karaktär. Enligt MD hade Partyman vid sin 

marknadsföring associerat till Galliano-likören både vad gällde namn och utformning av 

etikett. Dessutom hade essensen nämnts i samband med Galliano-glasen vilket tydde på 

en önskan att använda Gallianos goda renommé för att skapa en mer fördelaktig bild av 

liköressensen. MD fann marknadsföringen vara otillbörlig i enlighet med dåvarande 

MFL (1975:1418) 2 § (nuvarande 5 §). Av intresse i detta fall är att Rémy Galliano 

tidigare hade försökt stoppa marknadsföringen av liköressensen Gaetano på 

varumärkesrättslig väg, dock utan framgång.82 I det målet fann HD att en 

renommésnyltning på Gallianos varumärke visserligen förelåg, men att en 

förväxlingsrisk varumärkena emellan inte förelåg varpå VmL inte var tillämplig. Vad 

dessa fall visar är att MFL i vissa fall kan ge ett vidare skydd än VmL. Det framstår 

därför i min mening som att en rättighetsinnehavare vid brister i varuslagslikheten bör 

söka sig till MD för att få sin fråga prövad enligt marknadsföringsrätten. 

Renommésnyltning är i dagens läge en särskild grund för otillbörlig marknadsföring 

vilket har bekräftats i flertalet fall. Det är dock inte nödvändigt att utnyttjandet ska ha 

gett sken av ett föreliggande kommersiellt samband mellan företagen. MD har i flera 

fall även uttalat att det är otillåtet för utomstående att utnyttja ett uppmärksamhetsvärde 

                                                

80 Levin, Kallifatides, Immaterialrättsliga överlappningar, s. 190 
81 MD 1996:3 (Galliano II). 
82 NJA 1995 s. 635 (Galliano I). 
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som skapats av annan83, renommésnyltning enligt MD förutsätter således inget 

vilseledande. Vilket skiljer sig ifrån om prövningen skulle ske i enlighet med VmL. 

 

 

5.3.3 Skyddet mot vilseledande efterbildning 
 

Att bygga vidare på det någon annan tidigare har skapat genom att efterbilda har genom 

historien inte varit särskilt ovanligt. I vissa fall är det också det som driver utvecklingen 

framåt vilket gynnar samhället i stort. Människan har rätt att inspireras av andra och 

driva idéer vidare för att förbättra dem. Dock finns det självfallet en reglering för hur 

nära man får lägga sig ursprungsidén. Om en efterbildning är laglig eller ej beror 

mycket på hur särpräglad den ursprungliga idén är. Den frågan kan avgöras både av 

varumärkesrättsliga regler och genom marknadsföringsrättsliga. Skillnaden är att de 

immaterialrättsliga reglerna skyddar vissa egenskaper hos varumärket i sig, samt 

skyddar mot otillåtna handlingar riktade mot varumärket. Marknadsföringsrätten å 

andra sidan skyddar mot handlingar kring själva efterbildningen. Lagen tar sikte på 

marknadsföring, som genom sin vilseledande karaktär, blir otillbörlig.  

 I MFL 14 § stadgas att en näringsidkare i sin marknadsföring inte får använda 

efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan 

näringsidkares kända och särpräglade produkter. Dock gäller inte förbudet för 

efterbildningar vars utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. 

Med begreppet särpräglad menas att produkten har ett utseende som i estetiskt 

hänseende skiljer den från andra produkter, m.a.o. har produkten en särskiljande 

funktion. Produkten ska även vara känd på marknaden på att sådant sätt att den 

förknippas med en viss näringsidkares produkter. 84 Det är domstolen som ska göra 

bedömningen rörande förväxlingsbarheten av produkterna utifrån konsumentens eller 

näringsidkarens perspektiv.85 Exakt hur den bedömningen ska genomföras diskuteras 

dock inte i förarbetena utan det är något som MD fått utforma. I förarbetena till 

nuvarande MFL anses det dock ”ligga i sakens natur att förekomsten av en sådan 

                                                

83 Se bl.a. MD 1999:21 (Robinson Chips) och MD 2000:25 (Hästensruta). I båda fallen ansågs risken för 
varuförväxling väldigt låg, konsumenter i allmänhet antogs däremot associera OLW Robins Chips till 
SVT:s tävlingsprogram Expedition Robinson, liksom de antogs associera rutiga sängar med Hästens 
Sängar. Sådan associationsskapande kan alltså anses som otillbörligt.  
84 Prop. 2007/08:115 s. 101. 
85 A.Prop. s. 101-102. 
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efterbildning sannolikt påverkar konsumentens ekonomiska handlingsmönster. 

Exempelvis bör det inte råda någon tvekan om att en konsument kan komma att köpa fel 

vara i en affär på grund av förväxlingsrisken”86. Det framstår ju i förarbetena som om 

den bedömningen är uppenbar, men så är inte alltid fallet. Faktum är att MD i vissa fall 

har haft svårt att genomföra en klar bedömning utan att behandla immaterialrätten, 

vilket ska visas nedan. 

 

 

5.3.4 Rättsfall rörande vilseledande efterbildning  

 

Fallet MD 2010:29 är intressant ur den aspekten att svaranden ansåg att det var 

”kopian” som stämde ”originalet”. I målet stämde Marabou AB, som sedermera köpts 

av Kraftkoncernen, in Mars för att de ansåg att de marknadsfört en chokladdragé i en 

förpackning som de påstod utgjorde en vilseledande efterbildning av deras egen 

produkt. De yrkade även på renommésnyltning. Kraftkoncernen började 1957 att 

marknadsföra chokladdragerade jordnötter under namnet M på den svenska marknaden. 

Det amerikanska företaget Mars Inc. hade salufört produkten M&M i en rad olika 

länder sedan 1941, dock inte på den svenska marknaden förrän 2009. Kraftkoncernen 

ansåg sig därför ha rätt till varumärket M på den svenska marknaden som de ansåg vara 

mycket känd samt bärare av god renommé. Mars marknadsförde enligt Kraftkoncernen 

på så sätt att det uppvisade stora likheter till deras eget varumärke varpå de yrkade 

vilseledande efterbildning samt renommésnyltning. Mars kontrade med att det omöjligt 

kan vara en efterbildning då deras produktförpackningar, produkter och varumärke 

redan fanns när Krafts produkt lanserades för första gången. De ansåg också att Krafts 

marknadsförda produkt inte alls var känd på den svenska marknaden och dessutom 

saknade särprägel. Mars gjorde vidare gällande att det renommé Mars produkt hade 

översteg det renommé Krafts produkt hade.  

 MD fann att Krafts produkt hade särprägel och att den kunde anses vara känd på 

den svenska marknaden i och med att den lanserades 1941. Vad gäller yrkandet om 

vilseledande efterbildning ansåg MD att produkterna gav så olika helhetsintryck att det 

inte kunde föreligga någon förväxlingsrisk dem emellan. MD konstaterade också att 

även om Kraft presenterat marknadsundersökningar till stöd för sitt påstående om en 
                                                

86 Prop. 2007/08:115, s. 102. 
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föreliggande förväxlingsrisk, så ska marknadsundersökningar och deras resultat 

bedömas med försiktighet och anses ha ett relativ lågt bevisvärde. Då MD har till 

uppgift att bedöma förväxlingsrisken utifrån konsumentens och näringsidkarens 

perspektiv kan detta uttalande ses som besynnerligt. Troligtvis ska uttalandet tolkas som 

ett konstaterande att marknadsundersökningar alltid medför en viss osäkerhet och att det 

ytterst är domstolen som måste göra bedömningen av om det föreligger någon 

förväxlingsrisk.  

 Själva efterbildningen i sig utgör ingen otillåten handling i marknadsrättslig 

mening förutsatt att det inte blir någon effekt av handlingen, exempelvis att 

konsumenter vilseleds. Utanför det immaterialrättsliga området råder det i princip 

efterbildningsfrihet. Det som gör marknadsföringsrätten tillämplig är konsekvenserna av 

en efterbildning, medan varumärkesrätten ingriper redan då en otillåten efterbildning 

föreligger och riskerar att förväxlas med ett annat registrerat varumärke.  

 

 

5.4 Avslutande kommentarer 
 

Redan i tidiga förarbeten uttrycktes klart att det varumärkesrättsliga området skulle 

hållas inom ensamrättslagstiftningen och det var inte aktuellt att utöka objektskyddet 

genom bestämmelser i marknadsrätten.87 MD har troget följt denna linje och uttalar i 

flertalet domar att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från den 

immaterialrättsliga.88 Men även om skillnaden mellan varumärkes- och 

marknadsföringsrätten slagits fast, anser jag att det framstår som att effekten av 

lagstiftningen ändock blir att marknadsrätten i praktiken kompletterar och fyller ut det 

skydd som varumärkesrätten ger. Bara det faktum att varumärkesrättens 

ensamrättskonstruktion inte alltid täcker alla situationer då ett varumärke hotas betonar 

än mer behovet av ett rättsligt komplement. För att undvika svåra gränsdragningar 

mellan varumärkes- och marknadsföringsrätten skulle behovet av en ny processordning 

kunna tillgodoses genom ett utvidgat kompetensområde för MD. Det skulle kanske vara 

fördelaktigt att behandla dessa frågor gemensamt i framtiden för att på så sätt undvika 

eventuella rättsliga konflikter, något som numera är fallet i vårt grannland Finland.  

                                                

87 SOU 1958:10 s. 60, Prop. 1960:167 s. 37, SOU 1993:59 s. 309 ff, Prop. 1994/95:123 s. 56 ff och s. 167.  
88 Se bl.a. MD 1988:6, MD 1994:25, MD 1999:28, 2006:19, MD 2011:1, MD 2012:15.  
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6 Varumärkets funktioner utifrån Interflora-målet 
 

6.1 Introduktion  
 

Behovet av ett rättsligt komplement blev än mer tydligt år 2012 i fallet 

Elskling/Kundkraft som kommer diskuteras nedan i avsnitt 7. I det fallet hämtade MD 

inspiration ifrån Europadomstolens avgörande rörande marknadsföring på internet. Det 

går att ifrågasättas då målet i EUD inte endast rörde marknadsföringsåtgärder, utan även 

varumärkesintrång. Till skillnad från MD har EUD en historia av att behandla 

varumärkes- och marknadsföringsrättsfrågor gemensamt. Att tillämpa samma 

bedömning i ett liknande fall vid MD kan anses som uppseendeväckande då MD 

traditionellt sett inte gör varumärkesrättsliga bedömningar.  

 

 

6.2 Kort om sökordsannonsering 
 

EUD har under de senaste åren behandlat ett antal domar som rör användning av annans 

varumärke som sökord på internet, företrädesvis vid användande av Googles tjänst 

AdWords.89 Kärnfrågan vid dessa fall är hur bedömningen ”användning av annans 

varumärke” ska förstås. Det är ju olagligt att använda sig av annans varumärke utan 

rättighetsinnehavarens godkännande. Genom tjänsten AdWords är det möjligt att 

registrera en konkurrents varumärke som sökord för sin egen annons, s.k. ”sponsrade 

länkar”. Varumärket ifråga nämns alltså inte i annonsen utan används som sökord som 

leder till att annonsen visas. Det är inte numera ovanligt att en annonsör väljer ett 

sökord som utgörs av en konkurrents varumärke för att få internetanvändaren att besöka 

annonsörens websida istället för konkurrenternas. Ett ovant öga kan uppfatta de 

sponsrade länkarna som sökresultat och därför klicka på en annons istället för ett 

sökresultat. Detta har lett till en stor mängd rättstvister, framförallt på immaterialrättens 

område, men även på marknadsrättens. EUD har klargjort den här frågan genom flera 

                                                

89 EU-domstolen mål C-236/08, C-238/08 (Google France), C-278/08 (BergSpechte), C-91/09 (Eis.de), 
C-558/08 (Portkabin), C-324/09 (L’Oreal v eBay), C-323/09 (Interflora).  



 39 

fall, av vilka två ska redovisas nedan och i sin tur belysas genom ett svenskt fall på 

området. 

 

 

6.3 Varumärkets funktioner 
 
Interflora Inc. bedriver handel genom ett världsomspännande nätverk för 

blomsterleveranser. Marks and Spencers (M&S) är en av de största detaljhandlarna i 

Storbritannien och konkurrerar med Interflora. M&S valde inom ramen för söktjänsten 

AdWords ordet ”interflora” i olika varianter som sökord i Googles sökmotor. M&S 

annons på internet kom således upp vid en sökning på ordet ”interflora”. M&S visade 

aldrig ordet ”interflora” i sin annons men EUD ansåg likväl att det var fråga om en 

varumärkesanvändning, då det faktiskt användes som sökord.90 Målet omfattade en 

situation med s.k. ”dubbel identitet” där tredje man (Google) använder ett kännetecken 

som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för 

vilka varumärket registrerats. I en sådan situation har det tidigare konstaterats att 

varumärkesinnehavaren endast har rätt att förhindra användningen om den kan skada en 

av varumärkets funktioner.91 Jag har här valt att avgränsa mig till tre olika funktioner 

som återfinns både i Interflora-domen samt MD 2012:15 (Elskling/Kundkraft).  

 

 

6.3.1 Ursprungsangivelsefunktionen 
 

I Interflora-målet analyserar domstolen en eventuell skada på 

ursprungsangivelsefunktionen. Genom intrånget finns en risk att skada kan uppkomma 

då annonsen antyder att det kan föreligga ett ekonomiskt samband mellan annonsören 

och varumärkesinnehavaren. Denna sambandsförväxling är sedan länge känd inom 

varumärkesrätten men EUD utvidgar den genom att tillägga att skada även kan 

föreligga när annonsen är så vag ifråga om ursprunget att en internetanvändare inte kan 

veta om annonsören härstammar från tredje man eller har ekonomiska band till 

                                                

90 EU-domstolen mål C-323/09 (Interflora) p. 31, mål C-278/08 (BergSpechte) p. 19. 
91 Mål C-236/08 (Google France) p. 79, C-278/08 (BergSpechte) p. 21, se även mål C-487/07 (L’Oréal v 
eBay) p. 60, samt mål C-558/08, (Portakabin) p. 29. 
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varumärkesinnehavaren. Även om annonsen inte antyder några ekonomiska band kan 

det alltså vara så pass vagt utformad att det utifrån reklamlänken, eller det 

reklammeddelande som bifogas, inte kan vara möjligt att utesluta ekonomiskt samband.  

 

 

6.3.2 Reklamfunktionen  

 

Vad gäller reklamfunktionen slog domstolen fast att denna användning av annans 

varumärke som sökord i en söktjänst inte skadar varumärkets reklamfunktion. Med 

reklamfunktion menas att varumärket som sådant påverkar avsättningen på en vara och 

har förmågan att attrahera konsumenter. Reklamfunktionen utgör en viktig komponent i 

rättighetsinnehavarens sätt att nå ut till sin omsättningskrets. Syftet är att få 

konsumenter att välja en speciell produkt genom att försöka påverka deras känslor och 

upplevelser.  

 

 

6.3.3 Investeringsfunktionen 

 

Varumärkesinnehavaren kan använda sig av sitt varumärke för att skaffa sig eller 

behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot 

varumärket. Även om den s.k. investeringsfunktonen kan överlappa med 

reklamfunktionen poängterar EUD att de ändå skiljer sig åt.92 EUD påvisar att det inte 

bara genom reklam är möjligt att använda sig av varumärket för att förvärva eller 

behålla gott rykte. Det finns flera andra kommersiella tekniker med vilka man kan 

uppnå samma mål. Vilka dessa är, undviker domstolen dock att nämna. När t.ex. en 

konkurrent till varumärkesinnehavaren använder ett kännetecken som är identiskt med 

dennes varumärke och denna användning i stor grad stör varumärkesinnehavarens 

användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte, anser 

domstolen att det skadar varumärkes investeringsfunktion. Då varumärket redan åtnjuter 

ett gott rykte skadas investeringsfunktionen när tredje mans användning äventyrar att 

det vidmakthålls.  

                                                

92 Mål C-323/09 (Interflora) p. 61.  
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7 Svensk praxis och dess påverkan av Europadomstolens dom 
 

7.1 Introduktion 
 

Även i Sverige har Googles tjänst AdWords varit föremål för prövning utifrån ett 

varumärkesrättsligt perspektiv. I HovR avgjordes målet mellan svarandebolaget Canea 

och kärandebolaget Antura.93 Antura gjorde gällande att Canea vid annonsering genom 

AdWords valt konkurrentens varumärke som sökord. Vid prövningen diskuterade HovR 

såväl ursprungsangivelsefunktionen som investeringsfunktionen och konstaterade 

därefter att annonsen inte visade på något ekonomiskt samband mellan Canea och 

Antura, dessutom fann HovR heller ingen otydlighet vad gällde annonsens avsändare. I 

detta fall hade Antura tidigare sålt Caneas produkter, men detta ansåg inte HovR 

föranleda en ändrad bedömning. HovR:s bedömning får anses ligga i linje med EUD:s 

och ger ingen vidare anledning till ifrågasättande.  

Däremot uppkom frågan om sökordsannonseringens förenlighet med den svenska 

marknadsrätten år 2006. MD avgjorde då ett mål emellan företagen Blocket och 

Metro.94 I förevarande fall hade Metro använts sig av Blockets varumärke som sökord 

på Google. Domskälen som MD presenterar är relativt kortfattade och konstaterar 

endast att Metros agerande inte var otillbörligt enligt MFL. Det anges emellertid inga 

skäl för detta synsätt. I ljuset av detta otydliga domslut är det föga förvånande att frågan 

återigen hamnade på domstolens bord år 2012.  

 

 

7.2 Elskling mot Kundkraft 
 

I december 2012 meddelads dom i målet MD 2012:15. Målet är intressant framför allt 

genom att det belyser problemet med skilda processordningar för immaterialrättsliga 

och marknadsrättsliga mål. Svårigheterna att upprätthålla en tydlig gränsdragning 

mellan områdena har blivit allt större med den betydelse som unionsrätten har idag. 

Avgörandet tyder enligt Bernitz på att MD nu är beredd att modifiera sitt tidigare 

                                                

93 Hovrätten i Västra Sverige, mål nr. Ö 2376-12. 
94 MD 2006:13.  
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förhållningssätt och själv göra integrerade immaterialrättsliga och marknadsrättsliga 

bedömningar.95 Parter i målet var Elskling och Kundkraft, två företag som båda 

tillhandahåller elprisjämförelser på internet via respektive bolags webbsida. Kundkraft 

har i detta fall använt varumärket Elskling som sökord vid sökordsannonsering. Vid en 

sökning på Elskling visades således en annons från Kundkraft, men också en annons 

från Elskling självt. Mot bakgrund härav begärde Elskling att MD skulle förbjuda 

Kundkraft att använda Elskling som sökord samt förbjuda dem att vilseleda 

konsumenter att Elskling och Kundkraft har ett ekonomiskt eller kommersiellt samband.  

 

 

7.2.1 Ursprungsangivelsefunktionen i Elskling/Kundkraft 

 

MD konstaterade inledningsvis att sökordsannonseringen utgör en 

marknadsföringsåtgärd i enlighet med MFL. Med avvikelse från tidigare praxis 

fortsätter MD sin prövning med att bedöma om Kundkrafts utnyttjande av sökordet 

Elskling innefattade ett varumärkesintrång. Domstolen tog sin utgångspunkt i EUD:s 

tidigare avgöranden på området, särskilt Interflora-målet.96 MD fann att den av EUD 

fastslagna huvudregeln innebär att innehavaren inte har rätt att förhindra annonser som 

konkurrenten visar utifrån sökord som motsvarar varumärket, men att det finns olika 

typer av situationer där förfarande är varumärkesrättsligt otillåtet.97 MD gick därefter in 

på att pröva frågan utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv för att utröna om någon av 

företagets funktioner kommit till skada. Bedömningen görs i likhet med den som skedde 

i Interflora-målet. Vad gäller ursprungsangivelsefunktionen uttalade MD att Kundkrafts 

tjänst inte utgjorde någon imitation av Elsklings tjänster genom att tjänsterna uppvisade 

vissa skillnader i sina funktioner och därmed kunde leda till olika resultat vid 

användning. Vid granskning av annonsen konstaterades även att ordet ”Elskling” inte 

framgick i annonsen och att det varken i annonsen eller på webbsidan gjordes några 

antydningar till en koppling företagen emellan. En skäligen uppmärksam 

internetanvändare skulle därför inte ha svårt att tolka och förstå annonsens ursprung. 

Det förelåg därför inte någon skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion.  

 
                                                

95 Bernitz, NIR 2013 s. 452.  
96 Se p. 89 och 95 m.fl. i domen. 
97 Se p. 91 i domen samt p. 91 och 95 i C-323/09 (Interflora).  
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7.2.2 Reklamfunktionen och investeringsfunktionen i Elskling/Kundkraft 

 

Vad gäller reklamfunktionen konstaterade MD kort att det av EUD:s praxis framgår att 

varumärkets reklamfunktion inte skadas genom sådan sökordsannonsering eftersom 

varumärkesinnehavaren webbsida också visas bland sökresultaten.98 MD utredde även 

om det förelåg någon skada på varumärkets investeringsfunktion. Även här hänvisas det 

till EUD:s avgörande. Som nämnts ovan kan investeringsfunktionen skadas om 

användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavaren användning av sitt 

varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera 

konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.99 MD framhåller precis som EUD att 

en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig konkurrentens användning och det 

endast medför att innehavaren tvingas anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller 

behålla ett gott rykte. I det aktuella fallet fann MD att Kundkraft erbjuder konsumenten 

ett alternativ genom användningen av Elsklings varumärke. Enligt domstolens 

bedömning kan varumärkets goda rykte inte ansetts ha tagit någon skada av 

användningen och någon skada förelåg därför inte på investeringsfunktionen.  

 

 

7.3 Marknadsdomstolens dom i förhållande till EU-domstolens dom 
 

Slutligen konstaterade MD i enlighet med MFL att det dessutom inte var fråga om 

renommésnyltning eller vilseledande i fråga om marknadsföringens avsändare och 

kommersiella ursprung.  Till grund för detta framhölls att en skäligen uppmärksam 

internetanvändare inte kunde ha svårt att förstå att det var Kundkrafts annons och att det 

var en annan aktör än Elskling som stod bakom annonsen. Varumärket hade ju 

dessutom använts för att erbjuda ett alternativ till en annan befintlig tjänst. 

Sammanfattningsvis konstaterar domstolen att Kundkrafts agerande inte stod i strid med 

varumärkesrätten och att förfarandet därmed inte stred emot lagstridighetsprincipen, och 

i förlängningen god marknadsföringssed. MD:s ändrade inställning till immaterialrätten 

och lagstridighetsprincipen kommer att diskuteras nedan, men först ska nämnas att det 

resonemang MD för utifrån EUD:s avgörande är hittills det mest utförliga i svensk 

                                                

98 Se p. 101 i domen samt p. 54 i C-323/09 (Interflora).  
99 Se avsnitt 6.2.3 ovan i arbetet samt p. 62 i C-323/09 (Interflora).  
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domstol.100 Utgången i målet får anses i stort vara i enlighet med EUD:s bedömning. 

Dock kan vissa resonemang ifrågasättas då de inte stämmer helt överens med EUD:s. 

MD tillmäter inte bara själva annonsens utformning betydelse, utan även vad som 

framgår av respektive bolags webbsida samt att Elskling själv även annonserat. I en 

jämförelse av det tidigare redovisade rättsfall från HovR, förefaller det sig att HovR:s 

resonemang låg närmare i linje med EUD:s då det endast fokuserades på annonsen och 

inga kringliggande faktorer.101  Intressant är även att MD inte fann skäl att göra skillnad 

på det varumärkesrättsliga anseendeskyddet och det marknadsrättsliga 

renomméskyddet.102 Här suddar domstolen än mer ut den gräns som tidigare varit 

dragen mellan immaterialrätten och marknadsrätten. Som tidigare anförts i detta arbete 

har det förefallit som om varumärkes- och marknadsrätten endast skiljer sig genom 

ordval men att innebörden av begreppen i själva verket är densamma. Här bekräftas att 

så är fallet då MD inte gör någon skillnad på ett varumärkesrättsligt begrepp och ett 

marknadsrättsligt. Frågan är varför det ens varit nödvändigt att skilja dem åt från 

början?  

 

 

7.4 Analys av fallet 
 

Aldrig före Elskling/Kundkraft-målet har MD på det sätt som nu redovisats gått in på en 

immaterialrättslig prövning.103 Det svenska rättsläget ska förstås mot bakgrund av 

tidigare nämnda lagstridighetsprincip. Principen har tillämpats av MD i många år i fråga 

om marknadsföring av produkter som varit lagstridiga.104 Lagstridighetsprincipen har 

dock aldrig tidigare tillämpats i förhållande till immaterialrätten.105 MD har som 

påvisats tidigare ofta uttalat att domstolen inte tar ställning till immaterialrättsliga tvister 

och inte meddelar förbud enligt MFL endast på den grundvalen att ett förfarande utgör 

immaterialrättsintrång.106 MD har med andra ord inte prövat om ett mål rörande 

vilseledande efterbildning eller renommésnyltning också innefattar intrång i 
                                                

100 Abdon, Sökordsannonsering – i gränslandet mellan immaterialrätt och marknadsrätt, NJ 2:13 s. 65.  
101 A.a. s. 65.  
102 Se domen p. 116.  
103 Bernitz, NIR 2013 s. 453.  
104 Se t.ex. MD 2009:10, Teknik-Kedjan, som rörde marknadsföring av otillåten avkodningsutrustning för 
tv-mottagning.  
105 Bernitz, NIR 2013 s. 453.  
106 För exempel se MD 2001:12, Elflugan.  
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varumärkes-, upphovs-, eller mönsterrätt. Det faktum att en efterbildning sannolikt 

också innefattat ett varumärkesintrång har inte hindrat MD att självständigt pröva om 

efterbildningen varit otillbörlig i förhållande till MFL. Detta ska dock, enligt MD i 

Elskling/Kundkraft-målet, inte förstås så att förfaranden inom immaterialrättens område 

som, med beaktande av lagstridighetsprincipen, är i strid med god marknadsföringssed 

och som är otillbörlig, inte kan förbjudas enligt MFL.107 Med andra ord menar MD att 

förfaranden inom immaterialrätten kan förbjudas enligt MFL om förfarandet strider mot 

lagstridighetsprincipen och därmed även god marknadsföringssed. I aktuella mål 

hänvisar MD till ett tidigare avgörande, MD 2011:29 (PSJailbreak), där domstolen 

markerat att ett flexiblare förhållningssätt varit på väg. Det målet diskuteras nedan.  

 

 

7.5 Föregångaren PSJailbreak  
 

Det är ingen nyhet att musikbranschen, filmbranschen, tv-branschen samt även 

videospelsbranschen är hårt ansatta vad gäller piratkopiering. Olovlig kopiering sker 

ofta av videospel och dessa piratkopior kan sedan spridas över hela världen. För att 

skydda spelen mot denna olovliga kopiering har de flesta spelföretag vidtagit tekniska 

åtgärder som fungerar som kopieringsspärrar och åtkomstspärrar. Enkelt förklarat kan 

spelföretagen utforma spelkonsolerna så att de inte kan läsa av piratkopierade spel. 

Detta hade även Sony Computer entertainment gjort för spelkonsolen Playstation 3. 

Senare spreds dock nyheten att ett s.k. ”jailbreak” för PS3-systemet gör det möjligt att 

spela piratkopierade spel i den nya konsolen. Produkten lanserades i Kina och spred sig 

sedan över världen varpå Sony stämde in svenska återförsäljare av produkten i MD. 

Sony grundade sitt yrkande om förbud av vidare marknadsföring på att handhavande av 

produkten PSJailbreak var olovlig enligt 52 e och 57 a § § i URL och hänvisade därefter 

till lagstridighetsprincipen. MD fann förfarandet vara lagstridigt och förbjöd det såsom 

otillåtet enligt generalklausulen i MFL. Det intressanta är hur MD nådde den slutsatsen. 

Ovanligt nog nämns det inte i målet att domstolens bedömning görs fristående från den 

immaterialrättsliga bedömningen, något som förefaller vara standard i MD när målet 

kan anknytas till immaterialrätten. MD gör i målet en upphovsrättslig bedömning av 

spelen och fastslår att spelen ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd som filmverk och 
                                                

107 Se domen p. 92.  
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datorprogram. Domstolen analyserar sedan PSJailbrekas funktion och syfte och 

konstaterar att dess enda syfte är att kringgå PS3-systemets tekniska åtgärder för att på 

så sätt möjliggöra en olovlig exemplarframställning av PS3:s videospel. De svenska 

återförsäljarnas handhavande av produkten har därför varit olovlig enligt URL. I och 

med detta blir marknadsföringen av produkten också olovlig enligt 

lagstridighetsprincipen och kan därmed förbjudas med stöd att generalklausulen i 5 § 

MFL.  

 

 

7.6 Avslutande kommentarer 
 

Genom MD 2012:15 (Elskling mot Kundkraft) och MD 2011:29 (PSJailbreak) öppnar 

nu domstolen upp för möjligheten att förbjuda immaterialrättsliga intrång med 

beaktande av lagstridighetsprincipen. Något som tidigare knappast varit möjligt. Fallen 

visar eventuellt på ett annorlunda förhållningssätt till immaterialrätten. Frågan är om 

detta endast var två undantag eller om vi kan komma att se en ändrad trend i domstolens 

tidigare restriktiva inställning till immaterialrätten. Det skulle emellertid även kunna 

förefalla sig så att MD i Elskling/Kundkraft-målet endast gjorde en 

varumärkesbedömning då vissheten redan fanns att det inte skulle kunna leda till en 

fällande dom. Ifall utgången av en sådan bedömning ansågs så pass säker skulle det 

kunna förklara varför MD likväl gjorde en varumärkesrättslig bedömning. Om det trots 

allt fortfarande är omöjligt att döma för varumärkesintrång i MD går det att ifrågasätta 

betydelsen av domen. Dock anser jag att även om domen inte var fällande i 

intrångsfrågan, öppnas ändå möjligheten för en varumärkesrättslig bedömning upp. 

Utgången i Elskling/Kundkraft-målet skulle kunna komma att leda till att fler mål med 

varumärkesrättslig karaktär kommer att drivas i MD, då handläggningstiderna generellt 

är kortare. Däremot är det ju som nämnts tidigare inte möjligt att begära skadestånd i 

MD som enda instans, vilket säkert kan få många varumärkesinnehavare att välja en 

annan strategi.  

Som påvisats tidigare i arbetet ter sig gränsdragningen mellan immaterial- och 

marknadsrätten i dagens läge inte längre som hållbar. De båda rättsområdena tillkom 

under en tid då unionsrätten inte var lika utbredd och betydelsefull för det svenska 

rättsläget. Den marknadsrättsliga praxisen var mindre utvecklad samtidigt som 
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immaterialrätten inte hade samma bredd som den har idag. Mål kring vilseledande 

efterbildning och renommésnyltning var på den tiden i det närmaste obefintliga i 

Sverige.108  

I unionsrätten saknas liknande gränsdragningar mellan immaterialrätt och 

marknadsrätt, vilket görs tydligt i EUD:s avgöranden. Det tydligaste exemplet kan vara 

mål C-486/07 (L’Oréal) som rörde marknadsföring av en imitation av en känd fransk 

parfym.109 I målet företog EUD en samlad varumärkes- och marknadsrättslig 

bedömning. Utgången i målet blev att parfymen ifråga ansågs stå i strid med det 

varumärkesrättsliga anseendeskyddet och därmed utgjorde ett varumärkesintrång. 

Utöver detta förelåg dessutom en otillåten renommésnyltning i enlighet med 

marknadsrätten. Bedömningen att ingen skillnad föreligger mellan det 

varumärkesrättsliga anseendeskyddet och den marknadsrättsliga renommésnyltningen 

kan kännas igen från MD:s uttalande i Elskling-målet där det även hänvisade till 

L’Oréal-målet.110 Unionsrätten har även, genom tidigare nämnda ”svarta listan”, 

tydliggjort att varumärkesförfalskningar ska kunna förbjudas enligt 

marknadsföringslagen med stöd av punkt 9 i den svarta listan, som den svenska 

lagstridighetsprincipen också grundar sig på.111 Inom unionsrätten syns det sedan länge 

således ett samband emellan varumärkes- och marknadsföringsrätten. Men på grund av 

den långa svenska traditionen att hålla dessa områden isär har inte rättsläget i Sverige 

uppdaterats i enlighet med unionsrätten 

Det finns skäl att välkomna den utveckling som verkar ske i MD. Domstolen 

verkar ha fått en annan inställning till hur hårt gränsdragningen mellan marknadsrätten 

och immaterialrätten ska dras, vilket enligt min mening endast kan medföra fördelar. 

Dock ska inte glömmas att en större genomgripande förändring av praxis inte är möjlig i 

nuläget då MD ännu inte är behörig att direkt tillämpa den immaterialrättsliga 

lagstiftningen. Enligt ovan redovisade mål kan man dock se en möjlig öppning vad 

gäller att genom lagstridighetsprincipen förbjuda olika former av immaterialrättsintrång 

såsom otillbörlig marknadsföring. Hur långt den här utvecklingen sträcker sig kan bara 

framtiden utvisa, men faktum kvarstår att en utveckling av området behövs.  

 

                                                

108 Bernitz, NIR 2013 s. 454. 
109 A.a. s. 454. 
110 MD 2012:15 p. 108 i domen, Bernitz, NIR 2013 s. 454. 
111 Bernitz, NIR 2013 s. 455. 
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8 De processuella alternativens utmärkande egenskaper 

 

8.1 Introduktion 
 

Uppsatsen har genomgående påvisat de gemensamma egenskaper som varumärkes- och 

marknadsföringsrätten ibland uppvisar. Gränsdragningen har som visats kunna vara 

svårtolkad då de båda rättsområdena befinner sig så pass nära varandra i vissa 

avseenden. Som tidigare berörts i arbetet behandlas ändock varumärkes- och 

marknadsföringsrätten i två olika domstolar. Marknadsdomstolen och de allmänna 

domstolarna besitter båda vissa utmärkande egenskaper som anpassats efter de mål de 

handlägger. I och med att domstolarna har olika bakomliggande syften är det t.ex. 

omöjligt att kumulera immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål vilket leder 

till processekonomiska nackdelar. I och med att de processuella alternativen skiljer sig 

åt kommer de processuella skillnaderna domstolarna mellan att presenteras i detta 

kapitel. Nedan förevisas de problem som kan uppstå då part är tvungen att föra två olika 

processer i två olika domstolar.  

 

 

8.2 Behovet av expertis på området 
 

I egenskap av specialdomstol erbjuder MD tillgång till sakkunnig expertis vilket enligt 

min mening behövs i dessa fall. De immaterialrättsliga och marknadsföringsrättsliga 

överlappningar till trots har Sverige, som tidigare framgått, dock valt att behandla 

immaterialrättsmål vid de allmänna domstolarna. Den ursprungliga idén kan tänkas ha 

varit strävan av att de immaterialrättsliga målen ska kunna behandlas av alla domare 

och på så sätt vara en del av det allmänna rättsystemet. Något som på senare tid går att 

ifrågasätta är dock om inte utvecklingen på immaterialrättens område det senaste 

decenniet påvisat ett behov av sakkunniga experter även vid sådana mål. I många andra 

länder har det inrättats specialdomstolar till syfte att bygga upp denna 

specialkompetens.112 Enligt Levin kan den nödvändiga kunskapen knappast uppnås av 

de allmänna domstolarna utan att oproportionerligt mycket tid läggs ner på 

                                                

112 Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 547. 
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efterforskning kring gällande lagstiftning och nationell och internationell praxis på det 

immaterialrättsliga området.113 Levin fortsätter och nämner en tendens att 

immaterialrättsliga tvister idag oftast förliks eller eventuellt avgörs genom skiljedom.114 

Detta skulle enligt min mening kunna vara en följd av att parterna känner att domarna i 

allmänna domstolar inte är så insatta på området som parterna önskar. Denna bristande 

tilltro till domstolarna är enligt Levin måhända bra för samhällsekonomin men till 

förfång för rättsbildningen.115 Det föreligger enligt min mening ett behov av sakkunniga 

experter för att stärka tilltron till domstolarna vad gäller handläggningen av 

immaterialrättsliga mål. Om trenden att undvika de allmänna domstolarna fortsätter, kan 

även det tala för att det svenska systemet inte tillräckligt tillgodoser 

rättighetsinnehavarens önskemål.116 Visserligen finns det en möjlighet för överklagan i 

allmän domstol, men svårigheten att få prövningstillstånd i HovR och senare HD måste 

anses göra det svårare att dra nytta av denna fördel. Inrättandet av specialdomstolar har 

ofta motiverats med att det på vissa rättsområden behövs specialkompetens för att 

förbättra, samt effektivisera rättsskipningen.117 Genom att målen bedöms i färre 

instanser än vid allmän domstol effektiviseras processen än mer.  

I takt med den snabba och viktiga utvecklingen på immaterialrättens område går 

det att se att utvecklingen föranlett en specialisering på området på de större 

advokatbyråerna i Sverige. Det är numera inte ovanligt att de större byråerna har en 

speciell avdelning som endast arbetar med immaterialrätt. I takt med att kompetensen 

stärks bland ombuden ter det sig problematiskt att just domarna i de allmänna 

domstolarna automatiskt förväntas inneha en sådan spetskompetens. På patentområdet 

är det däremot Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt som är exklusiv fora vid 

patentintrång (65-67 § § PL).118 Det kan förklaras med att det på patentområdet krävs 

teknisk expertis som kanhända inte alltid står att finna vid de allmänna domstolarna i 

landet. Att samla sådana mål vid en och samma domstol har därför ansetts fördelaktigt, 

något jag anser även borde gälla varumärkesrättsliga mål.   

 

                                                

113 A.a. s. 547. 
114 A.a. s. 547.  
115 A.a. s. 547.  
116 Levin, Kallifatides, Immaterialrättsliga överlappningar, s. 198.  
117 Se bl.a. SOU 2006:099 s. 275, SOU 2007:065 s. 118.  
118 Information funnen på http://www.prv.se/sv/Patent/Forvalta-dina-patentintressen/Bevaka-ditt-och-
andras-patentskydd/Opponera-eller-forsvara-dig/Patentintrang/, besökt senast den 10 januari 2014. 
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8.3 Olika bakomliggande syften 
 

Det grundläggande förhållandet mellan MD och de allmänna domstolarna är att de ska 

bedöma två olika rättsområden. Som beskrivits ovan har dock utvecklingen medfört att 

det finns situationer där båda lagarna kan bli tillämpningsbara. En viktig aspekt är dock 

att MD i sin rättstillämpning endast bedömer den marknadsrättsliga aspekten och inte 

tar hänsyn till de immaterialrättsliga ensamrätterna.119 MD har i praxis uttryckligen, och 

vid flera tillfällen, vidhållit att de inte tar ställning till immaterialrättsliga tvister och inte 

meddelar förbud endast på grund av ett eventuellt intrång i en immaterialrätt.120 Problem 

uppstår därmed då bedömningarna enligt MFL och VmL, av i princip samma situation, 

grundar sig på helt olika förutsättningar samt med olika sanktioner som följd. VmL 

grundar sig som sagt på rättighetsinnehavarnas intressen och MFL på näringsidkars- 

och konsumentintresset121. MFL grundar sig på ett konsumentperspektiv och är inte ett 

skydd för varumärkesinnehavarna.122  

Trots att det både i förarbeten och praxis tydligt uttrycks att hänsyn inte ska tas till 

immaterialrätten i mål vid MD123, så anser jag att bedömningen i MD allt mer börjar 

närma sig den varumärkesrättsliga bedömningen. I rättspraxis har MD infört 

bedömningskriterier som ligger nära dem i VmL. Ett mer tydligt exempel är kravet på 

särprägel som får anses ligga väldigt nära det varumärkesrättsliga kravet på 

särskiljningsförmåga. I praxis har MD till och med använt kriterierna för 

särskiljningsförmåga.124 Är det en önskvärd utveckling att MD allt mer tycks hämta 

inspiration ifrån varumärkesrättens bedömningar? Ifall MD börjar se till 

varumärkesrätten för att lösa rättsliga tvister, ska det välkomnas eller ifrågasättas? 

Utvecklingen tyder på att MD försöker anpassa rättstillämpningen till nya förhållanden 

och att domstolen på den vägen glider in på andra bedömningsgrunder. Samtidigt som 

MD vidhåller att de inte tar hänsyn till immaterialrätten.  

 

 
                                                

119 Se bl.a. MD:s praxis, exempelvis MD 2012:15.  
120 Se bl.a. MD 1988:6, MD 1995:23, MD 2010:21.  
121 Se avsnitt 5.2 ovan i arbetet.  
122 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 326. 
123 Prop. 1970:57 s. 89 f, Prop. 1994/95:123 s. 57 f.  
124 Se särskilt MD 1996:3 (Galliano) som diskuterade ovan i avsnitt 5.3.2 i arbetet.   
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8.4 ”Dubbelprocess”? 
 

Enligt rådande system är det ibland möjligt för en part att inleda en process både enligt 

VmL och MFL. Beroende på vad en klagande vill åstadkomma med processen kan 

denne välja lagstiftning utifrån det. Är det processekonomiskt mer fördelaktigt att välja 

ett system med endast en instans bör MFL väljas. I MD finns även samlad expertis på 

området vilket också borde tala för att en process kanske bör förpassas dit. Även om 

mycket talar för att processen bör föras i MD kvarstår ändå faktum att det inte där är 

möjligt att själva varumärkesintrånget bedöms. I MD kan endast frågan om otillbörlig 

marknadsföring prövas. För en näringsidkare kan det inte anses vara skäligt att sitta och 

vänta på att ens varumärke används på ett vilseledande sätt. Det kan tillfoga stor skada 

på varumärket, som sedan inte går att reparera. För en näringsidkare ter sig det därför 

ofta lämpligt att även få till stånd en hävning av ett vilseledande varumärke enligt 

reglerna i VmL. Med andra ord måste två processer föras vid två olika domstolar för att 

stoppa ett och samma förfarande.125 Utgången i de båda processerna skiljer sig åt då den 

ena kan leda till hävning av ett varumärke och den andra till att all marknadsföring 

förbjuds. Detta förfarande är processekonomiskt svårförsvarligt. Dessutom finns 

möjligheten att domstolarna fattar helt olika beslut, vilket inte ger rättssäkerhet. Till 

försvar för det nuvarande systemet bör dock nämnas att den klagande faktiskt har en 

möjlighet att först snabbt få slut på en otillbörlig marknadsföring genom en förbudstalan 

i MD för att sedan föra en skadeståndsprocess i allmän domstol. Fast frågan kvarstår om 

det inte vore enklare och mer processekonomiskt att handlägga liknande mål vid samma 

domstol.  

 

 

8.5 Avslutande kommentarer 
 

Det verkar föreligga ett behov av en klarare och enklare rättegångordning för den här 

sortens mål. Att inte ha möjligheten att kumulera mål av detta slag som har ett sådant 

                                                

125 Rättegångsbalkens regler om litispendens och res judicata hindrar i detta fall inte en sådan 
”dubbelprocess”. Process enligt MFL och VmL har dels olika syften samt rättegångsordningar och rör 
inte samma rättsfråga i RB:s mening, det är därför inte möjligt att kumulera mål enligt VmL och MFL 
enligt RB 14:7 och 45:3 st. 2, se även Bernitz, Promemoria Angående införande av en särskild, 
sammanhållen domstolsordning för mål angående immaterialrätt och marknadsrätt s. 35. 
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nära samband leder till onödiga olägenheter i form av både ekonomiska och tidsmässiga 

belastningar. Det nuvarande systemet att två parallella processer kan föras i så gott som 

samma fråga medför enligt mig en stor osäkerhet ur rättssäkerhetssynpunkt då det 

föreligger en risk för olika utgångar i de olika domstolarna. Att inte ha möjligheten att 

kumulera liknande mål av förevarande slag i en domstolsprocess bidrar dessutom till 

onödiga processekonomiska kostnader för alla parter. Om en reformation av 

rättsprocesserna ändock inte är önskvärd kan en mindre ingripande åtgärd vara att 

utforma särskilda regler kring bedömningsgrunderna som passar båda lagarna på 

områden där de ibland överlappar. På så sätt skulle domstolarnas arbete underlättas samt 

troligtvis förbättras. Mitt förslag på en lösning till problemet är dock att MD:s 

behörighet utvidgas till att i framtiden även omfatta varumärkesrätt, för att på så sätt 

åtgärda ovan nämnda olägenheter. En gemensam handläggning av varumärkes- och 

marknadsrättsliga mål av kompetenta domare på området skulle bidra till en positiv 

utveckling ur rättssäkerhetssynpunkt.  
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9 Nordisk utblick  
 

9.1 Introduktion 
 

Som konstaterats ovan föreligger det brister i den marknadsrättsliga 

specialprocessordningen. Den är numera ifrågasatt, inte minst inom Svenskt Näringsliv 

som genom en skrivelse till justitieministern begärde en gemensam handläggning för 

immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål.126 Då unionsrätten redan behandlar de 

båda områdena gemensamt127 är det beaktansvärt att den svenska lagstiftningen står fast 

vid den gamla principen att hålla isär de båda rättsområdena. Inom några av de nordiska 

länderna har däremot utvecklingen kring en sådan gemensam processordning gått 

framåt.128 För att närmare fastställa möjligheten av en sådan omarbetning i Sverige har 

jag därför valt att genomföra en komparativ studie de nordiska länderna emellan för att 

utröna hur relationen mellan immaterialrätten och marknadsrätten tar sig utryck i våra 

grannländer. Att genomföra en jämförelse med liknande juridiska system inom Norden 

är även det en fördel då jag söker inspiration till att presentera ett förslag på en 

processuell reformation som kan vara lämplig för Sverige.  

 

 

9.2 Danmark 
 

9.2.1 Introduktion 

 

I Danmark handläggs alla typer av mål i allmänna domstolar s.k. Byretter, Landsretter 

och Højesteret.129 Byretterna kan jämöras med de svenska tingsrätterna och de två 

                                                

126Bernitz, Varumärkesrätten i svensk marknadsrätt. Kommentar till svenska Marknadsdomstolens dom 
2012:15 Elskling mot Kundkraft Sverige, NIR 2013 s. 455, samt Svenskt Näringslivs skrivelse benämnd 
”En domstol för immaterialrätt, konkurrens, marknadsföring m.m” som står att finna på följande adress  
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00009/Svenskt_N_ringslivs_s_9202a.pdf, besökt 
senast den 27 december 2013. 
127 Se avsnitt 6.1 ovan i arbetet. 
128 De nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd anordnade bland annat ett möte på Arlanda år 2003 
där bland annat immaterialrättsprocessen diskuterades. Om mötet finns att läsa i bl.a. NIR 2006 s. 605 
samt NIR 2003 s. 359. 
129 Information funnen på http://www.domstol.dk/om/organisation/Pages/default.aspx, senast besökt den 
19 december 2013. 
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landsretterna har en del likheter med de svenska hovrätterna medan Højesteret är 

Danmarks Högsta domstol. Den marknadsrättsliga lagstiftningen behandlas i Sø– og 

Handelsretten som handlägger mål inom sjörätten och marknadsrätten och kan sägas 

vara den enda specialdomstolen i Danmark. I motsats till en rad andra europeiska 

länder, Sverige inkluderat, har Danmark inga förvaltningsrätter.130 

 

 

9.2.2 Behandlingen av immaterialrätt och marknadsrätt 

 

Från och med den 1 januari 2007 genomgick Danmark en omfattande 

domstolsreform.131 Reformen innebar bland annat ett utvidgat kompetensområde för 

Sø– og Handelsretten. Domstolen bestod tidigare av två avdelningar som handlade 

frågor angående sjörätt, handelsrätt, marknadsföringsrätt, principiella arbetsrättsliga 

tvister och konkurrensrätt. I och med reformen samlas numera all immaterialrätt, 

bortsett från upphovsrätten, till Sø– og Handelsretten. Däremot så flyttades 

marknadsföringsmål ifrån Sø– og Handelsretten och döms numera vid någon av 

byretterna.132 Det ändrade kompetensområdet är produkten av en kompromiss mellan 

Retsplejerådet (rättsrådet) och tillhörande företagsorganisation och 

intresseorganisationer. Efter kompromissen kvarstår möjligheten att överklaga rättens 

beslut till Højesteretten.133 Den genomgripande reformen mynnade alltså ut i en 

centralisering av immaterialrätten, med undantag för upphovsrätten. Kompetensen är 

samlad på ett och samma område för en mer effektiv och korrekt handläggning. Att i 

gengäld flytta marknadsföringsrätten till byretterna för att minska på belastningen var 

måhända inte optimalt, men säkert nödvändigt. Någon närmare förklaring till beslutet 

gavs inte men en anledning skulle kunna vara en önskan att minska antalet direkta 

överklaganden till Højesteretten.134 Det finns dock en möjlighet för prövning av 

                                                

130 Information funnen på http://www.domstol.dk/om/organisation/Pages/default.aspx, senast besökt den 
19 december 2013.  
131 Rygaard, Domstolsreformen i Danmark, NIR 2007 s. 57. 
132 Information funnen på http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Pages/default.aspx, besökt senast den 
2 januari 2014, se även Rygaard, NIR 2007 s. 58.  
133 Rygaard, NIR 2007 s. 58.  
134 A.a. s. 59. 
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marknadsföringsmål i Sø– og Handelsretten om konsumentombudsmannen är part i mål 

där marknadsföringsrätten har väsentligt betydelse.135  
 

 

9.2.3 Kommentarer 
 

Sø– og Handelsretten kommer i och med reformen i större utsträckning bli sedd som en 

särskilt immaterialrättsdomstol. Detta ligger enligt mig i linje med uppfattningen om att 

samla specialkompetens på ett och samma område, vilket kan medföra fördelar. 

Möjligtvis vore det än mer optimalt att även samla in marknadsrätten under samma 

domstol. Rättsområdet är komplext och behöver specialkompetens och särskild fokus. 

Det räcker inte med att endast kalla in en sakkunnig expert på området för en rättvis 

bedömning. Danmark har tagit ett steg i rätt riktning genom att särskilja vissa 

immaterialrätter, men i Sverige skulle det inte vara tillräckligt. Sø– og Handelsretten är 

stor och handlägger många olika sorters mål. Sverige har ingen liknande domstol och att 

enbart inrätta en immaterialrättsdomstol skulle vara överflödigt då det inte föreligger ett 

tillräckligt stort behov. I de fall där talan väcks på immaterialrättens område vore det 

bättre ifall dessa mål istället sorterades in under MD:s kompetens. Detta skulle 

självfallet kräva en expandering av MD i stort, vilket ligger i linje med min uppfattning 

om en utvidgad domstol med bredare spetskompetens. 

 

 

9.3 Norge 
 

9.3.1 Introduktion 

 

Även det norska domstolsväsendet är uppbyggt kring ett domstolsslag och ett litet antal 

specialdomstolar.136 I varje norsk kommun finns ett s.k. Forlikesråd som medlar i till 

exempel köpetvister, ersättningskrav och skuldfrågor. Den första instansen i Norge för 

brottmål och andra privaträttsliga tvister är Tingrettene, som utöver detta även besitter 

                                                

135 A.a. s. 59.  
136 Information funnen på adress http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-
Europa/Domstolar-i-Norden/, senast besökt den 12 januari 2014. 
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visst förvaltningsansvar. Högre instanser består av sex stycken Lagmansretter, vilka kan 

jämföras med Sveriges hovrätter, samt en Högsta domstol, Høyesteretten. Vid sidan av 

de allmänna domstolarna finns även Særdomstoler med en speciellt avgränsad 

kompetens. Dessa påminner till stor del om de svenska specialdomstolarna och har i 

regel särskilda rättegångsregler och en sammansättning av såväl lagfarna domare som 

lekmannadomare.137 
 
 

9.3.2 Behandlingen av immaterialrätt och marknadsrätt 

 
Utöver specialdomstolarna i Norge finns även domstolsliknande organ. Formellt sett 

hänförs de till förvaltningsorganen men är organiserade på ett liknande sett som 

domstolarna. Deras främsta uppgift är att lösa tvister och besluten är juridisk bindande 

och de besitter en betydande grad av självständighet till andra organ. Dock kan deras 

avgörande överprövas av de allmänna domstolarna. Kännetecknande för dessa 

inrättningar är att de behandlar endast en viss typ av mål som skiljer sig från de 

allmänna domstolarnas rättsområde.138 Härunder sorteras Markedsrådet som har till 

uppgift att bl.a. avgöra tvister rörande överträdelser av marknadsföringslagen. För att 

saken ska tas upp i Markedrådet ska den först alltid ha varit under behandling hos den 

norska konsumentombudsmannen. Talan kan därefter väckas av denne eller någon som 

innehar ett rättsligt intresse i saken.139 Markedrådets beslut kan inte överklagas men 

detta innebär ingen begränsning att föra talan även vid allmän domstol.140 Det norska 

systemet öppnar alltså upp för möjligheten att föra process i två olika system. Att i 

Norge även handlägga marknadsrättsliga mål, såväl som immaterialrättsliga, i allmän 

domstol innebär en chans till kumulation målen emellan. Något som idag inte är möjligt 

i Sverige.  

 

 

                                                

137 Information funnen på adress http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/Domstollignende-
organer/Oversikt-/ besökt senast den 4 januari 2014.  
138 Information funnen på http://www.domstol.no/no/Om-domstolene/Domstollignende-organer/Oversikt-
/, besökt senast den 4 januari 2014.  
139 Information funnen på http://www.markedsradet.no, besökt senast den 4 januari 2014.  
140 Information funnen på http://www.markedsradet.no, besökt senast den 8 januari 2014. 
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9.3.3 Kommentarer 

 
I och med att Markedsrådets beslut inte är slutgiltiga och saken även kan komma att 

prövas i allmän domstol får dess avgöranden inte samma tyngd som till exempel 

svenska MD. Precis som den svenska motsvarigheten har rådet visserligen en möjlighet 

att meddela förbud och viten, men endast gällande frågor av offentligrättslig karaktär. 

Det innebär att frågor avseende ersättningsanspråk eller dylikt mellan parterna med 

anledning av ett förfarande som innebar illojal marknadsföring, istället behandlas av 

den allmänna domstolen. Men även om området inte behandlas av en regelrätt 

specialdomstol får det anses försvarlig då det åtminstone leder till en möjlighet till 

kumulation avseende marknadsrättsmål och immaterialrättsliga mål.  

 
 

9.4 Finland 
 

9.4.1 Introduktion 
 

Det finländska domstolsväsendet är troligen det som mest kan liknas vid det svenska 

med sin uppdelning i allmänna domstolar för brottmål och tvister, samt 

förvaltningsdomstolar där myndighetsbeslut behandlas. Utöver dessa tillkommer även 

fyra specialdomstolar, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen, Försäkringsdomstolen 

samt Riksrätten.141 

 

 

9.4.2 Behandlingen av immaterialrätt och marknadsrätt 

 

Finland, som tidigare haft ett liknande system som Sverige, har nyligen fått en 

sammanförd processordning för immaterialrätt och marknadsrätt som ger finska 

Marknadsdomstolen en central position.142 Av alla de nordiska länderna är numera den 

finländska Marknadsdomstolen den enda som genomför prövning av alla de olika 

immaterialrätterna, samt även marknadsrättsmål. De senaste åren har det inkommit ett 
                                                

141 Information funnen på, http://www.oikeus.fi/7800.htm, senast besökt den 10 januari 2014. 
142 Bernitz, NIR 2013 s. 455. 
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flertal betänkanden från justitieministern i Finland angående immaterialrättsärenden i 

domstolarna.143 Diskussionen rörande en koncentration av immaterialrättsärenden till 

den finska Marknadsdomstolen har således pågått i vårt grannland tämligen nyligen. En 

snabb behandling av sakkunniga domare har ansetts vara en förutsättning för 

effektiviteten i processerna, vilket inte minst näringslivet måste se som en fördel.144 

 Precis som i Sverige är den finska Marknadsdomstolen en specialdomstol som 

behandlar marknads- och konkurrensrättsliga ärenden. Domstolen ska enligt 1 kap. 2 § 

Lag om Marknadsdomstolen 99/2013 vara belägen i Helsingfors. Sedan den 1 

september 2013 handlägger även domstolen alla ärenden som gäller immateriella 

rättigheter.145 Domstolens behörighet innefattar inte endast varumärkesrätt utan även 

patenträtt, mönsterätt, upphovsrätt, firmarätt, växtförädlarrätt m.m.146 Domstolen består 

av en överdomare och övriga ledamöter i form av marknadsrättsdomare och 

marknadsrättsingenjörer. Alla domare förutsetts vara väl förtrogna med såväl 

marknadsrättsliga mål som immaterialrättsliga sådana. Marknadsrättsingenjörerna å 

andra sidan kan vara en finsk medborgare som avlagt en lämplig högskoleexamen och 

som kan förväntas bereda expertis inom patentmål. Utöver ledamöterna i domstolen 

finns även sakkunniga representanter som endast har uppdraget som bigöromål. En 

sakkunnigledamot ska för att kunna deltaga vid förhandlingar ha avlagt en för målet 

lämplig högskoleexamen samt vara förtrogen med frågor av liknande eller samma art. 147  

Det är möjligt att överklaga domstolens beslut i enlighet med 7 kap 4 § Lag om 

rättegång i Marknadsdomstolen 100/2013. Överinstans är enligt lagen Högsta 

domstolen som sedan kan välja att meddela prövningstillstånd eller ej.  

 

 

9.4.3 Kommentarer 
 

Diskussionen om en koncentration av immaterialrätterna till Marknadsdomstolen i 

Finland har som nämnts ovan pågått under hela den senare halvan av 00-talet. Det 

                                                

143 Oker-Blom, Immaterialrättsutvecklingen i Finland 2010-2012, NIR 2013 s. 83.  
144 A.a. s. 83.  
145 Information funnen på http://www.markkinaoikeus.fi/sv, besökt senast den 4 januari 2014. 
146Information funnen på http://www.markkinaoikeus.fi/sv/index/markkinaoikeus/toiminta/teollis-
jatekijanoikeudellisetasiat.html, besökt senast den 4 januari 2014.  
147 Information funnen på 
http://www.markkinaoikeus.fi/sv/index/markkinaoikeus/markkinaoikeudenesittely.html, besökt senast 
den 4 januari 2014.  
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framförs naturligtvis även negativa åsikter kring centraliseringen av immaterialrätter. 

Debatten rör bland annat de allmänna domstolarna och förhållandet till 

specialdomstolarna. Rädslan finns att fokuseringen på vissa speciella rättsområden på 

sikt kan komma att inverka negativt på domarkompetensen då risken finns att en allmän 

överblick av rättsordningen försvinner.148 Även om jag förstår resonemanget så kan jag 

inte hålla med. Immaterialrätten är under ständig utveckling och är i behov av 

specialkompetens. Det blir orimligt att kräva att domare på allmänna domstolar 

förväntas vara uppdaterade inom ett så brett rättsområde. Samtidigt torde en 

specialkompetens föredras framför en allmän överblick i dessa fall. Risken att den 

allmänna överblicken över hela rättsordningen försvinner på grund av en nyinrättad 

specialdomstol torde enligt min åsikt vara minimal. Utvecklingen i Finland får anses 

ligga i tiden. Även om domstolsreformen i Danmark inte mynnade ut i samma system 

som Finland, måste det ändå tala för att förändringens vindar numera drar in över 

Norden. I och med att Sverige och Finland har det rättsystem som innehar flest likheter 

med varandra, är jag förhoppningsfull att en liknande förändring som den i Finland även 

kan komma till stånd i Sverige. 

                                                

148 Oker-Blom, NIR 2013 s. 83. 
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10 Avslutande kommentarer 
 

Syftet med arbetet var att reflektera och argumentera kring den nuvarande 

domstolsprocessen gällande immaterialrätt och marknadsföringsrätt i Sverige. 

Argumentationen rörde fördelar och nackdelar med rådande system för att sedan 

utmynna i en tanke om en framtida reform. Som framgått av arbetet rör det sig om två 

rättsområden med helt skilda syften som ändock har en tendens att påverkas av 

varandra. Traditionellt sett har de båda rättsområdena i Sverige varit separata, vilket inte 

är fallet inom unionsrätten. MD har sedan långt tillbaka i tiden i linje med förarbetena 

tydligt markerat att deras bedömning sker fristående ifrån den immaterialrättsliga 

bedömningen. Domstolen har länge särbehandlat immaterialrätten genom att friskriva 

den ifrån den annars hårt cementerade lagstridighetsprincipen. Detta visar enligt mig på 

en viss osäkerhet till hur MD ska förhålla sig till immaterialrätten, då det inte verkar 

existera några klara regler kring detta. De olika lagstiftningarna har sedan länge rört sig 

kring liknande begrepp med nästintill samma innebörd. Det är förståeligt att MD i sin 

bedömning ibland hamnar för nära den varumärkesrättsliga bedömningen, även om 

domstolen ständigt påpekar att så inte är fallet. I och med unionsrättens ställning till den 

nationella rätten ter det sig dock som om MD numera öppnar för att i framtiden även 

bedöma immaterialrättsliga frågor. Genom Elskling/Kundkraft-domen ser vi en mer 

unionskonform tolkning av marknadsföringsfrågor relaterade till varumärkesrätten.  

Dagens system med möjlighet till två skilda processer i olika domstolar kan inte 

anses vara processekonomiskt försvarbart. Befintlig processordning bidrar också till 

rättsosäkerheten då det i nuläget är möjligt att få till en fällande dom i en domstol och 

en friande dom i en annan för i princip samma fråga. Då kumulation av 

immaterialrättsmål och marknadsföringsmål inte är möjlig i MD ser jag ingen annan 

lösning på problemet än att inrätta antingen en ny domstol eller att reformera den 

befintliga. Den finländska modellen vore något att sträva efter. Vid en översikt av de 

nordiska länderna framgår att Finland är den stat vars rättsystem ligger närmast det 

svenska. Det ter sig därför naturligt att se till den finländska modellen vid en 

implementering av en ny processordning i Sverige.  
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Under ett nordiskt möte år 2003 på Arlanda samlades dessutom föreningar för 

industriellt rättsskydd för att diskutera utvecklingen på immaterialrättsområdet.149 

Diskussionen kring en samordnad domstolsordning för immaterialrättsmål och 

marknadsrättmål kunde sammanfattas i tre huvudpunkter. För det första bör processen 

baseras på en bred ”kommersiell” domstol som tillåter kumulation av 

immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål. För det andra bör det införas ett 

tvåinstanssystem för att motverka långdragna processer. För de tredje bör domstolen 

även vara sammansatt av särskilt sakkunniga ledamöter.150 Svenskt Näringsliv har, som 

nämnts i arbetet, därefter författat ett flertal skrivelser till berörda departement och 

påvisat behovet av en gemensam domstol.151 Under hösten 2010 lades en utredning vid 

namn ”Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol” fram.152 Av 

utredningen framgår att det finns fördelar med att handlägga mål med gemensamma 

beröringspunkter vid samma domstol.153 Flera parter är intresserade av en reform inom 

domstolsordningen. Sverige måste utvecklas för att ligga i linje med inte minst 

unionsrätten. Den nationella lagstiftningen styrs som nämnts ovan till stor del av 

europeiska direktiv på området. Det är därför essentiellt att de svenska domstolarna 

besitter kunskap om den europeiska praxisen samt de direktiv och förordningar som är 

styrande på området.154 Slutsatsen blir att det system som den nuvarande 

domstolsprocessen bygger på inte längre är hållbart. Detta har Sveriges justitieminister 

Beatrice Ask också kommenterat då hon i dagarna (27 december 2013) skrev en 

debattartikel i SvD Brännpunkt där hon uttalar att: "Regeringen kommer [...] att föreslå 

att en ny domstol för bland annat immaterialrättsliga mål inrättas. Prövningen av 

immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden 

kommer därmed att bli mer koncentrerad. Det kommer stärka rättssäkerheten, göra 

processerna mer överblickbara och inte minst öka möjligheterna för dem som arbetar 

                                                

149 Om mötet finns att läsa i bl.a. NIR 2006 s. 605 samt NIR 2003 s. 359.  
150 Grundén, NIR 2006 s. 611.  
151 Näringslivets skrivelse till regeringen benämnd ”En domstol för immaterialrätt, konkurrens, 
marknadsföring m.m” som står att finna på följande adress 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00009/Svenskt_N_ringslivs_s_9202a.pdf, senast 
besökt den 27 december 2013.  
152 SOU 2010:44. 
153 A.bet. s. 413.  
154 Bernitz, Promemoria Angående införande av en särskild, sammanhållen domstolsordning för mål 
angående immaterialrätt och marknadsrätt, s. 34.  
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med målen att specialisera sig."155 Förändringen är efterlängtad och ligger i linje med 

vad jag föreslagit i min uppsats och vad andra kommentatorer har föreslagit tidigare. 

Konsekvenserna av förslaget, samt om dess utformning kommer ha önskvärd effekt och 

bredd, kan jag däremot inte kommentera eftersom förslaget i skrivande stund ännu inte 

offentliggjorts. Jag ställer mig emellertid hopfull inför utvecklingen då tiden är inne för 

Sverige att lämna det traditionsenliga synsättet på immaterialrätten och 

marknadsföringsrätten och omfamna en ny processordning som ligger i linje med 

samtiden. 

 

                                                

155 Ask, ”Ny domstol ska hantera patent”, artikeln står att finna på 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-domstol-ska-hantera-patent_8852296.svd, besökt senast den 13 
januari 2014.  
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varumärkeslag m.m 

Prop. 1970:57 – Angående otillbörlig marknadsföring m.m.  
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