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- Detta arbete har kommit till genom mitt intresse för marknadsrätt som jag har min 
nära släkt att tacka för. Sedan unga år har intresset för marknadsföring väckts genom 
ständiga diskussioner kring ämnet vid middagsbordet hemma och vid 
släktsammankomster. Att nu kunna dela med mig av mina kunskaper och synpunkter 
för att väcka andras intresse för ämnet har jag mina lärare inom ämnet och min 
handläggare att tacka för. 
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Sammanfattning 

 

Överlappande och liknande rättsregler ger ofta illusioner om att det skulle vara de samma. 
Denna uppsats fokuserar därför till att väcka frågan kring rättsläget mellan marknadsrätt och 
immaterialrätt. Mer specifikt kring renomméskydd som regleras i MFL och döms i MD samt 
varumärkesintrång som regleras i VML och döms i allmän domstol. 

Men genom promemorian om en ny Patent- och Marknadsdomstol ser rättsläget ut att vara i 
förändring. Att slå samman de olika instanserna till samma för att uppnå större rättssäkerhet. 
Genom att se till tre olika fall samt hur rättstillämpningen ser ut avser uppsatsen att ge en 
vägledning i hur förhållandet mellan MFL och VML kan närma sig. 

Till sist ger uppsatsen via analyser och slutsatser en bild av hur Patent- och 
Marknadsdomstolen kan komma att ändra på rättsområdet för en starkare prejudikatbildning 
och därmed sluta en bättre kollaboration mellan MFL och VML. 
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1.0 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det har aldrig tidigare funnits så många företag i Sverige som idag och detta har medfört att 
det blir viktigare än någonsin för företagen att presentera sig själva. Genom ett starkt 
varumärke (t.ex. Apple eller Coca-Coola) blir företaget tillsammans med sin logga igenkänt 
och får en starkare ställning på marknaden. Men för att företag ska synas brukar de gå via 
marknadsföringsaktiviteter, ofta i form av reklam, där de exponerar varumärket med 
exempelvis kampanjer om specifika varor och/eller tjänster. Att marknadsföra ett varumärke 
eller en vara kan göras på många olika sätt, men vad händer om ett konkurrerande företag 
inskränker på ditt varumärke, eller om de kopierar din reklam. 

Detta är typiska tvister där det kan vara lättare eller svårare att bevisa likheterna/olikheterna 
mellan olika varumärken och dess marknadsföring. Det finns även bestämmelser om vilka 
sorters varumärken som får registreras. För att erhålla ett skydd, så att ingen annan använder 
sig av samma varumärke, registrerar man varumärket hos PRV (se kapitel 2.2). Det finns 
också bestämmelser om otillåten marknadsföring (alkoholrelaterad reklam får t.ex. inte riktas 
till underåriga) samt otillåtna varumärken (företag med namn som beskriver vad de tillverkar 
och säljer kan inte registreras). 

När det sker en överträdelse som ett företag vill sätta stopp för tar man upp ärendet i domstol. 
Marknadsföringsrätten tas upp i MD medan varumärkesrätten tas upp i PBR samt Allmän 
domstol. Detta har skapat ett tomrum mellan dessa snarlika rättsområden då man helt enkelt 
får göra en avvägning av vad som borde tas upp av överträdelsen. Beroende på hur 
avvägningen görs tas ärendet sedan upp i en av domstolarna, det går alltså inte att prova båda 
rättsområdena i samma domstol idag (med undantaget av att ha två separata rättegångar). 

Indelningen har även bidragit till att effektiviteten i MD, respektive de delar i Allmän domstol 
som sköter varumärkesrätt (Stockholms Tingsrätt), inte är optimal då det inte tas upp 
tillräckligt med mål för att handläggningen och avgörandena ska utgöra det potentiellt bästa 
förhållandet. Av denna anledning har Justitiedepartementet lagt förslag om en ny Patent- och 
Marknadsdomstol där de sammanför marknadsrätten (marknadsföringsrätt och konkurrensrätt, 
med annexlagar) med immaterialrätten (Mönsterrätt, Patenträtt, Upphovsrätt och 
Varumärkesrätt). De har alltså kommit med förslag att sammanföra dessa områden i sin 
promemoria om Patent- och Marknadsdomstol som en lösning till de rättsliga, ekonomiska 
och effektivbristande förhållanden som finns idag. 1 Däremot har inte den nya domstolen 
godtagits och rättsläget består, vilket väcker frågan om hur det kan komma att se ut i 
framtiden. 

 
 
 
 

                                                           
1 DS 2014:2. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur den nya Patent- och Marknadsdomstolen kan föra 
samman marknadsrätt och varumärkesrätt på ett sätt som kan stärka deras inbördes 
förhållande - att otillbörlig reklam inte alltid behöver handla om just reklamen utan även 
vilket varumärke som framställs. Uppsatsen ämnar därför att framföra de fördelar och 
nackdelar som ett sammanförande skulle skapa utifrån gällande rätt. Genom en inblick i tre 
rättsmål visas även hur en gemensam syn mellan MFL och VML kan ge nya aspekter till 
målen.  

Frågeställningen blir således huruvida Patent- och Marknadsdomstolen kan föra samman en 
bättre kollaboration mellan MFL och VML? Att se till mer rättvisa utmål där en 
marknadsföring eller ett varumärke möjligtvis ”kommit undan” eller fått en för ”hård” 
bedömning. Allt detta i förväntan av att Patent- och Marknadsdomstolen inrättas i Sverige och 
rättsprejudikatet blir stärkt inom området. 

1.3 Metod 
Denna uppsats är uppbyggd på en traditionell juridisk metod. Detta innebär att uppsatsen 
utgår från en rättsdogmatisk syn på tolkning av rättspraxis, lagstiftning, förarbeten och 
doktrin. Teorin och en djupare inblick i tre rättsmål skapar sedan grunden för den avslutande 
analysen.  

Med detta tas en anblick av att den nya Patent- och Marknadsdomstolen inrättas. Det ger fog 
till fiktiva slutsatser till målen som fortfarande följer av den rättsdogmatiska karaktären ovan 
nämnd. Då den nya domstolen ännu inte är i bruk och övergångsbestämmelserna (samt de nya 
lagförslagen) inte är genomförda kommer uppsatsen hålla sig till gällande rätt i bedömningen 
av rättsfallen i de delar där patent- och marknadsdomstolens fiktiva bedömning behandlas. 

1.4 Disposition 
I uppsatsens inledande teoridel framställs hur marknadsföringslagen och varumärkeslagen är 
uppbyggda och vad de står för. Med andra ord vilka skydd som uppkommer genom dessa 
lagar. Den nya Patent- och Marknadsdomstolen redogörs och följer inom samma kapitel. 

I uppsatsens andra del, rättsfallsdelen, har tre mål valts ut. Dessa visar, på ett tydligt sätt, hur 
en bedömning kan göras ur såväl en marknadsföringsrättslig som varumärkesrättslig 
synpunkt. Först presenteras fallen som de blev dömda för att sedan urskilja de delar som 
fokuserar på MFL respektive VML. Slutligen analyseras fallen utifrån en gemensam 
tillämpning i en slutsats. 

Uppsatsens tredje del består av en analysdel där frågeställningen kommer att diskuteras 
utifrån utfallen av de tre tidigare analyserna av rättsfallen och kring införandet av Patent- och 
Marknadsdomstolen. Efter det följer slutsatsen där författarens tankar vägs fram för en möjlig 
utgång. 
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1.5 Avgränsningar 
Författaren har valt att helt och hållet utgå från ett svenskt perspektiv med svensk lagstiftning 
därtill. Anledningen till detta är att kunna ge en djupare inblick i en möjlig nationell 
utveckling i samband med införandet av Patent- och Marknadsdomstolen. Eftersom att denna 
förändring inte påverkar våra redan inkorporerade europadirektiv finns ingen anledning att 
bejaka den internationella kontexten.  

Uppsatsens frågeställning kräver en avgränsning inte bara till marknadsrätten och 
immaterialrätten utan även en fokusering inom dessa områden. Inom marknadsrätten 
(konkurrensrätt och marknadsföringsrätt) tar uppsatsen alltså  fokus på de mer generella 
lagarna inom marknadsföringslagen. Inom immaterialrätten (mönsterrätt, panträtt, upphovsrätt 
och varumärkesrätt) riktar uppsatsen in sig på endast varumärkesrätten. Dessa avgränsningar 
kompletteras med en precisering mot de mer övergripande lagarna som sammanflätar MFL 
med VML. 



4 

 

2.0 Teori 
2.1 Marknadsföringslagen 
”Marknadsföringslagen, MFL, med syfte att främja konsumenternas och näringslivets 
intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som 
är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”. 2 

2.1.1 Historia 
Marknadsföringsrätten som del av den svenska avtals- och köprätten kan spåras tillbaka ända 
tillbaks till medeltiden då den förvisso handlade om tillstånd som hjälpte staten att kontrollera 
handeln inom städerna. På den tiden kallades detta för burskap. Senare under 1700-tal 
utvecklades detta, i och med merkantilismen, då även tullordningar sattes på plats och den 
statliga kontrollen utökades. Under 1800-talet utökades liberalismen, vilken hade mottot 
”handelsfrihet, avtalsfrihet och fri konkurrens”. Detta motto och liberalismen i sig tog upp 
kampen mot den tidigare merkantilismen i syfte att göra avtalsparterna mer jämställda inom 
handeln.3 Under slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet skedde industrialismen och 
denna medförde att producenter (säljare) kunde börja sälja sina varor över mycket större 
områden. Detta gjorde även att reklam kom att bli ett allt mer populärt redskap för 
distributören (säljaren) att utnyttja sig av och tidningar och postförordningar är exempel på 
dåtidens populära marknadsföringsaktiviteter. 

Gemensamt ledde detta till att makten kom att ligga hos producenten och distributören på ett 
allt större sätt eftersom att den vanliga konsumenten inte hade något skydd. Gemeneman 
kunde exempelvis vara ovetande eller helt enkelt inte utbildad om hur denne kunde hävda sin 
rätt. Denna utveckling uppmärksammades av svenskt näringsliv år 1957 då Näringslivets 
Opinionsnämnd (NOp) inrättades. Dessa granskade marknaden och såg till att de regler om 
god affärssed som den Internationella Handelskammaren (ICC) hade inrättat faktiskt följdes. 
Trots deras granskning och tillsägelser om att följa den goda affärsseden fanns det fortfarande 
kvar många oseriösa aktörer under fortsättningen av 1960-talet vilket ledde till att 
konsumenterna fortfarande kom i kläm. Detta kom att leda till att fyra mer betydande 
regleringar grundades. Den första, som infördes år 1968, var den som senare kom att bli 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN), den första marknadsföringslagen (som då hette lag 
mot otillbörlig marknadsföring) infördes 1971 då även en lag om otillbörliga avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden kom. Slutligen kom den första civilrättsliga konsumentlagen, kallad 
konsumentköplagen, att träda i kraft 1974.4 

År 1976 kom lag om otillbörlig marknadsföring att reformeras till att bli just den första 
marknadsföringslagen. Efter det (under 1980-talet) skedde inga större förändringar med 
marknadsföringslagen, det var först under 1990-talet i samband med Sveriges ingång i EU 
som marknadsföringslagen kom att anpassas mer och mer efter de EU-rättsliga direktiven 
vilket ledde till att reformationer gjordes både 2002 och 2004. Dagens marknadsföringslag är 
nu helt harmoniserad med EU-rätten och trädde i kraft 2008 (SFS 2008:486).5 

                                                           
2 Nationalencyklopedin, marknadsföringslagen.  
3 Nordell, s.14. 
4 Nordell, s.15f. 
5 Svensson, s.41. 
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2.1.2 Nutid 
Genom den ovanstående historiska utvecklingen har vi idag en marknadsföringslagstiftning 
som nedan delas upp och förklaras i 4 delar. Se bilagor 1 och 2 för övergripande illustreringar 
av lagens uppdelning. 

2.1.2.1 Allmän bestämmelse 
Marknadsföringslagen ser i nutid ut på så sätt att det är uppdelat i ett slags skiktsystem. 
Marknadsföringslagens utgångspunkt sker i den goda marknadsföringsseden som är en 
övergripande bestämmelse och som definieras i MFL 3 § 4st: 

”i denna lag avses med […] god marknadsföringssed: god affärssed eller andra vedertagna 
normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av 
produkter,”  

Det finns alltså en tudelad mening kring begreppet god marknadsföringssed, o ena sidan en 
god affärssed som utgår ifrån de frivilliga regler som vuxit fram inom näringslivet6. Detta kan 
alltså ses som ett näringslivs-etiskt perspektiv. Å andra sidan av marknadsföringsseden utgår 
normerna ifrån dels ICC och dels vedertagen praxis. Det finns dock en tredje del inom den 
goda marknadsföringsseden som inte går att tyda från klartexten i lagen utan istället från 
bakgrunden till MFL 5 § som säger: 

”Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed” 

5 § MFL ger alltså fog till lagstridighetsprincipen (som utgår ifrån MFL 8 §, se nedan) som 
förklaras i förarbetet till den nutida marknadsföringslagen på så sätt att om marknadsföring 
(exempelvis en reklam) bryter mot en annan lag blir den automatiskt av dålig affärssed, det 
vill säga att den bryter mot god marknadsföringssed. 7 Alltså tas det redan upp ett samband 
med andra lagar i det mest allmänna skiktet av marknadsföringslagen. 

2.1.2.1.1 Lagstridighetsprincipen 
I MFL:s allmänna och mest grundläggande bestämmelse om god marknadsföringssed utgörs 
ett antal större och mer omfattande principer och bakomliggande bestämmelser. En av dessa 
är lagstridighetsprincipen.  

De närmsta nedskrivna reglerna kring lagstridighetsprincipen är ICC:s benämning om 
lagstridigheten i deras första artikel där de förklarar att marknadskommunikation ska vara 
laglig och hederlig. 8 

                                                           
6 Svensson, s.47. 
7 Prop. 2007/08:115 (s.78). 
8 Bernitz, s.150. 
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Lagstridighetsprincipen utgår sedan ifrån att det marknadsrättsliga sammanhang som ger 
uttryck för att en konsument inte ska behöva utsättas för lagstridiga åtgärder så att de vilseleds 
eller att de själva handlar lagstridigt. 9 I förarbetena till MFL ges en förklaring till 
lagstridighetsprincipen som följer av att om näringsidkaren marknadsför en produkt som är 
otillbörlig eller på ett annat sätt kan ge intryck av att det skulle vara lagligt att sälja produkten 
när det i själva verket inte är det. 10 

2.1.2.1.2 Renommésnyltning  
Då en näringsidkare otillåtet anknyter sin marknadsföring till en annan näringsidkares 
verksamhet, produkt, symbol eller liknande räknas det som en renommésnyltning. Denna 
anknytning ska leda till en ekonomisk fördel för näringsidkaren eller positiv föreställning för 
konsumenten för att MD ska ta det till anmärkning. 11 

Detta gör inte att det ställs upp som ett absolut förbud att en näringsidkare ska kunna använda 
en anknytning. Har näringsidkaren en tillåtelse gör det att renomméet är att anses som 
brukbart för denne utan hinder, så länge de håller sig inom tillåtelsen. 12 

VML ställer upp en liknande bestämmelse i 1kap. 10 § 1st p3 kring anseendeskyddet vilken 
fokuserar på varumärket snarare än marknadsföringen, men det är ofta dessa tas upp i 
samband och även det denna uppsats har tagit lyse på. 

2.1.2.2 Preciserad bestämmelse 
Efter den stora portalparagrafen i MFL 5 § om god marknadsföringssed följer en mängd mer 
preciserade bestämmelser som beskriver kriterierna för hur man kan bryta mot 
marknadsföringsseden på ett vilseledande sätt. Aggressiv marknadsföring samt vilseledande 
marknadsföring är de två mest centrala paragraferna av dessa och är även de som för en 
vidare till svarta listan. 

Att en marknadsföring är aggressiv kan bero på flera saker såsom: trakasserier, tvång, fysiskt 
våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel (MFL 7§ 2st). Saker som trakasserier och 
tvång är lättförståeliga medan begrepp som ”annat aggressivt påtryckningsmedel” är av en 
mer otydlig karaktär, med det menas näringsidkarens utnyttjande av sin maktposition. Om en 
näringsidkare utnyttjar sin ställning mot en annan näringsidkare eller konsument för att 
påtrycka den andra parten att inte kunna göra ett välgrundat affärsbeslut anses näringsidkaren 
bryta mot detta. Det behöver alltså inte vara ett fysiskt våld eller hot för att marknadsföringen 
ska anses som aggressiv. 13 

                                                           
9 Svensson, s.48. 
10 Prop. 2007/08:115. 
11 Nordell, s.60. 
12 Jfr med MD 2015:11 (Fredagsmys). 
13 Svensson, s.52. 
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Det har även nyligen kommit en proposition om ändring i marknadsföringslagen kring 
aggressiv marknadsföring med namnet ”Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring”. 14 
I denna proposition har man lagt in en ny paragraf för att komplettera den redan befintliga 7 § 
om aggressiv marknadsföring. Den nya paragrafen (7a §) kommer göra att artikel 9 i 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder blir implementerad i marknadsföringslagen. 15 
Paragrafen kommer till för att förklara och förtydliga den redan existerande 7 § samt att 
utvidga den på så sätt att den klargör hur bedömningen ska ske. 

2.1.2.2.1 Föreslagen lydelse 
7 a § 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är aggressiv ska dess art samt tidpunkten, 
varaktigheten och platsen för marknadsföringen särskilt beaktas. Det ska också särskilt 
beaktas om näringsidkaren 

1. använder ett hotfullt eller kränkande språk eller beteende,  

2. utnyttjar ett speciellt missöde eller omständigheter, som näringsidkaren känner till 
och som är av sådan vikt att de försämrar konsumentens omdöme, för att påverka 
konsumentens beslut i fråga om produkten,  

3. använder betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet när en 
konsument vill utöva sina rättigheter enligt avtalet, inbegripet rätten att häva ett avtal 
eller att byta till en annan produkt eller en annan näringsidkare, eller 

4.  uppger sig komma att vidta åtgärder som inte lagligen kan genomföras. 16 

Den vilseledande marknadsföringen grundar sig redan utifrån en del andra hjälpande 
alternativt förklarande paragrafer – nämligen 9,10 och 12-17 § § samt den svarta listan för att 
uppnå de krav som är uppställda i 8 § om att vara vilseledande. Även lagstridighetsprincipen 
räknas in här som en del av det som är att anse som vilseledande. 17 Kring mål om 
vilseledande marknadsföring är det på den som annonserat marknadsföringens sida att bevisa 
sin oskyldighet gentemot KO och domstolen. 18 

Ett mål som blivit centralt för vilseledande marknadsföring är MD 2011:15 där Tele2 
förlorade mål om marknadsföring av telefonitjänster mot TeliaSonera. Tele2 hade vid 
marknadsföring av sina telefontjänster (telemarketing) inte angett sig själv som avsändare av 
marknadsföringen vilket har lett till att konsumenter inte kunnat uppfatta vem avsändaren var. 
Denna vilseledande strategi ansågs därför som otillåten och det framkom även att Tele2 angett 
sig vara TeliaSonera alternativt angett att de samarbetade med TeliaSonera vilket i sin tur gett 
ett felaktigt intryck av olämplig samverkan mellan bolagen. 19 

2.1.2.3 Svarta listan 
Det innersta skiktet av marknadsföringslagen utgår ifrån direktivet om otillbörliga 
affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre 
                                                           
14 Prop. 2015/16:46. 
15 Dir. 2005/29/EG. 
16 Prop. 2015/16:46 (s. 6). 
17 Nordell, s.62f. 
18 Svensson, s. 53. 
19 MD 2011:15 (Tele2). 
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marknaden.20 I direktivets bilaga ställs det upp 31 punkter som även kallas den svarta listan. 
Till skillnad från aggressiv marknadsföring och vilseledande marknadsföring där en 
bedömning om effekten tas upp i det enskilda målet (MFL 7 § 2st och 8 § 2st) är svarta listan 
absolut. Med absolut menas att dessa punkter alltid är förbjudna och frågan om effekt då inte 
blir nödvändig. 21 

En kritik mot listan är att den inte är utformad på ett systematiskt sätt vilket har lett till att MD 
tagit ståndpunkten att listan inte ska tolkas extensivt (omfattande) utan endast specifikt som 
möjlig att tillämpa som lag och eventuellt tillsammans med god marknadsföringssed då lagen 
inte täcker området på ett klarsynt sätt. 22 Exempel på marknadsdomstolens ståndpunkt är i 
målet Cederroth om marknadsföring av två första hjälpen-tavlor som företaget Plusab 
marknadsfört och till utformning samt färgsättning i kombination kunde associeras till Röda 
Korset (se bilaga 3). 23 Därigenom bröt de mot Lag om skydd för vissa internationella 
sjukvårdsbeteckningar m.m. vilket även orsakade att det bröt mot god marknadsföringssed 
och punkterna 4 och 9 i svarta listan. 

Ett annat är målet Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) där Looströms 
Begravningsbyrå AB:s logotyp var allt för lik SBF:s (se bilaga 4) samt att de inte hade rätt att 
använda ordet ”auktoriserad” vid marknadsföringen av deras tjänster. 24 Marknadsföringen 
om att de var auktoriserade bröt alltså mot punkt 4 i svarta listan då de inte kunnat bevisa sig 
vara auktoriserade. 

Vidare konflikter med svarta listan är dess tillämpning i svensk lag jämfört med tillämpningen 
den har internationellt, då direktivet endast anger sig vara gällande från näringsidkare mot 
konsumenter. 25 I den svenska tillämpningen blir detta inte målet då MFL 4 § gör gällande att 
den är ställd från näringsidkare till både konsumenter och andra näringsidkare. 26 En 
förväxling med direktivet kan då ge en fel bild av hur tillämpningen ska se ut för gemeneman 
respektive näringsidkare då de ska utföra en marknadsföringsaktivitet. 

                                                           
20 Dir. 2005/29/EG. 
21 Bernitz, s. 42. 
22 Bernitz, s. 43. 
23 MD 2009:33 (Cederroth). 
24 MD 2013:3 p. 65 (Begravningsbyrå). 
25 Dir. 2005/29/EG. 
26 Bernitz, s. 43. 
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2.1.2.4 Etiken 
De etiska regler som involverar MFL är det absolut yttersta skiktet och tillhandahåller inga 
lagregler utan snarare hänvisningar för hur man ska uppföra sig på det 
marknadsföringsmässiga planet. Här är ICC en av de tyngsta aktörerna. RO 
(Reklamombudsmannen) och RON (Reklamombudsmannens Opinionsnämnd) är också 
komplement till MFL. Dessa tre arbetar på sätt och vis tillsammans där RO och RON prövar 
huruvida reklam följer ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. 27 

Man ska inte blanda ihop etiken med juridiken i detta mål eftersom att RO och RON endast 
utgår från ICC:s regler och alltså endast på ett etiskt plan tar upp reklam. De förhindrar inte 
att reklamen ställs till förfoganden i MD om lagliga bevis kan framställas, men från RO och 
RON:s sida blir så inte målet. Syftet för RO och RON är alltså inte att fälla sanktioner (som 
böter och vite) på marknadsföringen utan endast att göra det s.k. övertrampet offentligt. 28 

Ett exempel på detta är RO:s kriterier för bedömning av könsdiskriminerande reklam, de 
följer där 3 särskilda kriterier: 

1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som får anses 
kränkande (sexistisk reklam). 

2. Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och därigenom framställer 
kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam). 

3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för 
kvinnor eller män. 29 

RON:s ärende 2009-08-27 är ett exempel där de uttalat sig om en könsdiskriminerande reklam 
där reklamen säger ”Röd eller Svart?” medan utformningen är två kvinnliga modeller att välja 
mellan (se bilaga 5). Man ansåg där att kopplingen ”Röd eller Svart?” inte kunde göras med 
modellerna och att man snarare ställdes för ett val mellan dem vilket gjorde att det bröt mot 
ICC:s artikel 4 samt sågs som sexistiskt. 30 

                                                           
27 Svensson, s. 25ff. 
28 Svensson, s. 27f. 
29 http://reklamombudsmannen.org/anmal_reklam - På vilken grund kan reklam anmälas. 
30 RON:s ärende 2009-08-27. 

http://reklamombudsmannen.org/anmal_reklam
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2.2 Varumärkeslagen 
Varumärke är en del av Immaterialrätten som definieras: 

”Immaterialrätt, den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en 
intellektuell prestation, t.ex. uppfinningar, varumärken, design eller texten i en bok.” 31 

Där varumärke definieras: 

”Varumärke, lagligen skyddat namn eller kännetecken på varor och tjänster från en viss 
näringsidkare” 32 

2.2.1 Historia 
Varumärket kan spåras genom tiden ända tillbaka till tiden då människan började bilda 
samhällen. Igenkänningstecken var redan då ett sätt för hantverkare att visa att det var just de 
som hade gjort ett verk. Det kunde vara ett lerkärl från antikens Grekland eller Rom som var 
märkt med skaparens namn, på stenblock som märktes från Egypten eller på det som ligger 
lite närmre i tiden då man brännmärkte sina boskapsdjur i England. Även reklam kom fram 
vid romarriket då verksamheter gjorde skyltar med deras varumärken för att dra till sig 
kunder. 33 

Under medeltiden växte det s.k. skråsystemet fram där hantverkare märkte sina verk med ett 
”skrå” för att bevisa att man var medlem inom systemet (vilket man i princip behövde vara) 
för att förhindra spridningen av falska och felaktiga varor. 34 

Ur en mer tidsnära aspekt kan man säga att varumärkesrättens ingång kom vid slutet av 1800-
talet efter ett nordiskt samarbete där den första varumärkeslagen inrättades 1 juli 1884. Den 
reglerade att endast registrerade varumärken kunde erhålla ett skydd. Anledningen för lagen 
var inte från början att man trodde att varumärken kunde komma i konflikt med varandra 
(som i en senare utveckling har bevisat sig vara målet) utan att få in det i ett system. 

Under slutet av 1800-talet kom också två avgörande internationella dokument att påverka 
varumärkesrätten i rättighetsperspektiv, de var Pariskonventionen (1883) om industriellt 
rättsskydd och Madridarrangemanget (1891) för internationell registrering av varumärken. 35 

Under 1900-talet kom varumärkesrätten att ständigt utvecklas i lagstiftning och den senaste 
upplagan trädde i kraft 1 juli 2011.36 Den gick då från att ha varit den tidigare 
Varumärkeslagen 37 och Kollektivmärkeslagen. 38 

2.2.2 Nutid 
Varumärkesrätten är utformad för att hindra intrång på redan befintliga varumärken. Att 
erhålla näringsidkarna ett skydd mot konkurrerande näringsidkare att ”ta en snålskjuts” för 
egen vinning. Det finns två sätt att erhålla ett varumärkesrättsligt skydd, antingen genom en 
ansökan till PRV (nationellt) eller genom ansökan till WIPO:s internationella byrå enligt 

                                                           
31Nationalencyklopedin, immaterialrätt. 
32 Nationalencyklopedin, varumärke.  
33 Levin, s. 21ff. 
34 Levin, s. 21ff. 
35 Levin, s. 21ff. 
36 Varumärkeslagen (2010:1877). 
37 Varumärkeslagen (1960:644). 
38 Kollektivmärkeslag (1960:645). 
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Madridprotokollet (1996) 39. Det finns även ett tredje sätt att söka skydd och det är vid 
gemenskapsvarumärken (se nedan) där man endast kan ansöka till OHIM (på grund av att det 
är direktkopplat på ett europaplan). 40 Du kan även erhålla skydd genom inarbetning vilket 
inte kräver ansökan. 

VML ställer upp vissa krav på vad som är ett varumärke i 1 kap 4§ 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecken har särskiljningsförmåga” 

Denna bestämmelse ger bilden av att ett varumärke till exempel inte skulle kunna vara en 
melodi eller en färg men där kan man misstro sig lätt. Hemglass uppnådde kravet på den 
grafiska återgivningen i deras ansökan till PBR 41 då de grafiskt återgav Hemglass melodi (se 
bilaga 6) i ansökan. 42 

Även färger har uppnått varumärkesskydd där t.ex. Löfbergs Lila uppnådde kravet på grafiskt 
återgivande då de ansökte till PBR 43 och då de redan hade ett varumärkesrättsligt skydd på 
sin logotype även fick skydd till deras lila färg. 44 Som du ser på bilaga 7 där den ena bilden 
visar Löfbergs Lilas logotype och den andra endast färgen. De ansökte alltså separat om 
logotypen och sedan om färgen. 

Då ett varumärke uppnått standarden för att kunna vara just ett varumärke betyder inte det att 
det är en självklarhet att det blir skyddat. Som ovan nämnts finns det tre olika sätt för 
ansökningen, på ett nationellt plan (genom PRV) för att sedan gå vidare på ett internationellt 
plan (genom WIPO) eller direkt på ett europarättsligt plan (gemenskapsvarumärke genom 
OHIM).45 Som ansökan även ska klara av. 

Den nationella ansökningen sker till PRV. Ansökan granskas ex officio (förklaring) av PRV 
och utgår ifrån varumärkeslagens 2a kapitel. De paragrafer PRV främst ser till är kring 
särskiljningsförmågan i VML 2kap. 5§ och kring registreringshindret (om det nya varumärket 
på något sätt är förväxlingsbar med tidigare kända och skyddade varumärken) i VML 2kap. 
8§. PRV utför genom sitt ex officio ett relativt registreringshinder vilket betyder att de inte 
accepterar varumärken som kan förväxlas på samma sätt som t.ex. OHIM (se nedan) gör. Det 
föreligger då istället på den som innehar det äldre och redan registrerade varumärket att tillåta 
det nya.46 

Då ett varumärke gått igenom ansökan och ansökan beviljas utfärdas en kungörelse genom 
VML 2kap. 23§ och om ingen lämnar in invändningar (genom VML 2kap. 24§) på 
varumärket blir det registrerat. Varumärket får då ett skydd på 10 år genom EUVmF art 46-47 

                                                           
39 Dir 2008/95/EG. 
40 Bernitz m.fl., s.261f. 
41 PBR mål nr 95-491 (Hemglass). 
42 Bernitz m.fl., s. 259 & Maunsbach, s. 141. 
43 PBR mål nr 03-088 (Löfbergs Lila). 
44 Jfr med Maunsbach, s.142f. 
45 Bernitz m.fl., s. 261f. 
46 Bernitz m.fl., s. 264f. 
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och VML 2kap. 32§ som förvisso kan förnyas hur många tioårsperioder som helst vilket ger 
intrycket av att ett varumärkesskydd i själva verket inte är tidsbegränsat. 47 

Den internationella ansökningen följer av att den nationella ansökningen ”gått igenom” för att 
sedan en ny ansökan sker till WIPO. Ansökan om internationella registreringar sker genom 
reglerna från Madridprotokollet och sker genom två sätt. Det ena är att varumärket genom 
VML 5kap. 2§ ska ha fått registrering eller ansökt om registrering i Sverige och det andra är 
att PRV mottagit en underrättelse om att det har inkommit en internationell ansökan där 
Sverige förutbestämts, enligt VML 5kap. 16§. Rättsverkan blir sedan detsamma som en 
svensk registrering förutom den internationella aspekten till registreringen (VML 5kap. 18§). 
Rättigheterna blir även överfört till det internationella varumärket istället för att stanna på det 
nationella. 48 

Vill varumärkesinnehavaren istället ansöka direkt på ett europarättsligt plan ska denne göra 
det genom en gemenskapsvarumärkes ansökan till OHIM. Även om ansökan sker till OHIM 
sker det i första stadiet till en nationell varumärkesmyndighet (PRV i Sverige) enligt EUVmF 
art 25. OHIM sätter sedan upp absoluta och relativa hinder för registreringen där de absoluta 
(EUVmF art 7) är likt VML 1kap. 4§ om särskiljningsförmågan och att man ska kunna återge 
det grafiskt samt de relativa (EUVmF art 8) om förväxlingshinder och vid förväxling även 
medgivande av de med äldre varumärkesrätt är likt VML 2kap. 8§. Uppfyller registreringen 
dessa krav offentliggörs ansökan (EUVmF art 39) av OHIM. Likt den nationella ansökningen 
håller registreringen under en tioårsperiod men kan förnyas hur många gånger som helst 
(EUVmF art 46).49 

Väljer varumärkesinnehavaren att till skillnad från ovan nämnda att inte göra en ansökan om 
registrering betyder det inte att de förlorar sin rätt till skydd. Man kan nämligen även erhålla 
skydd genom inarbetning. Varken gemenskapsvarumärkesförordningen eller 
varumärkesdirektivet innehåller några regler angående skydd genom inarbetning vilket har 
gett den svenske lagstiftaren fri roll att utifrån nationella önskemål utveckla vad som ska 
regleras (reglerna får så klart inte strida mot EU-fördraget). 50 

                                                           
47 Bernitz m.fl., s. 265. 
48 Bernitz m.fl., s. 281f & Maunsbach, s. 124ff. 
49 Bernitz m.fl., s. 263f & Maunsbach, s. 129. 
50 Bernitz m.fl.. s. 266. 
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Inarbetningen sker genom att varumärket blir känt inom omsättningskretsen på ett geografiskt 
plan. Varumärket ska även vara mer känt som just ett varumärke och inte en generisk 
beteckning (en generisk beteckning är t.ex. tandkräm som förklarar vad varan är och därför 
inte kan vara ett varumärke). Det har diskuterats kring vilken grad inarbetningen ska vara känt 
inom omsättningskretsen då det inte är stadgat, Bernitz m.fl. benämner att ca 1/3 är absoluta 
minimikrav vilket då har ändrats från de tidigare varumärkeslagarna, då en inarbetning enligt 
1960 års inarbetningslag skulle vara allmänt känt vilket ställer större krav på kännetecknet. 51 
Den geografiska aspekten ger även möjlighet för att två identiska varumärken kan vara 
inarbetade och registrerade på ett giltigt sätt, då de har blivit kännetecknade på olika 
geografiska områden. 52 

                                                           
51 SOU 1958:10 s. 222. 
52 Bernitz m.fl., s. 266ff. 
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2.3 Patent- och Marknadsdomstolen 
Varumärkesrätten och marknadsföringsrätten döms i olika domstolsordningar (allmän 
domstol och MD) vilket lett till att Justitiedepartementet under 2014 lämnat in en promemoria 
om en sammansluten domstol kring immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och 
konkurrensrättsliga tvister. 53 

Promemorian tar upp att då antalet mål som tas upp i de skilda domstolarna försämrar dess 
möjlighet till att på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt handlägga dem (då de är så få). Att 
sammanföra dem skulle inte bara höja effektiviteten avsevärt utan även ge en synnerligen 
bättre prejudikatbildning inom området, då rättsområdena så ofta sammansluter med varandra. 
54 

Den tilltänkta ”nya” Patent- och Marknadsdomstolen är menad att ingå i Stockholms Tingsrätt 
och med en Patent- och Marknadsöverdomstol i Svea Hovrätt samt att ha HD som sista 
instans för att ansvara för prejudikatbildning. Detta medför till att MD och PBR ska upphöra. 
I förbindelse med införandet av de nya domstolarna tar även promemorian upp ett antal nya 
processuella lagar och lagändringar i den befintliga marknadsrättsliga och immaterialrättsliga 
områdena, vilket enligt förslaget skulle träda i kraft den 1 juli 2015. 55 

Regelrådet56 granskade promemorian och fann att konsekvensutredningen var bristfällig, 
förslaget avströks till en följd av detta. 57 Detta ledde till att en till kompletterande 
promemoria lämnades in. Den föreslog ytterligare behörigheter till Patent- och 
Marknadsdomstolen om att de även skulle handlägga och pröva ärenden om firmaregistrering 
och företagshemligheter (i vissa fall) samt att de skulle ha möjlighet att handlägga andra 
ärenden som har förbindelser med de ärenden som omfattas av domstolarnas exklusiva 
behörighet. Det lämnades även in kompletteringar om att förbindelsen med HD inte längre 
skulle innefatta överklaganden utan att Patent- och Marknadsdomstolen endast ska kunna 
bevilja överklaganden till HD som var av väsentlig prejudikatbildning. Dessa regler föreslogs 
träda i kraft i september 2016.58 

                                                           
53 DS 2014:2. 
54 DS 2014:2, s. 283ff. 
55 DS 2014:2. 
56 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket, som ansvarar för sina egna beslut. Dess ledamöter 
utses av regeringen, och utgörs av en ordförande och tre ledamöter som alla har god kunskap om 
regelförenklingsfrågor. Regelrådet granskar bland annat konsekvensutredningar till författningsförslag, där de 
bedömer huruvida dessa uppfyller de krav som ställs och om förslaget kan medföra följder av betydelse och gör 
därefter ett yttrande.  
57 Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Patent- och marknadsdomstol (DS 2014:2). 
58 Promemoria om Patent- och Marknadsdomstol; kompletterande överväganden. 
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Regelrådet fann dock att även den kompletterade promemorian inte uppfyllde kraven och 
avslog den. 59 

MD lämnade in ett remissvar med en mer positiv blick till den nya Patent- och 
Marknadsdomstolen där de bland annat uttryckte att det skulle erbjuda en unik möjlighet att 
skapa en domstol som svarar för en välgrundad praxis i det stora flertalet mål.60 Även Morgan 
Johansson (Socialdemokraterna), Sveriges Justitie- och migrationsminister ser positivt till en 
ny domstolsordning vilket han uttrycker i sin artikel från 10 juni 2015 på SVT opinion. Där 
han menar att ”det stärker svenska företag”. 61 

Ännu har inte den nya Patent- och Marknadsdomstolen fastställts men utifrån ovan nämnda 
samt de promemorior kan man se ett samband som utgör en större tyngd i att det är på väg att 
inrättas. 

                                                           
59 Yttranden över promemoria om Patent- och Marknadsdomstol; kompletterande överväganden. 
60 Remissvar Dnr D 1/15, (Ju2015/841/DOM). 
61 http://www.svt.se/opinion/article3013695.svt. 
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3.0 Rättsfall 
3.1 Yogiboost T 11052-14 och T15343-14 
Se bilaga 8 och 9 för varumärkesutseenden. 

3.1.1 Utfall 
Detta mål utspelade sig mellan Arla och Yogiboost i Stockholms Tingsrätt rörande dels 
varumärket Yoggi mot Yogiboost kring ett varumärkesintrång och mellan Yogiboost och Arla 
rörande varumärket Yoggi:s varumärkesskydd. 

Bakgrunden till målet från Arlas sida ser ut på sådant sätt att de, som funnits sedan 1970-talet, 
lanserade varumärket Yoggi för s.k. ”mjölkbaserade produkter innehållande bakteriekultur” 
(t.ex. yoghurt) redan under början av deras verksamhetstid. Nu sedan 2013 har dock företaget 
Yogiboost Retail AB (som innan rättegången startade hette ”Time 4 Ice AB”) klivit in och 
öppnat glasscaféer där de säljer frozen yoghurt, glass, varma och kalla drycker samt ett stort 
utbud av tillbehör till detta. 

Arla menar att detta inskränker på deras varumärke Yoggi och att Yogiboost därför gör ett 
varumärkesintrång. Att dels varumärkena går att förväxla och dels att Yoggis 
varumärkesskydd täcker dessa sorters varor i och med deras registrering av ”mjölkbaserade 
produkter innehållande bakteriekultur” och då främst ”frozen yoghurt”. Det framförs även att 
Arla tidigare agerat mot ”frozen yoghurt”- caféerna ”Yogi Stache” och YogiWawa” och att de 
verksamheterna inte längre bedrivs under de kännetecknen (Yogi-delen). 

Yogiboost menar å andra sidan att Arlas skydd för varumärket Yoggi ska upphöra i och med 
VML 3kap. 2§. 62 Att underkategorin ”frozen yoghurt” inte använts av Yoggi och att skyddet 
därför inte ska kunna täcka annat än de, de faktiskt håller på med (vilket är yoghurt och 
drickyoghurt). De framför även skillnaderna mellan Yoggi och Yogiboost samt att då 
Yogiboost kom fram, i Skåne under 2013, hade Arla ett lågt renommé runt området vilket 
tillät Yogiboost att etablera sig där som ett helt fristående varumärke. 

Till bevisning valde både Arla och Yogiboost att använda sig av marknadsundersökningar för 
att stärka sin talan. Undersökningarna tyngde vidare inte någon av vardera av parternas talan. 

Stockholms Tingsrätt dömde i målet att Arlas yrkan om varumärkesintrång lämnades utan 
bifall samt att Yogiboosts yrkan om avregistrering av varumärket Yoggi för ”andra varor än 
mjölkbaserade produkter innehållande bakteriekultur” bifölls och registreringen hävdes. 

                                                           
62 En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumärket för de 
varor som det har registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller 
inom en period av fem år i följd.  
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Skälen för beslutet menade Stockholms Tingsrätt låg till för det första kännetecknet av 
varumärkena. Att en särskiljningsförmåga fans i överenstämmelse med att den inte inkräktade 
på VML 1kap. 10§ 1st p3 63 som utvidgar att omsättningskretsen inte associerar Yogiboost 
med Yoggi på ett tillräckligt sätt för att Yogiboost ska ta vinning av det eller Yoggi förlust av 
det. 

De höll även med Yogiboost angående VML 3kap 2§ om att det verkliga bruket inte hade 
gjorts gällande inom de fem åren Yoggi haft på sig att gå in på ”frozen yoghurt” scenen eller 
annat än vanlig yoghurt och drickyoghurt vilket resulterat i att skyddet endast står kvar för de 
delar och inget annat. I detta framställdes också att ”frozen yoghurt” är en glassbaserad 
produkt och inte yoghurt baserad. 

3.1.2 Marknadsrättslig syn 
Den marknadsrättsliga synen begränsas till synen på om Yogiboost använt sig av Yoggis 
renommé och därigenom erhållit en positivare framväxt. Renomméskyddet (som nämns i 
teoridelen) ingår i generalklausulen för MFL och ligger extremt nära varumärkesrätten. 64  Det 
uppstår precis som i detta mål då en näringsidkare anknyter till en annan näringsidkares 
verksamhet. Det Yoggi försöker bevisa att Yogiboost försökt göra men Stockholms Tingsrätt 
förnekar. Även kännetecknet spelar stor roll vid en renommésnyltning, att de facto Arla är det 
mer välkända varumärket vid rättegången förs fram, men att deras renommé var lågt i Skåne 
(som var omsättningskretsen för Yogiboost) då Yogiboost vuxit fram blir även det en viktig 
ståndpunkt. MD har även betecknat detta som uppmärksamhetsvärde, att man inte ska kunna 
ta till fördel en uppmärksamhet från den andra näringsidkaren. 65 

Stockholms tingsrätt kom dock i denna fråga fram till att likheten inte fanns där och därför 
underlåg ingen renommésnyltning, i samband med VML 1kap. 10§ 1st p3 döms 
renommésnyltning (på ett möjligt otydligt sätt) i detta fall. 

3.1.3 Varumärkesrättslig syn 
Ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, som även Stockholms Tingsrätt använde sig av, finns 
det inte mycket att påpeka på utmålet av denna dom. Att ett varumärkes kännetecken trots 
skyddet är av betydande tyngd är tydligt. Även om Arlas undersökningar kunde framhålla 
tendenser av en sammankoppling kom inte det att övertyga Stockholms Tingsrätt. 

                                                           
63 Ensamrätten till ett varukännetecken som är känt här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen att 
ingen annan får använda ett tecken som liknar varukännetecknet, om användningen avser varor eller tjänster och 
drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller 
anseende.  
64 MFL 5§ - god marknadsföringssed. 
65 Jfr med MD 1999:21 (Robinson). 
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Användandet av VML 1kap. 10§ 1st p3 ur ett perspektiv där det framställs att Yogiboost inte 
överträder det kan tyngas av förklaringen Bernitz m.fl. för fram, ”Två märken är endast 
förväxlingsbara om de i sig är så lika varandra att de kan förväxlas och de dessutom, som 
huvudregel, kännetecknar varor av samma eller liknande slag”. 66 Yogiboost ansågs inte av 
Stockholms Tingsrätt vara varken tillräckligt likt i varumärket eller varan som de producerar. 
VML 1kap. 10§ 1st p3 för även med sig ett utökat skydd för ansedda varumärken, detta 
öppnar upp för en starkare koppling till marknadsföringsrätten då det utökade skyddet 
omfattar varumärkets renommé. 67 

Angående kravet för verkligt brukande går Stockholms Tingsrätt in på detaljnivå kring vad 
exakt Yoggi och Yogiboost gör, vilket resulterade i att varumärket Yoggi inte ansågs 
uppehålla kraven i VML 3kap. 2§ och därför hävdes varumärket i de delar som inte avsågs 
vara uppnådda. Detta benämns även för det så kallade användningskravet och kan ibland vara 
svårt att avgöra när ett varumärke står (precis som Arla) för en rad olika och självständiga 
delar. Men som i detta mål när märket endast använts för vissa varor som märket är registrerat 
och skyddat för blir hävningen endast partiell till de delar där kravet inte uppnås. 68 

3.1.4 Slutsats 
Utifrån den marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga synen till Yogiboost-fallet går det att 
peka ut motiv som styrker utfallet, men frågan kring om Yogiboost utnyttjat Yoggis renommé 
kvarstår. Att yrka på varumärkesintrång (VML 1kap. 10§ p3) istället för renommésnyltning 
gör parten bunden till en starkare bevisning vilket även är skäligt då påföljden av 
varumärkesintrång är strängare än vid renommésnyltning.  

Hade istället Yoggi fokuserat målet till en marknadsrättslig syn och yrkat om 
renommésnyltning hade istället för varumärket Yoggiboost själva marknadsföringen av dem 
värdesatts. Yoggi som framför i sin bevisning för varumärkesintrånget undersökningar av 
sambandet mellan dem påvisar sammanblandning mellan parternas produkter hade möjligtvis 
då fått större stöd i domstol. 

Trots detta påvisar Yogiboost att Yoggis renommé i Skåne (under tiden de startade upp 
företaget) var att anse som lågt vilket påvisar att Patent- och Marknadsdomstolen hade 
resonerat som Stockholms Tingsrätt i detta fall även om den marknadsrättsliga aspekten vägts 
in. 

                                                           
66 Bernitz m.fl., s.283. 
67 Maunsbach, s.154. 
68 Bernitz m.fl., s.304. 
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3.2 Robinson chips MD 1999:21 
Se bilaga 10 för chipspåsen. 

3.2.1 Utfall 
Daniel Defoes berömda roman Robinson Crusoe har sedan länge varit välkänd och sedan dess 
skydd löpt ut har uttrycket ”Robinson Crusoe” använts på flertal olika sätt i marknadsföring 
och som varumärke. SVT startade serien Expedition Robinson utifrån just denna tanke. Det 
kom att bli ett oerhört populärt och välkänt program redan under de första åren vilket gjorde 
att chipsföretaget OLW startade upp en konversation med SVT om ett möjligt samarbete för 
att släppa ett slags Expedition Robinson chips. 

Samarbetet föll samman mellan SVT och OLW men chipsföretaget valde ändå att lansera 
chips med namnet ”Robinson chips” samt föra en tävling om att få åka till Robinson Crusoes 
ö. Detta ledde till att SVT menade att OLW använt sig av en renommésnyltning vid 
användandet av Robinson uttrycket på deras chips (se bilaga 10) samt en vilseledande 
marknadsföring då deras program var så välkänt och därför gav det upphov till ett samarbete 
som inte fanns. 

OLW i sin tur menade på att de ”skrotat” sin plan om en relaterad marknadsföring och chips 
efter att SVT backat ur samarbetet och att de därför istället gått i Daniel Defoes roman 
Robinson Crusoes spår, där de hade en tävling samt information om Robinson Crusoe på 
baksidan av chipspåsarna. 

Målet togs först upp i Stockholms Tingsrätt för att sedan överlämnas till MD i följd av 
övergångsbestämmelserna i lagen (1999:114) om ändring i marknadsföringslagen. 69 

SVT åberopade genomslaget av sin tv-serie, hur den dels medialt var omskriven och den 
strandade korrespondensen mellan SVT och OLW som starkast bevisning för 
renommésnyltningen. OLW hänvisade istället till andra mediala publikationer om utnyttjandet 
av Robinsontemat, andra företags användning av Robinsontemat och avsaknaden av särprägel 
som Expedition: Robinson erhöll. 

MD kom att döma OLW för renommésnyltning men inte vilseledande marknadsföring med 
motivationen att OLW tagit otillbörlig fördel av SVTs succéserie Expedition Robinson. De 
ansåg att OLW på ett tillräckligt tydligt sätt kunde visa på deras förpackning att det var OLW 
som sålde chipsen (se bilaga) vilket föranledde att vilseledningen inte kunde anses som 
gällande. Man förstod alltså att det var OLW och inte SVT som producerat produkten. MD 
associerade fortfarande dem till en tillräckligt stor grad gällande renomméet och därför dömde 
MD av MFL (1995:450) 4§  att OLW var skyldiga till renommésnyltning. 70 

3.2.2 Marknadsrättslig syn 
Detta mål bygger på en äldre upplaga av MFL nämligen den från 1995 vilket leder till att 
paragraferna inte ser ut på samma sätt som idag. MD använder sig av den dåvarande 4§ 71 

                                                           
69 Detta var precis då MD inrättades och MFL 1995:450 var bruklig under målet.  
 70 Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, 
produkt, symboler eller liknande, kan det vara otillbörligt. 
71 Marknadsföringen ska stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot 
konsumenter och näringsidkare. Vid marknadsföringen ska näringsidkaren lämna sådan information som är av 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt.  
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vilket kan jämföras med dagens 5§ från 2008. 72 Båda avser den allmänna bestämmelsen som 
kretsar runt hela MFL och inte uttryckligen i lagen beskriver vad just renommésnyltning är, 
då det framkommer i förarbetena. 

SVT yrkade även på vilseledande marknadsföring enligt 6§ från den äldre MFL vilken idag är 
10§ som har samma innehåll men är betydligt mer utvecklad i utformningen. Anledningen att 
MD inte bifaller SVTs talan om vilseledandet är att för att det ska vara vilseledande måste 
produkten ansetts ha ett kommersiellt ursprung från SVT (alltså ett starkare band än 
renommé) vilket SVT inte utrett tillräckligt för att ställningstagande skulle göras. 

3.2.3 Varumärkesrättslig syn 
Tidigt i SVT:s yrkan benämner de att de inte avser att en prövning av SVT:s immateriella 
rättigheter. Vilket inte på alla sätt stämmer överens med målet i det hela. SVT lägger fram i 
sin bevisning antalet tittare (följare) programmet fått under de senaste åren samt kring deras 
genomslag medan OLW för fram registrering vilket väcker frågor kring en varumärkesrättslig 
syn på målet. 

En inarbetning av varumärket Expedition Robinson kan därför anses gällande i detta mål då 
omsättningskretsen (publiken som tittar) till en tillräckligt stor grad är medvetna om 
varumärket och därav uppfyller kraven för ett varumärkesrättsligt skydd. 

Detta leder i sin tur till att (liknande tidigare mål om Yogiboost) VML 1kap. 10§ 1st p3 blir 
tillämpligt på även detta mål och en fråga om särskiljningsförmåga borde tagits upp vilket 
även hade kunnat leda till att Robinson chipsens registrering antingen kunnat bibehållas eller 
hävas. 

3.2.4 Slutsats 
Detta välkända mål anses vara det första där MD sätter ut bedömnings principer för hur 
renommésnyltning ska ses på, genom att näringsidkaren obehörigen anknyter till annan 
näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller andra symboler, figurer eller 
specifika koncept. 73 

Ur en marknadsföringsrättslig synpunkt ger detta fog till att MD och även Patent- och 
Marknadsdomstolen hade dömt lika utifrån en MFL synpunkt. Däremot gällande en 
varumärkesrättslig synpunkt utgör Robinsonmålet en annan föreställning då renomméskyddet 
kan falla utanför vad varumärkesskyddet tar upp (även i det ökade skyddet som VML 1kap. 
10 § 1st p3 ger). 74  

Att en varumärkesrättslig syn ur VML 1kap. 10§ 1st p3 ger anblick av att samma skydd 
föreligger för varumärkesskyddet hos SVT utgör inte hela bilden. I huvudregel erhåller inte 
VML samma skydd mot snyltning som ett renomméskydd utgör. 75 Skillnaden dem emellan 
är att VML tar sikte på särskiljningsförmågan till en större proportion vilket bidrar till att en 
separat prövning av detta bör utformas.  

SVT:s serie Expedition Robinson och OLW:s Robinson chips erhåller båda liknelsen av att de 
upplyser ordet Robinson som huvudslogan i deras varumärke. Detta ger till fog att en liknelse 
                                                           
72 Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.  
73 Bernitz m.fl., s.366 och MD 1999:21 (Robinson). 
74 Bernitz m.fl., s.368. 
75 Maunsbach, s.134f. 
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finns mellan dem, men skillnaden mellan ett tv-program och chips gör att SVT:s ensamrätt 
enligt VML 1kap. 10§ 1st p3 inte utgör en självklar skada för SVT:s varumärke. Detta öppnar 
för en möjlig registrering av chipsen från OLW där de genom bevisning av 
särskiljningsförmågan inom omsättningskretsen skulle kunna bevisa att de inte inkräktar på 
SVT:s varumärkesskydd.  

En möjlig dom från Patent- och Marknadsdomstolen skulle ta sikte på ett liknande sätt som 
MD dömt i detta mål, men utveckla det varumärkesrättsliga perspektivet. Med en möjlig 
bevisning på särskiljningsförmåga från OLW hade det kunnat resultera i att målet lämnades 
utan bifall, men då snyltningen föranledde tydlig ekonomisk fördel skulle det ändå resultera i 
renommésnyltning. 
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3.3 Fredagsmys MD 2015:11 
Se bilaga 11 för varumärkesskillnaden. 

3.3.1 Utfall 
Sedan 2009 har OLW lanserat sin marknadsföring ”Fredagsmys” i samband med främst tv-
reklam. Reklamen medföljer även en låt betecknad ”Fredagsmyslåten” vilket enligt OLW 
stärkt sambandet mellan marknadsföringen och varumärket för att de ska få en starkare 
ställning jämfört med konkurrerande Estrella på snacksmarknaden (t.ex. chips). 

2008 startade ett mindre företag som heter Fredagsmys AB för snacks, dricka och liknande. 
De varumärkesregistrerades även utan synpunkter från OLW eller någon annan näringsidkare. 

2014 började Fredagsmys AB att producera chips i en större skala för försäljning vilket gav 
till resultat att OLW lämnade in en stämning till MD på grunderna av att Fredagsmys AB stod 
skyldiga till renommésnyltning på grund av OLW:s inarbetade ”Fredagsmys”-kampanj. Se till 
bilaga 11 för en jämförelse. 

Som bevisning förde OLW fram marknadsundersökningar samt ställde upp likheter mellan ett 
gott renommé och deras marknadsföring sedan de börjat. De tog sedan även upp sambandet 
mellan Fredagsmys AB:s icke utnyttjande av varumärke inom branschen, vilket medför att 
deras registrerade varumärke inte ska gälla. 

Fredagsmys AB svarade på OLW:s bevisning på så sätt att de redan sedan företagets start 
varit i kontakt med OLW där den senare uttryckt att Fredagsmys endast är ett ”alldagligt 
uttryck” vilket föranleder att det inte går att skydda eller rikta mot specifik näringsidkare. 
Lördagsmys AB framhäver även sin varumärkesregistrering och att OLW under deras 
registreringstid haft tid att lämna in överklagan. 

MD såg på målet på så sätt att frågan om renommésnyltning undersöktes där de kom fram till 
att någon snyltning inte fanns på grunderna av att kampanjen OLW haft inte ansågs handla 
om Fredagsmys som varumärke utan OLW som varumärke och att det inte kunde utgöra en 
påverkan på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut i enighet med MFL 5-
6§§. 

Vidare jämförde de målet med tidigare mål i MD för att påvisa skillnaden på bedömning av 
renommésnyltningen. 76 De konstaterar även att begreppet ”fredagsmys” kan likställas med 
”lördagsgodis” och därmed saknar en ursprunglig kommersiell särprägel för en 
snacksprodukt. MD sätter även upp en förutsättning för att begreppet ”Fredagsmys” ska 
kunna bära ett renomméskydd i att det likt känneteckensrätten, som Bernitz m.fl. utvecklar, 
ska vara känt i viss kvantitativ omfattning.77 Slutligen lämnar MD OLW:s talan utan bifall. 

                                                           
76 MD 2012:11 (Apoteket). 
77 Bernitz m.fl., s.351. 
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3.3.2 Marknadsrättslig syn 
Detta mål med OLW tar precis som ”Robinsonmålet” sikte på frågan om renommésnyltning 
där i detta mål OLW istället är på kärandesidan.  

Renommésnyltning faller under MFL 5 § och utgår ifrån att en näringsidkare utnyttjar en 
annans anknytning. OLW försökte bevisa att företaget Fredagsmys AB utnyttjade deras 
marknadsföring kring uttrycket fredagsmys sammankopplat med OLW.  

MD ansåg dock att Fredagsmys AB inte bröt mot MFL 5 § då de registrerats som varumärke 
och OLW:s kampanj inte kunde anses som särskiljande.  

3.3.3 Varumärkesrättslig syn 
OLW tar upp vissa delar kring varumärket Fredagsmys som är värt att utvärdera på ett 
varumärkesrättsligt plan. Då Fredagsmys AB (i likhet med Yogiboost-målet ovan) är 
registrerade men inte uttryckligen utnyttjat sin rätt inom de klasser som de är registrerade 
inom blir frågan om VML 3kap. 2 § skulle kunna vara bruklig. 78 

Aspekten man då måste se till är tiden mellan Fredagsmys AB:s registrering och tillfället de 
börjar producera och sälja deras chips. Fredagsmys AB lämnade 2008 in sin ansökan om 
registrering av ordet ”fredagsmys”. Detta gör att femårstvisten ännu inte slagit in i OLW:s 
favör och varumärkesskyddet är att anses som giltigt. 

3.3.4 Slutsats 
På många sätt påminner detta fall om Robinson fallet då det handlar om en tydlig yrkan om 
renommésnyltning. 79 Dock ger detta fall större anledning till att framföra den 
varumärkesrättsliga synen. Att OLW under längre tid inarbetat begreppet ”Fredagsmys” kring 
deras chips och därigenom kunna frångå Fredagsmys AB:s registrering även om de hållit sig 
inom tidsramen för att den ska vara gällande (VML 3kap. 2§). 

OLW skulle alltså genom att påvisa sin marknadsföring (fredagsmyskonceptet) som ett eget 
varumärke vilket i sin tur skulle ställa allt större beviskrav på Fredagsmys AB. Att säkerställa 
en större särskiljningsförmåga. 80 För att på så sätt kunna ändra på utgången. 

Att Patent- och Marknadsdomstolen hade dömt på annat sätt än MD blir dock svårt att se till 
då Fredagsmys AB förhållit sig till VML 3kap. 2§ gällande registreringen och tiden därefter. 

                                                           
78 En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumärket för de 
varor som det har registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller 
inom en period av fem år i följd. 
79 MD 1999:21(Robinson). 
80 Jfr med krav om särskiljningsförmåga i Bernitz m.fl., s. 268ff. 
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4.0 Analys 
Relationen mellan marknadsrätten och varumärkesrätten blir tydlig i fråga om 
renommésnyltning enligt MFL och varumärkesintrång enligt VML där nutida rättsprövning 
sker i MD respektive allmän domstol. Båda hänseendena ser till ett skyddsobjekt som lagen 
ställer upp för reklam respektive varumärke, detta skydd blir både överlappande och 
kompletterande vilket i sig tynger sambandet dem emellan. Skyddet mot för ett varumärke 
kan alltså kompletteras genom ett utvidgat skydd genom renommé men fortfarande döms de i 
de fallen i s.k. dubbla prövningar. Denna dubbla prövning kan ge fog för en dubbel 
ammunition för yrkande att föra talan vid två instanser. Detta gör att 
rättssäkerhetsperspektivet i sin tur kan ifrågasättas då man i utgångspunkt inte ska dömas två 
gånger för samma företeelse (tänk dig att en otillbörlig reklam döms för både 
varumärkesintrång och renommésnyltning). 81  

Även straffansvaret skiljer sig beroende på var talan väcks och med vilken lagstiftning som 
används, där en marknadsrättslig prövning dels går snabbare men vanligtvis även resulterar i 
sanktioner (såsom vite eller marknadsstörningsavgift). Varumärkesrätten som döms i allmän 
domstol där intrångsfrågor tas upp är förenat med straffansvar men är också mer kostsamma 
för förlorande part då processen ter sig att ta mer tid för att få stopp på aktiviteten. 82 

Det leder inte till att man kan ställa ett likhetstecken mellan renommésnyltning och 
varumärkesintrång. Det är två skilda övertramp och även Patent och Marknadsdomstolen 
skulle behöva skilja dem då en renommésnyltning fokuserar på själva övertrampet i fråga om 
inte bara verksamheten utan genom produkt, kännetecken eller andra symboler, figurer eller 
specifika koncept även i samband med annat än vad som utgör ett varumärke. 
Renommésnyltningen måste även användas på marknaden och gynna en ekonomisk fördel åt 
den ”snyltande” (uppmärksamhetsvärde). Varumärkesintrånget som må vara mycket likt 
skiljer sig på en stark sida i att renomméskyddet kan frångå vad som utgör just 
varumärkesanvändning.  83 

Just de ekonomiska fördelarna med en sammansatt Patent- och Marknadsdomstol fokuserar 
promemorian84 kring ett starkt plan men även hur ett starkare rättsprejudikat kan skipas. Att 
genom en sammansatt instans kunna lämna bättre vägledning i mål som antingen tagits upp i 
MD eller allmän domstol (med undantag av de få fall som tas upp i en dubbel prövning) 
kunna skapa ett starkare rättsprejudikat där rättsområden överlappar. Utöver detta tar även 
promemorian fram yttrande om effektivitetsfrågan vilket Maunsbach och Wennersten även är 
inne på i skillnaden mellan renommébedömning och intrångsbedömningen där 
intrångsbedömningen är en mer utdragen process.85 Vilket i sin tur vid en sammansatt Patent- 
och Marknadsdomstol inte i samma utsträckning skulle vara det samma.86 

Av rättsfallen 87 framgår att frågor klart kan ställas kring den marknadsrättsliga och 
varumärkesrättsliga (beroende på MD eller allmän domstol) tillämpningen. Att tyngden av 

                                                           
81 Maunsbach, s. 159f. 
82 Nordell, s. 118f & Svensson, s. 261, 266. 
83 Bernitz m.fl., s. 365ff . 
84 Ds 2014:2. 
85 Maunsbach, s. 159f. 
86 Ds 2014:2. 
87 TR T 11052-14 och T 15343-14 (Yogiboost), MD 1999:21 (Robinson) och MD 2015:11 (Fredagsmys). 
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målet ska gälla vilka rekvisit som ställs upp gör ingen skillnad på om det hade varit en samlad 
Patent- och Marknadsdomstol. Alltså framhäver det inte bevis på att rättssäkerheten varken 
skulle vara starkare eller svagare om talan väckts i den samlade domstolen. Det kan dock 
framställas att frågor kring om dessa mål hade gynnats av en syn på både rättsområden eller 
om yrkande valt att föra sin talan i rätt eller fel instans för att nå framgång.  

Att regelrådet88 fann dels den första promemorian89 och dels den kompletterande 
promemorian90 om Patent- och Marknadsdomstolen som bristfälliga ur 
konsekvensutredningen tyder till att de står motstridiga till en allt för hastig ändring. Att en 
allt för hastig ändring skulle kunna inverka på rättssäkerheten inom området och därför 
ombeds att arbeta om förslagen.  

4.1 Slutsats 
Den huvudsakliga problemfrågan och huvudsyftet med denna uppsats är att besvara på 
huruvida sambandet mellan MFL och VML kan bli bättre med den nya Patent- och 
Marknadsdomstolen i ett syfte där parter har valt att endast pröva den ena eller andra delen 
(d.v.s. en prövan av de marknadsrättsliga eller de varumärkesrättsliga reglerna). Om det kan 
vara så att vid den begränsade prövningen av endast ena sidan av frågan kunnat medföra att 
parter ”kommit undan” eller fått en för ”hård” bedömning i sitt sammanhang?  

Utav de rättsfall som är framställda i uppsatsen med dess slutsatser och argumentationen i 
analysdelen, kan sammanställas att Patent- och Marknadsdomstolen antagligen hade dömt 
likadant som rättsfallens domslut men att vägen dit hade kunnat skilja sig. Att en sammansatt 
domstol skulle effektivisera området och att ur en rent prejudikatbildande synpunkt ställa en 
bättre vägledning dvs. ett bättre prejudikat för framtida tvister. 

Min samlade uppfattning kring sambandet mellan MFL och VML har synnerligen belysts 
med hjälp av de otroligt lika övertrampen i renommésnyltning och varumärkesintrång. Där jag 
anser att via en Patent- och Marknadsdomstol kommer det bli klarare för parter att veta vilken 
av överträdelserna som är bäst att tillämpa (om inte båda) vid de enskilda fallen. Att 
bedömningen i sin tur skulle skilja sig från marknadsdomstolen och allmän domstol till 
Patent- och Marknadsdomstolen är inte vad jag menar, utan att det med största sannolikhet 
skulle dömas på samma sätt.  

Jag menar istället att via en vägledning genom en stark prejudikatbildning av Patent- och 
Marknadsdomstolen kommer frågor som rör gränserna av att välja mellan MFL och VML bli 
klarare vilket även medför en bättre rättsutövning inom området. 

                                                           
88 Se not 56 för definition av regelrådet. 
89 Ds 2014:2. 
90 Ds 2014:2 kompletterande överväganden. 
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4.2 Förslag på vidare forskning 
Denna uppsats har avgränsat sig på så sätt att en klar internationell alternativt nordisk 
synpunkt kan utvecklas och forskas vidare på. Att jämföra hur instanserna ser ut i de nordiska 
länderna kan ge en djupare bild av hur Patent- och Marknadsdomstolen kan komma att 
fungera i Sverige.  

En annan avgränsning som ger fog till vidare forskning är att se till hela immaterialrätten 
(panträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och upphovsrätt) och hela marknadsrätten 
(konkurrensrätt, marknadsföringsrätt och annexlagarna), för att ge förståelse om hur helheten 
av Patent- och Marknadsdomstolen kommer att fungera. 

Även en rent processuell synvinkel kan väga tungt in i vidare forskning inom ämnet. 
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