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Sammanfattning 

I denna uppsats avser vi att utreda vad renommésnyltning är och vilka rekvisit som 

finns för detta förfarande. Vårt syfte är att ge en förståelse för renommésnyltning och 

var gränserna för rekvisiten för renommésnyltning går. Vi kommer behandla de 

rekvisit som MD ställer upp för renommésnyltning. När vi beskriver rekvisiten 

kommer vi använda oss av avgöranden från MD och varva det med våra egna tankar 

och reflektioner. 

Vi kommer att studera vad det innebär när en näringsidkare obehörigen anknyter till 

en annan näringsidkare och vad som menas med att renommésnyltning är otillbörligt. 

Dessa är rekvisit som vi kommer studera närmare eftersom renommésnyltning endast 

kan anses vara otillbörligt om en obehörig anknytning har skett.  

Uppsatsen kommer inte att behandla renommésnyltning som sker i samband med 

jämförande reklam i 18 § 7 p. MFL, utan endast renommésnyltning som bedöms 

enligt generalklausulen, 5 och 6 §§ MFL.  

De rekvisit som vi anser föreligger för renommésnyltning är:  

 Huruvida ett kännetecken är bärare av ett renommé i det sammanhang som 

det används i. 

 Huruvida kännetecknet kan förknippas med näringsidkaren. 

 Huruvida anknytningen till kännetecknet är obehörig. 

 Huruvida anknytningen även är otillbörlig. 

 Huruvida den utsatte näringsidkaren lider någon skada. 

 Huruvida konsumenternas marknadsöverblick förändras. 

 

Med hänsyn till att Sverige fick en ny marknadsföringslag 2008 kommer vi 

avslutningsvis att göra en kort reflektion av hur bedömningen av renommésnyltning 

eventuellt kommer att förändras på grund av detta. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att ha ett kännetecken som till exempel slogan, varumärke eller reklamidé, är i 

dagsläget mycket värdefullt för företag, eftersom stora och långvariga investeringar 

oftast ligger till grund för att bygga upp ett kännetecken.
1
 Reklam påverkar oss hela 

tiden via TV, radio, internet, lokaltrafiken och så vidare. Det är därför a och o att 

sticka ut och att vara originell. Det är dock inte bara viktigt att ha ett väl inarbetat 

kännetecken, ett gott renommé är också mycket viktigt. 

Ett renommé är, enligt svenska akademins ordlista, ett annat ord för anseende eller 

rykte, medan nationalencyklopedin menar att detta rykte även behöver vara ett bra 

eller ett gott rykte. Vi anser liksom nationalencyklopedin att det anseende som ett 

företag kan ha för en produkt ska vara ett bra anseende eller ett gott anseende för att 

det kan anses vara ett renommé. Renommésnyltning innebär således att någon drar 

fördel av någon annans goda rykte eller anseende.  

Företag som inte har ett kännetecken med renommé försöker ibland dra nytta av 

andra företags renommé och på så vis ge sig själva en fördel. På grund av detta är det 

av största vikt att det finns ett skydd för de företag som lyckas skapa sig ett starkt 

kännetecken med ett renommé. Idag finns det inget tydligt lagstadgat förbud mot 

renommésnyltning, vilket gör det problematiskt att veta var gränserna går för detta 

förfarande. 

Ett uppmärksammat exempel på när ett företag har försökt att dra fördel av ett 

renommé var när OLW marknadsförde ”Robinsonchips”
2
. OLW ansågs snylta på det 

renommé som SVT:s tv-program Expedition: Robinson hade byggt upp tack vare all 

den uppmärksamhet programmet hade fått.
3
 

Sverige fick 2008 en ny marknadsföringslag (MFL) på grund av ett full-

harmoniseringsdirektiv
4
 från EU. För Sverige innebar det att vi bland annat 

                                                 
1
 MD 2002:20 

2
 Se bilagan bild 1. 

3
 MD 1999:21 

4
 Direktiv 2005/29/EG. Ett fullharmoniseringsdirektiv är ett EU direktiv som har till uppgift att 

fullständigt samordna nationell lagstiftningen på ett visst rättsområde så att den överensstämmer med 

resten av EU. 
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införlivade ett transaktionstest, fler speciefika förbud mot otillbörlig marknadsföring 

genom svarta listan, samt förbud mot aggressiva affärsmetoder. Huvudsyftet var att 

hela EU skulle få en liknande marknadsföringslagstiftning för att underlätta den fria 

rörligheten. 

Renommésnyltning som vi ska behandla i denna uppsats regleras av 

generalklausulen i 5 och 6 §§ MFL. I 5 § stadgas att marknadsföringen ska stämma 

överens med god marknadsföringssed och i 6 § är transaktionstestet stadgat. 

Transaktionstestet innebär att ett test utförs för att se om en marknadsåtgärd 

”påverkar eller sannolikt påverkar förmågan att fatta ett välgrundat affärsbeslut.”. 

Eftersom en generalklausul är generell blir den även mycket vag, det gör att 

paragrafen inte uttryckligen stadgar något förbud mot renommésnyltning. På grund 

av detta kan det vara svårt att se vilka rekvisit som ska anses föreligga för 

renommésnyltning och var gränserna går för dessa. Vi anser därför att det kan vara 

ett problem för näringsidkare att avgöra om en planerad marknadsföring kan 

innebära renommésnyltning eller inte. På grund av detta anser vi att det krävs en 

närmare utredning av var gränserna går.  

 

1.2 Problemformulering 

Vad är renommésnyltning och vilka rekvisit ställer Marknadsdomstolen upp för detta 

förfarande? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda var gränsen går för renommésnyltning. Vi 

kommer att granska de rekvisit som Marknadsdomstolen (MD) ställer upp och sedan 

försöka att förklara innebörden av dessa. Vi kommer att avsluta med en kortare 

kommentar huruvida den nya MFL kommer att påverka bedömningen av 

renommésnyltning. 

Det finns inget klart förbud i lagen för vad som anses vara renommésnyltning när det 

inte sker i samband med jämförande reklam. På grund av att det inte finns något 

uttryckligt förbud i lagen finns det inte heller några klara ramar för var gränserna går 
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för tillbörlig marknadsföring och otillbörlig renommésnyltning därför är detta ett 

problem som vi vill utreda. Emellertid finns det en stor praxis på området för den här 

typen av renommésnyltning som kommer att ge oss vägledning. 

  

1.4 Metod 

Vårt material kommer till största del bestå av praxis från MD, eftersom den är 

omfattande. Vi kommer att varva vår analys med att kort redovisa och sammanställa 

de rättsfall som är relevanta för vårt resultat. I analysen kommer vi att försöka utläsa 

vad som legat till grund för fällande respektive friande domar samt kartlägga och 

tydliggöra de rekvisit som MD ställer upp för renommésnyltning. Ytterligare källor 

som vi kommer studera är artiklar, relevant lagtext, direktiv, förarbeten och övrig 

juridisk litteratur. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast behandla fall från MD på grund av att de mål gällande 

renommésnyltning som har tagits upp av andra domstolar, inte kan anses vara varken 

välmotiverade eller vägledande och har därför inte varit till hjälp för att besvara vår 

problemformulering. Det finns enligt Infotorg
5
 154 mål från MD som behandlar 

renommésnyltning i olika sammanhang. Det finns inte tid för att behandla alla dessa 

mål och vi har därför valt ut ett tjugotal rättsfall för att besvara vår 

problemformulering. Fokus kommer att läggas på rättsfall som MD har behandlat 

sedan MD 1999:21, Robinson. Detta på grund av att MD i detta fall, för första 

gången ansågs formulera de bedömningsprinciper som ligger till grund för 

renommésnyltning.
6
 För att få en överblick på hela rättsområdet har vi dock valt att 

studera ett fåtal rättsfall som ligger före denna period. När vi har valt ut vilka rättsfall 

vi vill studera närmare har vi försökt få en så stor variation av rättsfall som möjligt, 

så att många olika områden av marknadsföring och olika produkter täcks in, eftersom 

så stor variation av föremål kan inneha ett renommé. Vidare har vi valt rättsfall där 

tyngdpunkten har varit renommésnyltning enligt generalklausulen i 5 och 6 §§ MFL 

                                                 
5
 En rättsfallsdatabas. 

6
 Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 334. 



 

9 

 

och inte renommésnyltning i samband med jämförande reklam, 18 § 7p MFL. 

Däremot har vi bara hittat ett rättsfall
7
 som endast behandlar renommésnyltning som 

ensam grund för yrkandet. Eftersom vi kommer att lägga tyngdpunkten av vår analys 

på domstolens utredande har vi endast valt rättsfall där vi anser att domskälen är 

utförliga och välmotiverade. Vi har även valt att endast beakta svensk praxis. I de 

rättsfall som vi valt att behandla har vi bortsett från de delarna som inte berör 

renommésnyltning. 

Vi kommer inte, som ovan nämnt, att behandla renommésnyltning ihop med 

jämförande reklam, 18 § 7 p. MFL. Detta på grund av att vi anser att området vi då 

ska undersöka blir för brett. Förbud mot renommésnyltning i samband med 

jämförande reklam finns lagstadgat i 18 § 7 p MFL. Jämförande reklam är när en 

näringsidkare i sin marknadsföring jämför sin egen produkt med en annan 

näringsidkares produkt, exempelvis genom att hävda att produkten har samma kvalité 

som en annan näringsidkares produkt. Det finns 8 punkter i 18 § som måste vara 

uppfyllde för att jämförande reklam ska anses vara tillbörlig, en av dessa punkter är 

att marknadsföringen inte får utgöra renommésnyltning.  

                                                 
7
 MD 2005:4, U. KG förde talan mot G. S. AB, på grund av att U. KG hävdade att G.S AB snyltade på 

deras renommé genom att marknadsföra dryckesessenser vid namn ”Underhill”, ”Underbaressens” 

och ”underbitter” samt att de använde sig av liknade utformning av etiketter och på det sättet anknöt 

till U. KG i sin marknadsföring. MD menade att marknadsföringen tydligt och direkt anknöt till U. 

KG och dömde G.S AB för renommésnyltning.  
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2. Beskrivning av rättsområdet för renommé-

snyltning 

I 3 § MFL stadgas vad marknadsföring innebär. Där regleras bland annat att 

marknadsföring är en åtgärd ”i näringsverksamhet som är ägnad att främja avsättning 

av och tillgången till produkter…”. Kraven på en marknadsföringsåtgärd är inte 

höga, som marknadsföring räcker att exempelvis sätta upp en skylt på ett hus.
8
 

Sverige fick 2008, som ovan nämnt, en ny marknadsföringslag genom ett 

fullharmoniseringsdirektiv från EU. Enligt propositionen
9
 till denna lag kommer inte 

uppfattningen av renommésnyltning att förändras i förhållande till hur den har sett ut 

vid tidigare gällande lagstiftning 
10

 och därför kommer även den praxis som uppkom 

innan den nya lagen fortsätta att vara aktuell. 

MFL består av tre generalklausuler, 5–6 §§ MFL där de båda paragraferna behandlas 

tillsammans som den första generalklausulen och dessa gäller för god marknads-

föringssed. 7 § MFL är den andra generalklausulen och den avser aggressiv 

marknadsföring, medan den tredje och sista generalklausulen, 8 § MFL, behandlar 

vilseledande marknadsföring.
11

  

Vi kommer att behandla den första generalklausulen, 5-6 §§ MFL gällande god 

marknadsföringssed
12

. Ett förfarande som regleras genom denna generalklausul är 

renommésnyltning. 

                                                 
8
 MD 2008:8 

9
 Prop. 2007/08:115. 

10
 Prop. 2007/08:115 s. 113. 

11
 Nordell, Marknadsrätten, en introduktion, s. 57. 

12
 I 3 § MFL finns rekvisiten för god marknadsföringssed, som är ”god affärssed eller andra 

vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenterna och näringsidkare vid marknadsföring av 

produkter”. Med god affärssed menas huvudsakligen det utomrättsliga normsystem som har utvecklats 

framförallt inom näringslivet exempelvis av ICC, internationella handelskammaren. Vedertagna 

normer innefattar dels MD:s praxis och dels föreskrifter och riktlinjer från konsumentverket. God 

marknadsföringssed är dock en norm som ständigt utvecklas, till största del på grund av nya sätt att 

marknadsföra sig och på grund av detta ny praxis.  
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2.1 Vad är renommésnyltning?  

Från och med ett avgörande 1999 förändrades MD:s förhållningssätt till renommé-

snyltning och MD har sedan dess, fram till nya MFL, haft samma rekvisit för om ett 

kännetecken kan inneha ett renommé och om renommésnyltning kan föreligga.
13

 

Innan 1999 fanns det inga klara ramar för vad som kunde anses vara renommé-

snyltning och fram till 1988 ansågs renommésnyltning endast vara en del av en mer 

generell otillbörlighetsgrund. Det var först i fallet MD 1988:19, Globen, som MD 

fastställde att renommésnyltning kan vara en självständig förbudsgrund
14

 och att det 

inte längre endast sågs som ett skydd för konsumenterna utan även ett skydd 

näringsidkare emellan. I Globen förde Stockholms Arena AB (Arena) talan mot 

Svenska Statoil AB (Statoil). Arena menade att Statoil otillbörligen använde ordet 

Globen i sin marknadsföring, Globen var då ett nytt projekt under uppbyggnad. MD 

kom fram till att renommésnyltning inte kunde föreligga på grund av att Globen, på 

det sätt bygget hade genomförts, inte ansågs vara tillräckligt välkänt bland 

allmänheten och därför inte kunde vara bärare av ett kommersiellt renommé. Därför 

ansågs inte heller förfarandet vara otillbörligt.  

Nästa milstolpe för rättsutvecklingen av renommésnyltning kom i och med målet 

MD 1993:9, Boss. Detta anser vi är en milstolpe eftersom det dels bekräftar MD:s 

beslut att renommésnyltning kan ske näringsidkare emellan och att renommé-

snyltning kan anses vara en självständig förbudsgrund. Hugo Boss AG (Boss) förde 

talan mot RKA
15

 och Liv
16

 (Försäkringsbolagen). Försäkringsbolagen hade använt 

sig av Boss välkända varumärke Hugo Boss i en annons för sina affärsgrupp-

försäkringar. MD bekräftade i detta fall sitt tidigare uttalande från Globen, att 

renommésnyltning kan vara en förbudsgrund som kan göras gällande näringsidkare 

emellan. Det som däremot är nytt i detta fall är att MD konstaterade att 

Försäkringsbolagen hade använt sig av Boss renommé för att ge en fördelaktig bild 

av sina försäkringar. MD gjorde dock inte någon bedömning huruvida det fanns ett 

kommersiellt renommé, något som MD la stor vikt vid i Globen. 

                                                 
13

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 37. 
14

 Med självständig förbudsgrund menar vi i detta avseende att renommésnyltning nu kunde vara en 

egen grund för en talan och inte en grund som var beroende av andra yrkanden. 
15

 RKA Ömsesidigt Livförsäkringsbolag i likvidation. 
16

 Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag. 
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I MD 1996:3, Galliano, var första gången som MD i domskälen formulerade rekvisit 

för renommésnyltning vilka är snarlika de rekvisit som finns i dag. Parterna i målet 

var Rémy Finance B.V. m.fl. (Rémy) mot Partyman AB (Partyman). Partyman har i 

målet marknadsfört en likör vid namn GALANTO med en snarlik etikett som på 

GALLIANO:s flaskor. Rémy ansåg att både namnet och etiketten, på Partymans 

flaskor, var så snarlika deras likör GALLIANO att renommésnyltning förelåg, vilket 

MD höll med Rémy om. De beskrev renommésnyltning som en marknads-

föringsåtgärd som obehörigen anknyter till en annan näringsidkares välkända 

kännetecken och för att detta ska anses vara otillbörligt krävs inte någon 

förväxlingsrisk.  

I de tre ovanstående rättsfallen har MD utrett frågan om renommésnyltning, medan 

de i flera andra fall
17

 under denna tid före 1999 endast konstaterade om renommé-

snyltning förelegat eller inte, utan att följa några uppställda bedömningsprinciper för 

renommésnyltning. Vi tror att anledningen till detta bland annat grundar sig i 1970 

års proposition om otillbörlig marknadsföring. Propositionen stadgade ”att 

bedömningen av renommésnyltning i första hand borde bygga på intresset att skydda 

konsumenterna” och att renommésnyltning endast var otillbörligt om det på ett 

förkastligt sätt påverkade allmänheten.
18

 Genom Proposition 1994/95:123, Ny 

marknadsföringslag, skedde ingen förändring av synen på renommésnyltning och 

något uttalande huruvida renommésnyltning kunde tillämpas näringsidkare emellan 

gjordes inte.
19

 Av den anledning, tror vi att, näringsidkare fortsatte att använda sig av 

renommésnyltning endast som en sekundär otillbörlighetsgrund vid yrkande i 

domstol och därför tror vi att renommésnyltning inte haft så stort utrymme i praxis 

fram tills 1999. 

Vi anser att MD under denna tid, före 1999, trevade sig fram utan några konsekventa 

bedömningsprinciper. Det rättsläget som vi har idag när det gäller renommésnyltning 

har stegvis utvecklats genom rättsfall sedan 1988. Som ovan nämnt var det inte 

förrän i fallet MD 1999:21, Robinson, som MD satte upp tydliga rekvisit för när 

renommésnyltning kunde anses föreligga. Parterna i målet var Sveriges Television 

AB (SVT) som förde talan mot OLW-SNACKS AB (OLW) eftersom de 

                                                 
17

 Exempelvis MD 1990:2, MD 1994:6 samt MD 1995:23 
18 Prop. 1970:57 s. 72. 
19

 Prop. 1994/95:123 s. 76-77 
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marknadsförde chips under namnet Robinson chips och SVT ansågs sig ha ett 

renommé för namnet Robinson som OLW nu snyltade på. MD menade att 

renommésnyltning förelåg och en viktig fråga som domstolen var tvungna att ta 

ställning till var huruvida det kunde finnas ett renommé i ett tv-program. I detta fall 

ansåg MD att så var fallet eftersom tv-programmet på kort tid blev mycket välkänt 

för en stor mängd tv-tittare. 

MD menade även att namnet Robinson har fått en ny aktualitet och ett nytt innehåll, 

detta har SVT gjort genom den unika programidén och genom de höga tittarsiffrorna. 

SVT får därför anses ha skapat ett renommé som förknippas med verksamheten och 

på grund av detta får de ensamrätt att använda namnet.  

Att OLW valde att marknadsföra sig i samband med tv-programmets sändningstider 

och att utformningen av påsen och marknadsföringen hade tydliga kopplingar till 

upplägget för Expedition: Robinson är ännu en bidragande faktor till renommé-

snyltningen. 

Sedan Robinson anser MD att renommésnyltning föreligger när ”en annan 

näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares 

verksamhet, produkter, kännetecken eller andra symboler, figurer eller specifika 

koncept,...”.
 20

 MD har även fastställt att flera näringsidkare kan inneha ett renommé 

gemensamt.
21

  

Renommésnyltning kräver inte att en förväxlingsrisk eller annat vilseledande i övrigt 

skall föreligga, vilka är rekvisit som ställs för annan otillbörlig marknadsföring. 

Vidare måste näringsidkaren kunna bevisa att kännetecknet som snyltas på, 

förknippas med denna och att det är välkänt och inarbetat på marknaden på ett sådant 

sätt att det är bärare av ett renommé. Till sist måste även den näringsidkare som 

snyltar dra en ekonomisk fördel framför den andre näringsidkaren som lider skada, 

samt att marknadsöverblicken för konsumenterna försämras.
22

  

                                                 
20

 Bernitz, m.fl. ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 332. 
21

 MD 2002:20, Champagne. Parterna i målet var Institut National des Appelations d´Origine (INAO), 

Comité Interprofessionel du Vin de Champagne (CIVC), Veuve Clicquot Ponsardin och Pierre Cheval 

mot Arla Foods AB. Vi anser att MD grundade sin uppfattning på att Champagnedistriktet består av 

flera näringsidkare, som alla tillverkar och marknadsför champagne, och att MD på grund av detta gav 

alla tillverkare i distriktet rätten till ett renommé och inte en enskild av dessa näringsidkare. 
22

 Bernitz, m.fl. ”Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 332. 
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Vidare för att renommésnyltning ska anses föreligga och att den ska vara otillbörlig 

krävs varken uppsåt eller oaktsamhet från näringsidkarens sida. Det som krävs för att 

renommésnyltning ska anses vara otillbörligt, enligt nya MFL, är att mottagaren i 

märkbar mån, påverkas eller sannolikt påverkas i förmågan att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut, enligt 6 § MFL.
23

 Det otillbörliga som förelåg innan nya MFL men som 

också kommer vara en del av det otillbörliga även enligt nya MFL är att 

näringsidkaren som snyltar på ett renommé ska få en ekonomisk fördel. Det 

otillbörliga kommer vi vidare att utveckla i avsnitt 3.4. 

Det ställs högre krav vid bedömning av renommésnyltning än vid bedömning av 

vilseledande marknadsföring. För renommésnyltning måste genomsnitts-

konsumenten
24

 påverkas i märkbar mån eller sannolikt påverkas, medan vid 

vilseledande marknadsföring räcker att genomsnittskonsumenten påverkas eller 

sannolikt påverkas.
25

  

Det är fastställt att renommésnyltning strider mot god marknadsföringssed och därför 

är otillåtet enligt 5 och 6 §§ MFL. Som vi tidigare nämnt är detta en generalklausul 

och det finns på grund av det inget klart stadgat förbud mot renommésnyltning, utan 

vägledning måste hämtas från MD:s praxis.  

                                                 
23

 Prop. 2007/08: 115 s. 144.  
24

 Enligt direktivet 2005/29/EG är detta är en fiktiv person som är ”normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer.”. Mer 

information om genomsnittskonsumenten finns i 4:e kapitlet. 
25

 Prop. 2007/08:115 s. 145. 
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3. Sammanställning av MD:s rekvisit – hur ser 

gränsdragningen ut för renommésnyltning? 

Efter att vi har studerat praxis från MD har vi kommit fram till sex rekvisit som MD 

har använt sig av för att fastställa huruvida renommésnyltning ska anses föreligga. 

Som sagt fastställdes dagens rekvisit
26

 för renommésnyltning för första gången i MD 

1999:21, Robinson.  

Tidigare i avsnitt 2.1 har vi angett vilka rekvisit doktrinen ställer upp för renommé-

snyltning, men här nedan vill vi ta upp rekvisiten i den ordning som vi anser att MD 

har arbetat efter i sin bedömning. Inom ramen för det här avsnittet kommer vi även 

att utreda gränsdragningen och innebörden av rekvisiten för att så tydligt som möjligt 

visa på var gränsen för renommésnyltning går och på detta sätt beskriva rättsläget för 

läsaren. Vår tyngdpunkt kommer att ligga i att försöka förklara och utreda rekvisitet 

huruvida en näringsidkare obehörigen anknyter till en annan näringsidkares 

renommé. Vi kommer även fastställa innebörden av vad det otillbörliga i 

renommésnyltning är.  

 

3.1 Är kännetecknet, som är föremål för talan, bärare av ett 

renommé i det sammanhang som det används i? 

MD inleder alltid sin utredning huruvida renommésnyltning har förelegat med att 

fastställa om kännetecknet kan vara bärare av ett renommé. Vi har inte stött på något 

kännetecken som MD inte har ansett kunna inneha ett renommé, däremot har vi stött 

på mål där MD ansett att kännetecknet inte har varit tillräckligt välkänt och inarbetat 

för att kunna erhålla ett renommé. Det som är avgörande för MD, för att se om ett 

renommé kan föreligga, är huruvida kännetecknet är välkänt och inarbetat på 

marknaden. Att ett kännetecken är välkänt och inarbetat innebär att det erhåller ett 

stort uppmärksamhetsvärde. 

Vi tror att MD alltid inleder med att göra denna prövning eftersom de i Globen 

fastställde att renommésnyltningen endast kan vara otillbörligt om ett kommersiellt 

renommé föreligger. För att ett kommersiellt renommé ska anses föreligga krävs det 

                                                 
26

 Med undantag för transaktionstestet som infördes som ett rekvisit i 6 § MFL. 
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att en näringsidkare som bedriver en verksamhet ur ett kommersiellt perspektiv är 

innehavare av detta renommé. Ett kommersiellt renommé uppkommer när en 

näringsidkare tar en stor risk för att lansera en ny produkt. Denna risk består oftast av 

stora investeringar och kostnader. Om lanseringen sedan lyckas erhåller troligtvis 

näringsidkaren ett renommé. Numera kan även ett kommersiellt renommé bestå av 

ett positivt uppmärksamhetsvärde eller att det är välkänt och inarbetat på marknaden.  

Vi har fastställt att vid bedömningen av om ett kännetecken kan ha ett renommé har 

följande faktorer betydelse; stor marknadsandel, omfattande marknadsföring, höga 

försäljningssiffror och stort uppmärksamhetsvärde vilket leder till att kännetecknet 

blir välkänt och inarbetat. 

I flera fall gällande renommésnyltning har parterna åberopat marknads-

undersökningar för att bevisa att deras kännetecken är välkänt och inarbetat och på så 

sätt kunna inneha ett renommé. MD har konstaterat att det är med försiktighet som de 

förlitar sig på marknadsundersökningarna, men har i flera fall trots det valt att förlita 

sig på dessa. Vår uppfattning är, efter analys av praxis, att MD förlitar sig på 

marknadsundersökningar dels i de fall när flera marknadsundersökningar visar 

liknande resultat, på grund av att det då finns en högre tillförlitlighet.
27

 När en 

marknadsundersökning visar på en stor marknadsandel finns det en högre till-

förlitlighet om det tidigare har utförts omfattande marknadsföring.
28

 Till sist har MD 

även förlitat sig på marknadsundersökningar där det har varit ostridigt i målet att 

resultatet från undersökningen är inom rimliga gränser.
29

  

En undersökning som MD har förlitat sig på är i målet MD 2000:25, 

Hästens/Skeidar
30

. I målet har Hästens Sängar AB (Hästens) åberopat vite för att 

Skeidar Möbler & Interiör AB (Skeidar) har snyltat på det renommé som Hästens 

blåvitrutiga mönster har erhållit genom bland annat omfattande marknadsföring från 

Hästens sida. MD anser att Skeidar har utnyttjat det kommersiella uppmärksamhets-

värde som Hästens har skapat hos konsumenterna. Marknadsundersökningen som 

MD förlitade sig på är den som Hästens åberopade för att styrka sitt renommé, den 

                                                 
27

 Se exempelvis MD 2000:25 Hästens/Skeidar. 
28

 Se exempelvis MD 2005:20 Vodafone. 
29

 Se exempelvis MD 2003:16 L O Smith. 
30

 Det finns ytterligare fyra avgöranden med Hästens som kärande part, MD 2001:16, MD 2002:24, 

MD 2002:33 samt MD 2003:3. 
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visade att 80 % av det tillfrågade förknippade blåvitrutiga mönster med Hästens. 

Även Skeidar utförde en undersökning som Hästens sedan åberopade, den visade 

istället att 99 % förknippade blåvitrutiga mönster med Hästens. Detta är ett exempel 

på att MD förlitar sig på marknadsundersökningar med samstämmiga resultat. 

Stor marknadsandel 

I en del mål har MD valt att beakta hur stor marknadsandel företagen har för att 

fastställa kännedom på marknaden. En undersökning som MD har grundat sin 

bedömning på är en undersökning i MD 2002:27, Viennetta. Parterna i detta mål var 

GB Glace Aktiebolag (GB) mot Åhus Glass Aktiebolag (Åhus). GB menade att Åhus 

gjorde sig skyldiga till renommésnyltning på grund av att de lanserade en glasstårta 

som hade liknande utformning som deras glasstårta. Den marknadsundersökningen 

som åberopades i målet fastställde att GB:s marknadsandel för glasstårtor var 56,5 

%. Denna marknadsundersökning var ostridig mellan parterna, varför MD valde att 

förlita sig på denna. MD menade att på grund av GB:s stora marknadsandel för 

Viennetta kunde glasstårtan anses vara inarbetad på marknaden och därmed inneha 

ett renommé.  

Ett mål där marknadsandelen inte ansågs vara tillräcklig, för att ge ett renommé, är i 

MD 2004:13, RESIDENCE,
31

 där uppgick marknadsandelen endast till 9 %. Denna 

siffra är uträknad med en mycket snäv omfattning, om hela tidningskategorin med 27 

tidningar räknas in har RESIDENCE endast 0,6 % av marknaden. I målet var det 

TTG Sverige AB (TTG), utgivare av tidningen RESIDENCE, som förde talan mot 

Residence Fastighetsmäkleri i Stockholm AB (RFSAB) på grund av att de har ansetts 

snylta på tidningen RESIDENCE:s renommé. MD ansåg att på grund av 

knapphändig bevisning och låg marknadsandel kunde TTG inte visa att tidningen 

RESIDENCE var innehavare av ett renommé.     

I ytterligare ett fall, MD 2002:10, Hygglo, hade Igloo som var en produkt av GB 10 

% av saftismarknaden, men MD menade att GB trots detta hade lyckats visa att Igloo 

var inarbetat och välkänt. Parterna i målet var GB Glace AB (GB) mot Hemglass 

Sverige AB (Hemglass). GB menade, i detta mål, att Hemglass hade snyltat på det 

                                                 
31

 Inte heller i målet MD 2005:13 har MD funnit att bevisningen har varit tillräcklig för att visa på att 

kännetecknet kunde erhålla ett renommé. I målet har Masterfoods Aktiebolag fört talan mot VPG 

Sweden AB på grund av att Masterfoods ansåg att VPG genom sin marknadsföring av kattmatsburkar 

i liknande form och färg utgjorde renommésnyltning. 
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renommé som GB ansåg sig ha för sin isglass Igloo. Detta genom att lansera en 

isglass som hade samma utformning och smak och benämna den Hygglo. Först 

konstaterade MD att Igloo hade ett renommé, vi antar att marknadsandelen 

sammantaget med annan bevisning låg till grund för MD:s beslut om att Igloo hade 

ett renommé. Denna bevisning var exempelvis att isglassen funnits länge på 

marknaden och att den är en av GB:s mest sålda glassar. I detta mål fanns det dock 3 

ledamöter som var skiljaktiga, en mer utförlig redogörelse för vad de ansåg finns i 

avsnitt 3.3. 

Vi skulle här vilja jämföra RESIDENCE med Hygglo. I RESIDENCE ansåg MD att 

marknadsandelen om 9 % inte var tillräckligt stor för att kunna erhålla ett renommé 

för RESIDENCE, i Hygglo kunde däremot Igloo erhålla ett renommé med en 

marknadsandel om 10 %. Vi tror att detta bland annat kan bero på att Igloo har fler 

konkurrenter på marknaden än vad tidningen RESIDENCE har. Marknadsandelen 

som RESIDENCE har är uträknat på endast 5 konkurrerande tidningar, medan Igloos 

konkurrenter är minst det dubbla.
32

 Med detta vill vi visa på att det inte endast är 

marknadsandelen som kan avgöra huruvida ett varumärke är inarbetat utan även 

andra faktorer.  

Omfattande marknadsföring 

En annan riktlinje som MD har använt sig av är omfattningen av den målsägande 

partens marknadsföring. Om den målsägande parten genom marknadsföringen kan 

anses ha nått ut till en stor andel konsumenter på marknaden, kan denne därför 

erhålla ett välkänt och inarbetat kännetecken som innehar ett renommé. I detta 

hänseende kan vi hänvisa till två mål. I MD 2001:15, Svenska Spel, ansåg AB 

Svenska Spel (Svenska Spel) att Estline AB (Estline) snyltade på det renommé som 

Svenska Spels reklamkaraktärer ”Lotto-Åke” och ”Oddset-PG” ansågs inneha. MD 

ansåg att reklamkaraktärerna hade ett renommé på grund av den omfattande 

marknadsföringen där de båda karaktärerna figurerade. I det andra fallet, MD 

2005:20, Vodafone, var det Vodafone Group Plc m.fl. (Vodafone) mot Tele2 Sverige 

AB (Tele2). Vodafone ansåg att Tele2 snyltade på deras renommé genom att 

använda ordet live! i rödfärg i sin marknadsföring för sin portaltjänst. 

                                                 
32

 www.gb.se samt www.hemglass.se 

http://www.gb.se/
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I de två ovanstående fallen har MD ansett att näringsidkarnas marknadsföring har 

haft tillräcklig spridning för att anses ha nått en stor andel konsumenter och därmed 

vara välkänt och inarbetat. Vodafone sände cirka 5 200 tv-reklamspottar under ett år 

medan Svenska Spel sände cirka 1 900 tv-reklamspottar under en liknande period. 

Ytterligare en aspekt som talade för inarbetningen var att marknadsföringen hade 

skett i välkända tv-kanaler med många tittare, exempelvis TV3, TV4 och Kanal 5.  

Ett mål där näringsidkaren inte lyckats skapa ett välkänt och inarbetat kännetecken 

genom marknadsföring är i RESIDENCE. TTG, utgivare av tidningen, hade två 

gånger per år en reklamkampanj som nådde cirka 250 000 människor. 

Marknadsföringen, anser vi, kan dock inte ha varit lyckad eftersom den svarande 

parten visade att eftersom tidningen endast såldes i 35 200 exemplar per år 

motsvarade resultatet av marknadsföringen endast 2,2 % av deras målgrupp.   

Höga försäljningssiffror  

Ett exempel på när försäljningssiffror
33

 har varit en bidragande faktor till att ett 

kännetecken har fått ett renommé finns i målet MD 2006:7, Ahlgrens bilar. Parterna i 

målet var Leaf Sverige AB (Leaf), som producerar Ahlgrens bilar, mot Toms-Webes 

AB (Webes). Leaf menade att Webes snyltade på det renommé som deras produkt 

Ahlgrens bilar hade genom att lansera ett nytt skumgodis i bilformat med liknande 

färger och smak. MD menade att ett renommé fanns för Ahlgrens bilar, dock ansåg 

MD att renommésnyltning inte förelåg på grund av att detta renommé inte kunde 

skadas eller utnyttjas av Webes nya skumgodis, se mer om detta i avsnitt 3.5. 

Stort uppmärksamhetsvärde  

I Robinson avgjorde istället antalet tittare huruvida programmet ansågs inneha ett 

renommé. SVT visade att de i genomsnitt hade mellan en till två miljoner tittare per 

avsnitt. Detta avgörande ansågs vara banbrytande till skillnad från tidigare 

avgöranden eftersom MD vidgade betydelsen av ett renommé. Ett kännetecken 

behövde inte längre vara inarbetat under en längre tid för att erhålla ett renommé 

utan det kunde nu under en kort period erhålla ett uppmärksamhetsvärde som var 

likvärdigt med ett renommé.
34

 

                                                 
33

 Försäljningen under 2000-2004 uppgick till ca 813 871 000 kr för Leaf Sverige AB. 
34

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 38. 
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Sammanfattningsvis anser vi att en marknadsandel på 56,5 % är tillräckligt stor för 

att ett kännetecken ska kunna anses inneha ett renommé, medan 9 % anses vara för 

lågt. Vi inser att detta gör gråzonen väldigt stor, men på grund av att vi inte har hittat 

några fler rättsfall där MD har utrett huruvida en marknadsandel kan vara skäl för ett 

renommé kan vi inte fastställa någon exakt gräns. Det som vi dock kan utläsa av 

detta är att det krävs en relativt hög marknadsandel för att denna ensamt ska kunna 

ligga till grund för att en produkt ska anses inneha ett renommé. För att ytterligare 

kunna bevisa att kännetecknet har ett renommé kan stora marknadsföringsåtgärder 

som visar på ett lyckat resultat också ligga till grund för detta. Även i de fall när en 

näringsidkare kan påvisa en hög igenkänningsfaktor genom andra åtgärder än 

marknadsföring, exempelvis att ett tv-program har fått många tittare, kan detta göra 

att kännetecknet får ett renommé. Slutligen kan även höga försäljningssiffror ligga 

till grund för ett renommé som exempelvis i Ahlgrens bilar. Vi drar den slutsatsen att 

för att uppnå ett renommé krävs en hög igenkänningsfaktor, vilket innebär en stor 

kännedom hos konsumenterna.  

När det är fastställt att kännetecknet kan inneha ett renommé, går MD vidare i sin 

bedömning. 

 

3.2 Förknippas kännetecknet, som innehar ett renommé, med 

den målsägande partens verksamhet? 

Vi anser att rekvisitet, för om kännetecknet som innehar ett renommé är förknippat 

med den målsägande parten, är uppfyllt om näringsidkaren har gett ett tidigare 

kännetecken en ny aktualitet och ett nytt innehåll, eller om näringsidkaren har 

ensamrätt att tillverka och lansera produkten. Är detta dock ett nyskapat 

kännetecken, som inte tidigare använts, krävs omfattande marknadsföring för att 

skapa en association. 

En ny aktualitet och ett nytt innehåll 

Ett sätt att se huruvida ett renommé är förknippat med näringsidkaren är om denna 

har gett kännetecknet ett nytt innehåll och en ny aktualitet. Några exempel på när så 

är fallet är Robinson, Villa Villekulla och Hästens/Skeidar. I Robinson ansågs SVT 

gett namnet Robinson ny aktualitet och nytt innehåll genom att det inte längre kunde 
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anses förknippas med Robinson Crusoe. MD ansåg att på grund av det stora antalet 

tittare så förknippades nu namnet Robinson med SVT istället. Det andra exemplet är 

MD 2008:8, Villa Villekulla. I målet yrkade Saltkråkan AB (Saltkråkan), som är 

innehavare av alla rättigheter till Astrid Lindgrens verk, att Hotell Villa Villekulla 

AB (Hotellet) inte får använda beteckningen Villa Villekulla för sitt hotell. Eftersom 

det ansågs snylta på det renommé och det betydande kommersiella värdet som 

namnet Villa Villekulla ansågs ha. Det framkom i målet att namnet Villa Villekulla 

har använts långt innan Astrid Lindgren började använda det i samband med Pippi 

Långstrump. MD ansåg dock att Astrid Lindgren hade gett namnet ny aktualitet och 

nytt innehåll på grund av den stora omsättningen, av bland annat böckerna och 

filmerna om Pippi Långstrump där Villa Villekulla figurerar. Till sist har även 

Hästens, i Hästens/Skeidar, skapat nytt innehåll och ny aktualitet för 

Gripsholmsmönstret, som ligger till grund för det blåvitrutiga mönster som Hästens 

använder idag, med hjälp av omfattande marknadsföring. På grund av ny aktualitet 

och nytt innehåll får kännetecknet ett renommé som förknippas med den 

näringsidkaren som har skapat det. 

I Vodafone har MD inte rakt ut fastställt att ordet live! har fått en ny aktualitet och ett 

nytt innehåll i och med Vodafones marknadsföring. MD stadgar att live! i marknads-

föringen inte används i sin lexikala betydelse utan med en betydelse som syftar på 

deras portaltjänst. Om Vodafone hade använt live i sin lexikala betydelse
35

 hade de 

inte kunnat ge ordet en ny aktualitet och ett nytt innehåll, men eftersom en 

portaltjänst inte kan definieras med hjälp av ordet live anses Vodafone ha gett ordet 

ny aktualitet och nytt innehåll. Något vi har funderat på är hur bedömningen hade 

sett ut om Vodafone hade använt ordet i sin lexikala betydelse. Hade 

marknadsföringen, som Vodafone har utfört, i så fall varit tillräcklig för att ge dem 

ett renommé? 

I MD 2003:16, L O Smith, har MD inte funnit att den kärande parten Vin & Sprit 

Aktiebolag (V&S) har kunnat visa på en koppling mellan sig och personen L O 

Smith eller ordet Brännvinskungen, genom det sigill som finns på Absolut flaskorna, 

                                                 
35

 Inför publik, utan förmedling till exempel av studio eller media, direkt eller levande. 
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som de svarande parterna J&J Nordic Aktiebolag (J&J) och L O Smith AB (Smith)
36

 

använde sig av i marknadsföringen av sina produkter. MD fastställde att Absolut 

Vodka hade ett renommé eftersom V&S kunde visa, genom ostridiga marknads-

undersökningar, att Absolut Vodka var välkänt och inarbetat på marknaden. V&S har 

varje år en utbildning för restaurangpersonal, distributörer med flera, där kopplingen 

mellan Absolut Vodka, sigillet på flaskan och L O Smith och Brännvinskungen 

visas. På grund av att informationen kring kopplingen endast når 300-400 personer 

per år ansåg MD att detta inte var tillräckligt för att en stor andel ska förknippa L O 

Smith och Brännvinskungen med Absolut Vodka.  

Ensamrätt att tillverka och lansera produkten 

En annan relativt självklar koppling mellan näringsidkare och ett renommé är när 

näringsidkaren innehar licens för en produkt eller annan reglerad ensamrätt till att 

tillverka och marknadsföra produkten. Ett exempel på detta finns i målet Champagne 

där kopplingen sågs självklar mellan champagnehusen och det renommé som 

drycken champagne ansågs inneha. I målet förde INAO med flera
37

 talan mot Arla 

Foods AB (Arla) eftersom de ansåg att Arla hade snyltat på det renommé som finns 

för drycken champagne genom att de lanserade en yoghurt med champagnesmak. 

MD menade att drycken champagne innehar ett renommé på grund av att drycken är 

mycket välkänd och har ett stort uppmärksamhetsvärde.  

Omfattande marknadsföring 

Marknadsföringens omfattning spelar även i detta rekvisit en stor roll. Genom en 

omfattande marknadsföring ansåg MD att näringsidkarna inte bara förvärvade ett 

renommé utan även en association till sin produkt. Detta finns exempel på i 

Vodafone och Svenska Spel, se siffror ovan i avsnitt 3.1, omfattande marknadsföring.  

 

                                                 
36

 Smith och J&J ingår i en koncern, där Smith licensierar ut sina rättigheter till varumärken, 

Brännvinskungen och L O Smith, till J&J. 
37

 Institut National des Appelations d´Origine, (INAO), Comité Interprofessionel du Vin de 

Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin och Pierre Cheval. 
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3.3 Har den svarande parten obehörigen anknutit till den 

andre näringsidkarens renommé? 

Det som gör anknytningen obehörig är på det sätt som näringsidkaren anknyter samt 

att detta sker utan samtycke. Det svåra ligger häri att se när en näringsidkare faktiskt 

har anknutit till en annan näringsidkares renommé. Detta anser vi är ett brett rekvisit 

för renommésnyltning med många olika definitioner, eftersom det finns så många 

olika sätt att anknyta till en annan näringsidkares renommé.  

Vi ska nedan sammanfatta vad MD har angett för grunder och ge exempel på när en 

marknadsföringsåtgärd obehörigen har anknutit till någon annan näringsidkares 

renommé. En djupare analys kommer att ske i avsnitt 3.3.1.  

Vi anser bland annat att MD har gjort en helhetsbedömning, och beaktat hur 

genomsnittskonsumenten vid första anblick uppfattar den svarande partens 

marknadsföring jämfört med den andra partens marknadsföring. Anses dessa vara för 

lika, så att de påminner om varandra, menar MD att marknadsföringen anknyter till 

den andre näringsidkaren. 

I fallet Vodafone har den svarande parten, Tele2, använt sig av samma ord-

kombination och samma färgsättning i sin marknadsföring av en liknande produkt på 

samma marknad som Vodafone. MD ansåg att marknadsföringen på ett tydligt och 

direkt sätt anknöt till Vodafones marknadsföring. Som MD anförde kan inte 

Vodafone få ensamrätt att använda ordet live! i röd färg, men i och med att 

marknadsföringen nu skedde ”till samma omsättningskrets, inom samma marknad 

och för samma typ av tjänst” ansågs marknadsföringen obehörigen anknyta till 

Vodafones renommé.  

Inte bara marknadsföringen av en produkt, där en koppling görs till en annan 

näringsidkare, utan även anknytning genom utformningen av en produkt som liknar 

en annan näringsidkares produkt, kan anses falla in under detta rekvisit. Exempel på 

detta finns i Hygglo och Svenska Spel. I Hygglo menade MD att lanseringen av 

Hemglass nya glass, Hygglo, med liknande utformningen och med liknade namn 

samt smak var en obehörig anknytning till GB:s glass Igloo. Likaså ansåg MD att 

karaktärerna som Estline använde i sin marknadsföring påminde för mycket om 

"Lotto-Åke" och "Oddset-PG" som Svenska Spel har skapat. MD menade att 
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anknytning här låg i att Estlines karaktärer i det närmaste var identiska med Svenska 

Spels i form av personlighet och kläder. Ytterligare en aspekt som gjorde att 

anknytningen blev tydligare var att Estline i sin marknadsföring använde frasen ”hos 

oss är alla vinnare” som MD ansåg var en tydlig anspelning på Svenska Spel. 

I Robinson skedde OLW:s marknadsföringen i samband med att tv-programmet 

Expedition: Robinson sändes. OLW använde, enligt MD, även ett liknande namn till 

sin produkt och bilder med söderhavsmiljö i sin marknadsföring. Alla dessa faktorer, 

sammantaget med att OLW inte hade samtycke från SVT, gjorde att MD ansåg att 

förfarandet var sådant att det obehörigen anknöt till SVT:s renommé. 

I Champagne ansåg MD att renommésnyltning förelåg eftersom Arla utnyttjade det 

särskilt starka renommé som MD ansåg att champagne innehar. Detta gjorde Arla 

framförallt genom att utforma och färgsätta sina produkter och sin marknadsföring på 

ett sätt som tydligt anknöt till champagne. Det fanns bland annat champagneglas med 

i marknadsföring och bubblor på yoghurtförpackningen.
38

  

Ett fall där MD funnit att en anknytning förelegat men att denna inte har varit 

obehörig är i fallet Viennetta. Där menade MD att Viennetta var ett kännetecken för 

GB, men på grund av produktens tillverkningssätt så kunde glasstårtan inte anses 

vara särpräglad och därför fick även Åhus lov att tillverka liknande glasstårtor. 

Ytterligare en bidragande faktor till att det blev en friande dom var att de 

förpackningar som glasstårtorna låg i inte hade någon tydlig association till varandra 

och därför ansåg MD att Åhus inte obehörigen försökte anknyta till GB.
39

  

Det gjordes även en liknande bedömning i MD 1993:26, Glassbilen, där renommé-

snyltning inte ansågs föreligga enligt MD eftersom utformningen av glassbilen, med 

bil och melodislinga, är affärsmässigt betingad och kan inte anses ha en särprägel. 

Parterna i detta mål var Hemglass AB (Hemglass) mot Glassbilen i Sverige AB 

(Glassbilen). Hemglass menade att Glassbilen snyltade på deras koncept med en blå 

bil som precis som Hemglass bil spelade en melodislinga för att locka kunder. Likaså 

hade Glassbilen precis som Hemglass en skylt på taket och glassutbudet presenterat 

baktill. Allt detta sammantaget med att Glassbilen valt namnet glassbilen, vilket var 
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 Se bilagan bild 2. 
39

 Se bilagan bild 3. 
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det namn som Hemglass bil hade i folkmun, gjorde att Hemglass tyckte att 

renommésnyltning förelåg, men som sagt ansåg inte MD det.  

Bedömningen av om en näringsidkare obehörigen anknyter tror vi till viss del kan ha 

ett konkurrensrättsligt perspektiv. I de båda ovan beskrivna fallen, Viennetta och 

Glassbilen, har MD sagt att om de skulle förbjuda andra näringsidkare att 

marknadsföra och sälja produkter där utformningen är funktionellt betingad, skulle 

den näringsidkaren som först lanserade produkten på marknaden även få monopol på 

detta eftersom ingen annan skulle få göra något liknande utan att detta skulle vara 

straffbart. Frågan är om detta är ett exempel på när immaterialrätten och 

konkurrensrätten står i konflikt med varandra? Vi kan förstå att det finns ett intresse 

för GB, i Viennetta, att vilja skydda sin affärsidé genom immaterialrätten. Likaså ser 

vi att samma önskan att kunna skydda sin affärsidé finns för Hemglass i Glassbilen, 

men vi ser även att detta är ett hinder ur ett konkurrensrättsligt perspektiv, vilket 

även MD ansåg.  

Ytterligare ett mål där renommésnyltning inte ansågs föreligga på grund av att 

marknadsföringen inte obehörigen ansågs anknyta var i målet MD 2006:19, Vi. I 

detta mål var det Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening (KF) och Aktiebolaget 

Tidningen Vi (Tidningen Vi) mot Vivo Stockholm ekonomisk förening (Vivo). KF 

och Tidningen Vi menade att när Vivo skulle byta namn till ett kännetecken 

innehållande namnet Vi, exempelvis ”Vi-butikerna” och ”Vi-fria handlare i 

samverkan”, utgjorde det renommésnyltning. MD ansåg att KF och Tidningen Vi 

hade ett renommé för kännetecknet Vi, men någon obehörig anknytning ansågs inte 

föreligga. Detta på grund av att det dels inte fanns några motiv
40

 för Vivo att anknyta 

till Tidningen Vi och KF. Inte heller användes ordet Vi för sig, utan i samband med 

andra begrepp och därför var det inte troligt att konsumenterna skulle associera det 

nya användandet av ordet Vi till Tidningen Vi.  

Något som vi även skulle vilja belysa är den utredning som görs av de som är 

skiljaktiga i Hygglo. De ansåg att renommésnyltning inte kunde föreligga bland 

annat på grund av att GB hade gjort ett uppehåll i marknadsföringen av Igloo och att 

                                                 
40

 I målet anförde Vivo att anledningen till att de skulle byta namn på butikerna var för att Axfood 

ansågs ha rättigheterna till namnet Vivo, och eftersom Vivo inte längre ville ha Axfood som 

leverantörer blev de tvungna att byta namn. De ville ha ett namn som kunderna kände igen och 

marknadsförde kampanjen ”vi lämnar vo” för att visa att Vi-butikerna är de gamla Vivo-butikerna.  
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det är omöjligt för en konkurrent att veta att produkten kommer komma tillbaka på 

marknaden. På grund av detta ansåg denna minoritet att det inte fanns någon 

anledning för Hemglass att få GB:s samtycke i frågan om de kunde godkänna en 

lansering av en liknande glass. Vi tror att det var på grund av detta som minoriteten 

fastställde att det inte kunde föreligga någon obehörig anknytning. Med denna 

illustration vill vi visa att även om det är en anknytning som faller in under de 

kriterier som finns för att någon ska anknyta så anses anknytningen inte vara 

obehörig eftersom kännetecknet inte längre har ett aktuellt renommé
41

. Majoriteten i 

detta mål menade dock att det korta uppehåll som GB gjorde för Igloo inte innebar 

att Igloo tappade sitt renommé och det var därför det istället blev en fällande dom.  

3.3.1 Vad menas med obehörigen anknyter? 

Vi kommer här att sammanfatta vilka faktorer vi anser ligger till grund för att en 

näringsidkare obehörigen anknyter till en annan näringsidkares renommé. Som ovan 

nämnt anses anknytningen obehörig inte bara på grund av att det sker utan samtycke 

utan även på det sätt som anknytningen sker. 

Utifrån den sammanställning som vi har gjort i föregående avsnitt kan vi först 

konstatera att MD har gjort en bedömning där de utgår ifrån om anknytningen vid 

första anblick är direkt och tydlig. Vi anser att när MD menar att anknytningen är 

direkt och tydlig menar de exempelvis att näringsidkaren har använt samma 

utformning på kännetecknet, som färg, namn, smak, karaktärsdrag och egenskaper.
42

 

Om det inte går att vid första anblicken fastställa att marknadsföringen har en direkt 

och tydlig koppling men att det finns vissa likheter så krävs det ytterligare faktorer 

för att en näringsidkare ska anses ha obehörigen anknutit. Dessa är när 

marknadsföringen sker i samma omsättningskrets, inom samma marknad och för 

samma typ av tjänst.
43

 

Ytterligare en grund för rekvisitet, att obehörigen anknyta, kan vara att det finns 

antydningar i marknadsföringen som gör att associationer skapas till den andra 

                                                 
41

 Detta kan jämföras med Robinson där MD ansåg att tv-programmet hade ett renommé så länge det 

sändes och upp till ett år efter det.  
42

 MD 2001:15, Svenska Spel samt MD 2002:10 Hygglo. 
43

 MD 2005:20 Vodafone. 
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näringsidkaren. Exempelvis i Svenska Spel där Estlines anknyter till Svenska Spel 

genom att använda sig av frasen ”hos oss är alla vinnare”. 

Det finns rättsfall som vi har studerat när en anknytning har förelegat utan att den 

ansågs vara obehörig trots att marknadsföringen har skett utan samtycke. Faktorer 

som har gjort att marknadsföringen inte har ansets vara obehörig är dels när 

produkten har ansets vara funktionellt betingat, exempelvis Viennetta, och inte 

övriga åtgärder i marknadsföringen har fallit in under de ovanstående kriterierna. 

Likaså har varit när hela verksamhetens art kan anses vara funktionellt betingad, 

exempelvis Glassbilen där MD ansåg att för att kunna bedriva en sådan här 

verksamhet krävdes alla dessa attribut
44

. 

I förarbetena stadgas det, som ovan nämnt i avsnitt 2.1, att varken uppsåt eller 

oaktsamhet krävs för att renommésnyltning ska föreligga. Vad propositionen
45

 syftar 

till är att anknytningen inte behöver ske med uppsåt eller av oaktsamhet för att den 

ska anses vara obehörig. MD har dock i Vi bland annat anfört att Vivo inte 

obehörigen anknyter till Tidningen Vi eller KF dels på grund av att det inte fanns 

något motiv för Vivo att göra denna anknytning eftersom Vivos renommé redan 

ansågs vara starkt. Vi anser att MD har gått emot förarbetena i detta fall och friat 

Vivo på grund av att de dels ansåg att det inte fanns något uppsåt, eller som MD 

uttryckte det inget motiv.
46

  

Maria Renmyr
47

 har ansett att för att renommésnyltning ska kunna föreligga krävs en 

mer eller mindre tydlig avsikt för den snyltande parten att vilja anknyta till någon 

annans renommé. Likaså Nordell uttalar sig om detta och menar att det i praktiken 

krävs ett subjektivt rekvisit för renommésnyltning.
48

 På grund av dessa uttalanden 

och avgörandet i Vi, kan vi möjligen se en tendens till att uppsåt eller oaktsamhet i 

framtiden kommer att krävas för renommésnyltning i praktiken.  

                                                 
44

 Exempelvis en bil med melodislinga som lockar kunderna, utbudet skyltat på bilen och skylt som 

visar vad det är för firma. 
45

 Prop. 2007/08:115. 
46

 Visserligen var detta avgörande innan prop. 2007/08:115 men som nämnt ska inte synen på 

renommésnyltning förändras i och med den nya MFL och därför utgår vi ifrån att detta rekvisit, att det 

inte krävdes uppsåt eller oaktsamhet för renommésnyltning, även var stadgat innan prop. 2007/08:115. 
47

 Skiljaktig ledamot i MD 2002:33. Parterna i målet är Hästens Sängar AB (Hästens) mot Unistar Oy 

m fl. (Unistar). Hästens förde talan mot Unistar eftersom de ansåg att Unistar snyltade på Hästens 

renommé för blåvitrutiga sängar, genom att Unistar i sin marknadsföring använde sig av sängar med 

liknande mönster.    
48

 Nordell, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen, s. 217. 
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Vi tycker att det i de flesta fall finns ett uppsåt för renommésnyltning, som i 

exempelvis Robinson där förhandlingar fördes om ett eventuellt samarbete. 

Förhandlingarna ledde aldrig till ett samarbete och OLW valde därför att ändra delar 

av sin marknadsföring men anknytningen till SVT:s renommé fanns fortfarande kvar 

och vi tror det fanns en avsikt bakom detta. 

En anledning som vi tror ligger till grund för att förarbetena har valt att stadga att det 

varken krävs uppsåt eller oaktsamhet, för att renommésnyltning ska anses föreligga, 

är för att det i så fall skulle krävas ytterligare bevisning för att förfarandet ska anses 

vara otillbörligt. Det kan i vissa mål vara svårt att bevisa att uppsåt eller oaktsamhet 

har förelegat och tröskeln för renommésnyltning kommer i så fall att vara högre.  

Som MD har fastställt kan ett renommé vara tidsbegränsat, som i exempelvis 

Robinson. I målet ansågs anknytningen endast vara obehörig eftersom marknads-

föringen skedde i samband med och under tiden kännetecknet ansågs ha ett 

renommé. Efter det att ett renommé anses vara ”förbrukat” kan det inte, enligt oss, 

anses vara obehörigt att anknyta till detta kännetecken utan samtycke.
49

 

Vi har uppmärksammat att det inte har haft någon påverkan för MD:s bedömning 

huruvida produkter har legat i olika prisklasser eller sålts genom olika försäljnings-

kanaler. Produkterna behöver inte ens tillhöra samma produktgrupp. Exempel på 

detta finns i bland annat Hästens/Skeidar där sängarna ligger i olika prisklasser och i 

Hygglo säljs Igloo i affärer medan Hygglo säljs via glassbilen. I Robinson är det inte 

samma produkter, utan en chipstillverkare som snyltat på ett tv-program. För att 

dömas för renommésnyltning krävs endast att det ska ha skett en anknytning till en 

annan näringsidkares renommé.  

En fråga som vi tycker är intressant är att se hur starkt ett renommé kan anses vara. 

Vodafone har endast ansetts ha ett renommé inom marknaden för portaltjänster, 

medan andra renommé som exempelvis SVT:s renommé för Robinson kan anses 

finnas på flera marknader. Först och främst som tv-program, men i och med att OLW 

blev fällda för renommésnyltning måste SVT:s renommé också anses täcka denna 

marknad. Vid ett starkt renommé, som sträcker sig över flera marknader, blir det 
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Ytterligare belägg för detta kan urskiljas ur minoritetens domslut i Hygglo.  
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svårare för näringsidkare att bevisa att de inte obehörigen har anknutit till detta 

renommé utan att de istället har försökt skapa ett eget kännetecken.  

Sammanfattningsvis kan sägas att innebörden av att en näringsidkare snyltar är att 

näringsidkare obehörigen anknyter till en annan näringsidkares renommé och att 

detta sker utan samtycket. 

 

3.4 Är anknytningen till den andra näringsidkares renommé 

otillbörlig? 

För att göra en bedömning huruvida renommésnyltning är otillbörlig krävs först att 

det föreligger en obehörig anknytning, eftersom detta, enligt oss, är en del av det 

otillbörliga.  

Ett renommé uppkommer genom att en näringsidkare oftast tar stora kommersiella 

risker när de lanserar en produkt, med ett nytt kännetecken.
50

 Om dessa risker och 

investeringar av kapital lyckas, anses oftast kännetecknet erhålla ett renommé. Vad 

som krävs för att erhålla ett renommé har behandlats utförligare i avsnitt 3.1.  

Det otillbörliga, som föreligger när en näringsidkare snyltar på en annan närings-

idkares renommé, är att den snyltande näringsidkaren drar ekonomisk fördel från det 

positiva värde som föreligger hos konsumenterna och som har skapats av den andra 

näringsidkaren.
51

 MD menar även att renommésnyltningen blir otillbörlig genom att 

en näringsidkare obehörigen anknyter till en annan näringsidkares renommé.
52

 För 

djupare utredning gällande obehörig anknytning hänvisar vi till avsnitt 3.3.1.  

I Villa Villekulla och i Vi har MD valt att i domskälen utreda det otillbörliga till 

skillnad från i flera andra fall som vi har studerat. De har i Villa Villekulla påpekat att 

syftet, för Hotellet att ta namnet Villa Villekulla, var att skapa en association till 

Villa Villekulla och Astrid Lindgren och därav dra en ekonomisk fördel genom att, 

som MD uttryckte det ”gynna avsättningen”. Till skillnad från detta fall ansåg MD i 

Vi att det inte fanns någon anledning att tro att en ekonomisk vinning skulle föreligga 
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 Se exempelvis GB:s talan i målet Hygglo. 
51

 Juhlin, Estline får inte använda Åke och PG. 
52

 Se domskäl i bland annat Hygglo.  
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genom att Vivo snyltade på tidningen Vi, eftersom Vivo har ett lika starkt renommé 

som Tidningen Vi.  

MD utreder, som antytts, sällan huruvida den näringsidkaren som har anknutit till en 

annan näringsidkares renommé har dragit en ekonomisk fördel av detta. I de flesta 

fall som vi har studerat är det oftast en mindre väletablerad näringsidkare som 

anknyter till en mer väletablerad näringsidkares renommé och på grund av det blir 

den ekonomiska vinningen tydligare. Detta kan vara en av anledningarna till att MD 

aldrig utreder huruvida näringsidkaren har gjort en ekonomisk fördel genom 

renommésnyltningen och att detta istället ses som en presumtion. Även Henrik Steen 

anser att MD presumerar att en ekonomisk nytta föreligger.
53

  

Det finns dock rättsfall som vi har studerat där näringsidkarna kan anses vara 

jämbördiga, exempelvis Robinson och Champagne. Robinson ansågs vara ett 

banbrytande mål när det kom, en anledning till detta var att näringsidkarna ansågs 

vara jämbördiga 
54

 och därför fanns det inte ett lika uppenbart skäl för renommé-

snyltning. Att detta inte var ett undantagsfall bekräftas bland annat genom 

Champagne. I Champagen var det även så att näringsidkarna ansågs inneha jäm-

bördigt starka renommé och MD fann även här att renommésnyltning kunde 

föreligga. I ett senare rättsfall, Vi, har MD dock stadgat att det inte förelåg 

renommésnyltning. Även i detta mål var parterna jämbördiga, men på grund av att 

Vivo inte kunde anses dra en ekonomisk fördel från tidningen Vi, på grund av 

namnbytet, förelåg inte renommésnyltning.  

Vi antar att det har blivit allt viktigare för MD att utreda huruvida en ekonomisk 

nytta har förelegat för den snyltande näringsidkaren. Detta på grund av att det idag 

finns marknadsföring i flera olika medier och marknadsföringen har på så sätt blivit 

mer omfattande. Det gör att det idag finns en större risk att utforma en 

marknadsföring som påminner om någon annans marknadsföring. Därför anser vi att 

det eventuellt kommer att bli viktigare för MD att utreda huruvida en ekonomisk 

vinning, på bekostnad av en annan näringsidkare, verkligen kan föreligga och 

eventuellt även se om det finns ett uppsåt att dra fördel av en annan näringsidkares 

renommé.  
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 Steen, Genomsnittskonsumentens snedvridna ekonomiska beteende, s. 635 
54

 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 123.  
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Nordell hävdar att ju starkare renommé ett kännetecken har desto mer otillbörlig blir 

renommésnyltningen och att en näringsidkare som är jämbördigt väletablerad med 

den näringsidkaren som denna snyltar på inte kan dra någon ekonomisk nytta.
55

 Vi 

håller med Nordell till viss del i detta påstående. Först vill vi klargöra att vi anser att 

det inte spelar någon roll för bedömningen av renommésnyltning hur stor grad av 

otillbörlighet som föreligger. Är förfarandet otillbörligt ska det alltid ses som 

renommésnyltning oavsett graden av otillbörlighet. Vi anser, precis som Nordell, att 

olika grader av otillbörlighet kan föreligga, men till skillnad från Nordell anser vi att 

graden av otillbörlighet påverkas av två faktorer. Det beror dels på hur tydlig den 

obehöriga anknytningen är och även hur starkt det renommé är som det snyltas på. 

Detta anser vi eftersom att snylta på en annan näringsidkares renommé enligt oss är 

att en obehörig anknytning föreligger. Vi anser att detta är själva ”nyckelrekvisitet”, 

eftersom att det utan en obehörig anknytning inte kan föreligga någon snyltning och 

därför ingen finns ingen grund för en talan. Vidare anser vi som sagt att renomméets 

styrka spelar en roll i hur starkt det otillbörliga är. Ju starkare ett renommé är desto 

större blir den ekonomiska nyttan för den snyltande näringsidkaren.  

Vi håller inte heller med Nordell när han skriver att en näringsidkare som är 

jämbördigt väletablerad med den näringsidkaren som denna snyltar på inte kan dra 

någon ekonomisk nytta. Vi anser att en jämbördig näringsidkare kan göra en 

ekonomisk vinning, men att denna eventuellt inte är lika stor som när en mindre 

väletablerad näringsidkare snyltar på en mer etablerad näringsidkare.
56

 Ett rättsfall 

som vi tycker illustrerar detta på ett bra sätt är Robinson. Där är OLW och SVT två 

parter med starkt renommé, hade OLW inte valt att lansera Robinsonchips så hade de 

antagligen fortfarande haft en bra omsättning av sina produkter men de gjorde 

antagligen en större vinst på grund av att de använde ett kännetecken som gav 

chipsen ett ännu starkare renommé.  

Att det inte krävs någon förväxlingsrisk för att renommésnyltningen ska anses 

otillbörligt styrker det faktum att det är den ekonomiska fördelen, för den snyltande 

näringsidkaren, som är det otillbörliga. Detta fastställer MD bland annat i Hygglo, 

där Hemglass lanserade en isglass med liknande utformning som GB:s isglass, i form 
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 Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd, s. 121. 
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 Nordell, Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, s 657.  
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av två pinnar med isglass som sitter ihop och som har samma smak. Det otillbörliga 

var inte förväxlingsrisken utan det var snyltandet på GB:s renommé. I Villa 

Villekulla fanns det en risk att tro att hotellet var en del av Astrid Lindgens värld, och 

inte ett fristående hotell i egen regi, men inte heller i detta fall spelade förväxlings-

risken någon roll.  

Enligt den nya MFL, 6 §, kommer nu det otillbörliga också att vara hur mottagaren 

påverkas att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Denna påverkan är otillbörlig om den i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagaren. Vi tror att detta innebär 

att MD numera kommer behöva utreda huruvida renommésnyltning också kan ses 

som otillbörlig till skillnad från tidigare, när MD inte gjorde några utredningar 

gällande det otillbörliga utan endast fasställde detta som en presumtion. Se mer om 

detta nedan i avsnitt 4. 

Sammanfattningsvis anser vi att det föreligger en presumtion, gällande en ekonomisk 

fördel för den snyltande näringsidkaren, endast när en mindre väletablerad 

näringsidkare obehörigen anknyter till en mer väletablerad näringsidkares renommé. 

Vid fall när näringsidkarna kan anses inneha jämnstarka renommé krävs en tydligare 

obehörig anknytning för att förstärka det otillbörliga i renommésnyltning. Detta 

eftersom det inte finns en lika tydlig ekonomisk vinning för näringsidkare med lika 

starka renommé jämfört med de fall där den snyltade näringsidkaren har ett svagare 

renommé än den näringsidkaren som snyltas på. I situationer när en näringsidkare 

med ett starkt renommé snyltar på en annan näringsidkare med lika starkt renommé 

är det svårt att se hur det otillbörliga ska utgöras av en ekonomisk vinning för den 

snyltande näringsidkaren. Vi tror att detta beror på att den som snyltar antagligen 

tjänar lika mycket på att använda sitt eget renommé som att använda någon annans 

lika starka renommé. Istället är det rätten för den utsatte näringsidkaren att eventuellt 

själv kunna använda sitt kännetecken för ytterligare marknadsföring som går 

förlorad, se exempel ovan angående Robinson.  

 

3.5 Lider den utsatte näringsidkaren någon skada? 

Ytterligare rekvisit som MD ställer upp i sina domskäl är att den näringsidkare som 

har rättigheter till ett renommé lider någon form av skada på grund av att annan 
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näringsidkare drar fördel av dennes renommé. Trots att MD sätter upp detta som ett 

rekvisit utreder MD endast detta i ett av de mål som vi har studerat. Vi tror att detta 

möjligtvis också kan ses som en presumtion, precis som i fallet gällande ekonomisk 

nytta för den snyltande näringsidkaren. Dock anser vi att denna presumtion är 

svårdefinierad eftersom ordet skada är subjektivt. Exempel på vad en skada kan 

innebära finns i parternas talan där de pekar på att kännetecknet som har ett renommé 

på grund av snyltningen kan bli urvattnat
57

 eller få ett nersvärtat rykte
58

. En annan 

form av skada som kan uppkomma är att näringsidkaren lider en ekonomisk skada 

genom att denna exempelvis förlorar intäkter på licensprodukter.
59

  

Ett exempel på ett undantag när MD har fastställt att renommésnyltning inte har 

förelegat, på grund av att skada för den utsatte näringsidkaren inte föreligger, finns i 

Ahlgrens bilar. MD menade att lanseringen av Webes skumbilar, som i färg, 

konsistens, form och smak påminde om Ahlgrens bilar, inte kunde skada det 

renommé som tillhörde Leaf. Detta på grund av att Webes redan innan lanseringen 

av skumbilar, i sitt sortiment hade skumgodis och godis i form av bilar och att de 

även tidigare hade använt den färgsättning som var åberopad i målet. Ytterligare 

argument för att det inte kunde ses som en skada var att Webes när de lanserade 

produkten, inte tog delar av Leafs välkända produkt Ahlgrens bilar, utan istället tog 

delar av sina egna produkter och skapade en ny produkt av dessa.   

Nordell har i en artikel fört en diskussion kring hur en näringsidkare kan lida skada 

av renommésnyltning. Han har där tagit exemplet på hur den eventuella intäkt SVT 

skulle kunna fått, genom att själva sälja produkter under namnet Robinson, går 

förlorad.
60

 Detta skulle kunna ses som en indirekt skada och som MD har stadgat 

krävs det att skada ska uppkomma ”i en eller annan form”.  
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3.6 Försämras konsumenternas marknadsöverblick? 

Som MD har påpekat vid flera tillfällen och som även bekräftas i propositionen
61

 är 

det inte bara näringsidkaren som skadas utan även konsumenternas marknads-

överblick försämras genom renommésnyltning.  

MD har inte som vana att utreda huruvida marknadsöverblicken har försämrats. Vi 

tror att detta är ett sekundärt rekvisit efterson att det endast i undantagsfall utreds 

trots att det även innan ny MFL fanns ett stadgat skydd för konsumenterna i 

förarbetena.
62

 Detta bekräftas även av det faktum att Konsumentombudsmannen 

aldrig har valt att ta upp frågan i domstol.  

I Hästens/Skeidar, som är ett undantagsfall, visas en större hänsyn till konsumenterna 

och utredning görs huruvida konsumenterna har påverkats. MD fastställde att det var 

konsumenter som uppfattade rutmönstret som ett kännetecken för Hästens. Vi tror att 

denna form av utredning kommer bli betydligt vanligare och kanske till och med 

obligatoriskt med hänsyn till nya MFL och transaktionstestet, se mer om detta i 

avsnitt 4. 

 

3.7 Slutkommentar för rekvisiten 

De slutsatser vi har kommit fram till är till största del grundade i våra egna tankar 

och reflektioner kring MD:s domar. I doktrin står det mycket kortfattat om vad 

renommésnyltning är, och rekvisiten för detta utreds inte på något djupare plan. 

Det finns sex rekvisit som vi har fatställt och analyserat ovan utifrån MD:s 

bedömning. Det första rekvisitet behandlar huruvida kännetecknet kan vara bärare av 

ett renommé. Detta rekvisit är uppfyllt när kännetecknet är välkänt och inarbetat på 

marknaden. Nästa rekvisit som måste vara uppfyllt för att renommésnyltning ska 

anses föreligga är att det kännetecken som är bärare av ett renommé förknippas med 

den målsägande partens verksamhet. Detta är uppfyllt om näringsidkaren antingen 

har gett ett kännetecken en ny aktualitet och ett nytt innehåll eller om näringsidkaren 

har ensamrätt att tillverka och lansera produkten. Till sist kan även omfattande 
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marknadsföring ligga till grund för att en koppling har skapats mellan näringsidkaren 

och kännetecknet. 

Det tredje rekvisitet behandlar huruvida en obehörig anknytning har ansetts 

föreligga. För att detta rekvisit ska vara uppfyllt måste MD göra en bedömning från 

fall till fall, eftersom det finns många olika sätt att anknyta till en annan 

näringsidkares renommé. Ett exempel när en obehörig anknytning har skett är om 

den snyltande näringsidkaren använder sig av liknande utformning på produkten 

exempelvis genom färg, form eller karaktärsdrag. För att anknytningen ska vara 

obehörig ska den även ha skett utan samtycke. 

När de tre ovanstående rekvisiten är uppfyllde går MD vidare i sin bedömning och 

avgör om anknytningen, som finns i det tredje rekvisitet, även är otillbörlig. En 

anknytning anses vara otillbörlig om den snyltande näringsidkaren drar ekonomisk 

nytta av förfarande. Detta ses dock ofta som en presumtion och MD utreder sällan 

huruvida en ekonomisk nytta har förelegat för den snyltande näringsidkaren. 

De två sista rekvisiten som ofta behandlas tillsammans är huruvida den utsatte 

näringsidkaren lider någon skada och huruvida marknadsöverblicken för 

konsumenterna har försämrats. Ordet skada är subjektivt och kan förekomma på 

olika sätt och har i det flesta fall presumerats av MD. Det sista rekvisitet har alltid 

behandlats sekundärt av MD, trots att det har funnits som ett skydd för 

konsumenterna i förarbetena, men vi tror att det kommer att få en större betydelse 

genom nya MFL.      

Renommésnyltning har successivt vuxit fram som en självständig grund för en talan i 

MD. Från att varit ett oklart begrepp har det genom praxis blivit allt tydligare var 

gränserna går för renommésnyltning. Dock finns det fortfarande oklarheter, 

exempelvis är det oklart vad domstolen anser med obehörigen anknyter och vari det 

otillbörliga ligger i praktiken. Vi anser att det vore bra om MD skulle utreda dessa 

rekvisit tydligare och lägga en grund för innebörden av rekvisiten.  

Något vi har funderat på är om alla rekvisit måste vara uppfyllda för att renommé-

snyltning ska anses föreligga. Fram till det att den nya MFL införlivades 2008 anser 

vi inte att rekvisitet angående en försämring av konsumenternas marknadsöverblick 

var tvunget att vara uppfyllt. Däremot tror vi att det numera kommer ställas högre 
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krav på att MD gör en bedömning av hur konsumenterna påverkas. Detta eftersom, vi 

anser att, när konsumenternas marknadsöverblick försämras påverkar det indirekt 

också deras förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, och därigenom införlivas 

indirekt transaktionstestet enligt 6 § MFL. På grund av detta anser vi numera att alla 

rekvisit måste vara uppfyllda för att renommésnyltning ska anses föreligga. 

Ett problem som vi har stött på när vi har utrett vilka rekvisit MD ställer upp för 

renommésnyltning och vad dessa innebär, är att MD sällan är konsekvent gällande de 

rekvisit som de utreder. I vissa fall väljer MD att på djupet förklara vari den 

obehöriga anknytningen ligger, medan de i andra fall endast fastställer att det 

föreligger en anknytning. Likaså är det endast i ett par fall som utredning skett om 

förfarande är otillbörligt.  Något vi har funderat över är varför MD inte, i alla mål, 

väljer att göra en likartad utredning för att göra rättsläget så klart som möjligt och 

därmed öka rättssäkerheten?  

Praxis på detta område är i ständig utveckling och vi tror att MD så småningom 

kommer att ge klarare riktlinjer för denna otillbörlighetsgrund. Vi kan redan idag se 

att det finns avgöranden i MD som gör att bilden för vad renommésnyltning är och 

var gränserna går hela tiden uppdateras och blir tydligare. Ett exempel på detta är i 

avgöranden med jämställda näringsidkare. I Robinson, var det frågan om en 

snyltning mellan två jämbördiga näringsidkare, men det utreddes aldrig huruvida 

skada hade förelegat för den utsatte näringsidkaren, SVT. Däremot i det senare fallet 

Ahlgrens bilar behandlar MD denna fråga och ger oss en lite klarare blid av 

innebörden av skada som kan uppkomma, vid renommésnyltning, mellan två lika 

väletablerade näringsidkare. En annan förändring av praxis finns i Vi där MD gjorde 

en utredning av rekvisitet huruvida det föreligger en obehörig anknytning och om det 

förelåg en ekonomisk vinning för Vivo, denna utredning var djupare och mer 

ingående än tidigare. Detta gör att gränserna blev lite tydligare för rekvisiten 

obehörigen anknyta och ekonomisk nytta.  

Vi tror att renommésnyltning ständigt utvecklas och förändras på grund av att den 

måste följa utvecklingen som sker på marknaden och alla de nya sätt som finns att 

marknadsföra sig på.  
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4. Påverkas bedömningen av renommé-

snyltning med anledning av den nya MFL? 

Synen på renommésnyltning har alltid varit färgat av ett konsumentskydd, men i 

praktiken har MD skiftat fram och tillbaka, mellan ett skydd för konsumenter och ett 

skydd för näringsidkare. I förarbetena till tidigare marknadsföringslagar har 

näringsidkarna fått ett sekundärt skydd, medan intresset att skydda konsumenterna 

har varit det primära. Första gången vi kan tyda att MD anser att renommésnyltning 

även kan vara ett skydd för näringsidkare finns i Globen. Sedan dess, men framförallt 

sedan Robinson, har MD tagit en starkare ställning för näringsidkarna och enligt oss 

har konsumenterna kommit i andra hand. På grund av att MD, i de fall vi studerat, 

haft näringsidkarna som primär skyddsgrupp så har även vår utredning präglats av 

detta. MD har endast sekundärt tagit hänsyn till konsumenternas påverkan genom 

rekvisitet försämrad marknadsöverblick som i majoriteten av de rättfall som vi har 

studerat aldrig har beaktats.  

Enligt propositionen till den nya marknadsföringslagen ska synen på renommé-

snyltning inte förändras från tidigare marknadsföringslag 
63

 och på grund av detta 

kommer den praxis vi har studerat fortfarande att vara aktuell. Detta trots att 

direktivet för otillbörliga affärsmetoder
64

 endast stadgar ett skydd för konsumenterna 

mot näringsidkare och inte för näringsidkare mot näringsidkare. Vi tror dock att en 

viss förändring kommer att ske i bedömningen av renommésnyltning, även om synen 

inte kommer att förändras, på grund av införandet av det så kallade transaktions-

testet. Detta är en nyhet i den nya lagen och återfinns i 6 § MFL och infördes på 

grund av att EU ville öka skyddet för konsumenterna. Anledningen till att regeringen 

anser att det inte kommer att bli någon förändring av bedömningen för 

renommésnyltning är på grund av att kriterierna för att uppfylla transaktionstestet 

kommer att sättas relativt lågt.
65

 Vi har funderat på om regeringen eventuellt har satt 

gränsen för lågt och om detta i så fall kommer att strida mot direktivet och EU-

rätten? 
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 Steen, Genomsnittskonsumentens snedvridna ekonomiska beteende, s 630. 
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När Sverige implementerade transaktionstestet valde regeringen att göra detta på två 

nivåer, med ett starkare och ett svagare skydd för konsumenterna. Det starkare 

skyddet återfinns i generalklausulen för vilseledande marknadsföring, 8 § MFL, 

medan det svagare skyddet återfinns i generalklausulen för god marknadsföringssed 

5 och 6 §§ MFL, och därigenom renommésnyltning. Det svagare skyddet stadgar att 

påverkan på mottagaren måste ske i märkbar mån, medan det i det starkare skyddet 

endast behöver ske en påverkan. Detta gör att när transaktionstestet ska genomföras 

krävs, för det svagare skyddet, att mottagaren påverkas i högre grad än i det starkare 

skyddet. Mottagaren enligt svensk lagstiftning kan vara både konsument och 

näringsidkare.
66

  

När MD ska göra en bedömning enligt transaktionstestet använder de sig av en fiktiv 

genomsnittlig konsument. Egenskaperna för denna finns nu lagstadgade i full-

harmoniseringsdirektivet, där det stadgas att en genomsnittlig konsument anses vara 

”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av 

sociala, kulturella och språkliga faktorer.”.
67

 Ett utökat skydd finns för konsumenter 

som på grund av mentala eller fysiska handikapp, ålder eller lättrogenhet kan ses som 

svagare målgrupper.
68

    

Vi kan se hur konsumenterna kan påverkas genom försämrad marknadsöverblick och 

därmed fatta ett ogrundat affärsbeslut, vilket strider mot transaktionstestet. Exempel 

på detta anser vi finns i Hygglo och Hästens/Skeidar, i Hygglo skulle renommé-

snyltning eventuellt kunna försvåra för konsumenten att se vem som var tillverkare 

till vilken glass och därför påverka deras förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

I det andra målet fanns det en eventuell risk för att konsumenterna skulle tro att det 

var samma kvalité på båda sängarna eftersom båda näringsidkarna använde sig av 

samma mönster på sängtyget. 

Abbamonte skrev i en artikel att han till och med kunde tänka sig att konsumenterna 

kunde gynnas av bland annat renommésnyltning eftersom konsumenter kan få upp 

ögonen för produkter med samma kvalité men till lägre pris.
69

 Vi håller med 
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Abbamonte men vill betona att kvalitén spelar en stor roll och att denna absolut inte 

får vara sämre eftersom det, om kvalitén är dålig, skulle missgynna konsumenterna.  

Även om vi kan se att renommésnyltning kan påverka konsumenterna så anser vi att 

det är av största vikt att ett skydd för näringsidkarna borde finnas kvar trots att det 

inte finns någon påverkan på konsumenterna. Detta på grund av att näringsidkarna 

kan skadas utan att konsumenterna påverkas. Näringsidkaren kan lida skada bland 

annat genom att deras uppbyggda renommé urvattnas, nersvärta eller att företagen 

tappar kontrollen över sitt renommé genom att andra företag utnyttjar det.  

Vi tror nämligen, precis som Anders Stenlund
70

, att det kommer bli svårare för en 

drabbad näringsidkare att bevisa att renommésnyltning har förelegat. Detta eftersom 

näringsidkaren nu också måste visa att mottagaren i märkbar mån har påverkats eller 

sannolikt har påverkats till att fatta ett icke välgrundat affärsbeslut och att renommé-

snyltningen därmed har drabbat mottagaren på ett ofördelaktigt sätt.
71

 Det här 

påståendet bekräftas bland annat av förarbetena som stadgar att en marknads-

föringsåtgärd ska ha ”en sannolik ekonomisk effekt hos konsumenten”
72

 vilket 

kommer bli mycket svårt att bevisa eftersom att näringsidkaren måste visa att 

konsumenterna genom påverkan har fattat ett felaktigt affärsbeslut. 

Något som vi tror kan försvåra transaktionstestet ytterligare är att det måste bevisas 

att handlingen resulterar i att konsumenterna faktiskt handlar fel och inte att de endast 

teoretiskt kommer göra det.
73

 I flertalet av de fall vi har studerat kan vi se att 

mottagaren kan ha påverkats att fatta ett affärsbeslut. I exempelvis Robinson kan vi 

tänka oss att konsumenterna kan ha valt att köpa Robinsonchips just på grund av att 

det stod Robinson på påsen och att Robinson vid den tidpunkten var mycket 

populärt. Likaså tror vi att konsumenterna kan ha blivit påverkade, i Champagne, att 

köpa Arlas yoghurt på grund av att den hade en champagnesmak, vilket kan vara 

exotiskt och intressant. Problemet blir som sagt att visa att denna påverkan verkligen 

har skett genom till exempel en ökad försäljning av chipsen respektive yoghurten. På 

grund av detta tror vi att en viss svårighet i att bevisa att renommésnyltning 
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föreligger kommer att bli verklig och en större hänsyn kommer att tas till 

konsumenterna. Dock tror vi att det fortfarande kommer att finnas ett skydd för 

näringsidkarna, även om det kanske blir ett något svagare skydd på grund av 

bevissvårigheter med transaktionstestet. 

Vi tror att rekvisiten för renommésnyltning kommer att utvecklas ytterligare. Främst 

tror vi att en större utveckling kommer att ske på rekvisiten angående att 

näringsidkaren ska lida skada och hur konsumenterna påverkas. Framförallt tror vi 

att rekvisitet angående konsumenterna marknadsöverblick kommer få en större 

betydelse för renommésnyltning på grund av den nya MFL och transaktionstestet. Vi 

tror inte att renommésnyltning endast kommer att vara otillbörlig på grund av skada 

för konsumenterna, utan ett visst skydd för näringsidkarna kommer alltid att finnas 

kvar. Möjligtvis kan vi se att påverkan för konsumenternas marknadsöverblick och 

deras förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut kommer få en större betydelse för 

renommésnyltningen och att renommésnyltning på det sättet kan bli svårare att 

bevisa.  

MD har ännu inte i ett mål gällande renommésnyltning utfört ett transaktionstest.
74

 

Däremot har MD i domskälet till målet MD 2010:2 förtydligat rekvisiten för 

renommésnyltning genom att lägga till att det endast är otillbörligt om 

marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar konsumenternas 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det kommer bli intressant att följa 

rättsutvecklingen på detta område. 

 

 

 

 

                                                 
74

 I skrivande stund, maj/juni 2010 



 

41 

 

 

5. Källförteckning  

5.1 Offentligt tryck 

Prop. 1970:57 Om otillbörlig marknadsföring 

Prop. 1994/95:123 Ny Marknadsföringslag 

Prop. 2007/08:115 Ny Marknadsföringslag 

SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder 

Direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder 

Marknadsföringslag (2008:486) 

 

5.2 Litteratur 

Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11 

uppl., Jure, 2009 

Gerhard, Norinder, Marknadsrättens grunder, Gleerups, 2009 

Jensen, Rylander & Lindblom, Att skriva juridik, regler och råd, 4 uppl., Iustus 

förlag, 2006 

Melin, Stefan, Marknadsrätt, Liber, 2009 

Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten, en introduktion, 4 uppl. Nordstedts juridik, 2008 

Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, MercurIUS Förlagsaktiebolag, 

2003 

 

5.3 Artiklar 

Abbamonte, Guiseppe B, The unfair commercial practices directive: an example of 

the new European consumer protection approach, 12 Columbia Journal of European 

Law 2006, s. 695 ff. 



 

42 

 

De Groote, Bertel och De Vulder, Kristof, European framework for unfair 

commercial practices: analysis of Directive 2005/29, Journal of Business Law, 2007, 

Januari, s. 16 ff. 

Juhlin, Eddie, Estline får inte använda Åke och PG, Redaktionellt material från 

InfoTorg Juridik – Artiklar, publ. 2001-05-22, tillgänglig 11/5 2010 

Nordell, Per Jonas., Renommésnyltning i Marknadsdomstolen, Juridisk tidskrift 

1999-2000 sid. 651 ff. 

Nordell, Per Jonas, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. 

Kommentar till MD 2006:19 (Vi), NIR 2007 (76), häfte 2, s. 213 ff. 

Steen, Henrik, Genomsnittskonsumentens snedvridna ekonomiska beteende - 

konsekvenserna av svenskt införlivande av direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 

Europarättslig tidskrift, 2009, häfte 4, s. 617 ff. 

Stenlund, Anders, Ny marknadsföringslag, Svenskt Näringsliv, publ. 2008-08-05, 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsjuridik/marknadsratt/ny-

marknadsforingslag_56913.html, tillgänglig7/5 2010 

 

5.4 Praxis 

MD 1988:19  Globen 

MD 1990:2  ”Nu”-pris 

MD 1993:9  Boss 

MD 1993:26  Glassbilen 

MD 1994:6  Träningsredskap 

MD 1995:23  Kupolhus 

MD 1996:3  Galliano 

MD 1999:21  Robinson 

MD 2000:25  Hästens/Skeidar 

MD 2001:15  Svenska Spel 

MD 2002:20  Champagne 

MD 2002:10  Hygglo 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsjuridik/marknadsratt/ny-marknadsforingslag_56913.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsjuridik/marknadsratt/ny-marknadsforingslag_56913.html


 

43 

 

MD 2002:27  Viennetta 

MD 2003:16  L O Smith 

MD 2004:13  Residence 

MD 2005:13  Kattmat 

MD 2005:20  Vodafone 

MD 2006:7  Ahlgrens bilar 

MD 2006:19  Vi 

MD 2008:8  Villa Villekulla 

MD 2010:2  Yoyo 

 

5.5 Internet 

http://www.hemglass.se, 27/4 2010 

http://www.gb.se, 27/4 2010 

http://www.marknadsdomstolen.se, 17/5 2010  

http://www.hemglass.se/
http://www.gb.se/
http://www.marknadsdomstolen.se/


 

44 

 

 

Bilaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Robinson Chips, från MD 1999:21. Bild hämtad från 

http://www.olw.se/webb.asp?menu=3&smenu=2&umenu=1&page=om_historia  

med godkännande från Frida Axelsson, Trade Marketing, OLW 

 

 

Bild 2. Yoggi med Champagnesmak, från MD 2002:20, hämtat från domsbilaga från 

Marknadsdomstolens hemsida.  
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Bild 3. Förpackningar till glasstårtorna i MD 2002:27, hämtat från domsbilaga från 

Marknadsdomstolens hemsida. 

 

 

 

  

Bild 4. Framsida till tidningen RESIDENCE (till vänster) och ett urklipp från en 

tidningsannons från RESIDENCE fastighetsmäkleri (till höger), från MD 2004:13. 

Hämtat från domsbilaga från Marknadsdomstolens hemsida. 


