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Sammanfattning 

Jämförande reklam innebär att en produkt ställs mot en konkurrent el-
ler dennes produkt för att jämföra olika egenskaper. Detta kan ske di-
rekt, genom att en produkt jämförs med en tydligt utpekad konkurrents 
produkt, men också indirekt genom att marknadsföra sig som ”billigast 
på marknaden” eller liknande uttryck och på så sätt jämför sig med 
konkurrenterna utan att nämna någon vid namn. Andra former av jäm-
förande reklam är prisjämförelser samt tester och undersökningar.  

Denna marknadsföringsform har inte alltid varit tillåten i Sverige och 
ansågs tidigare inte utgöra god marknadsföringssed. Den åsikten änd-
rades under andra hälften av 1900-talet och i 1975 års marknadsfö-
ringslag var jämförande reklam fullt tillåtet under vissa i propositionen 
nämnda förutsättningar. Dessa förutsättningar finns numera represen-
terade i marknadsföringslagens 18§. De rekvisit som där återges är ku-
mulativa för att förhindra att otillbörlig marknadsföring vilseleder kon-
sumenterna eller snedvrider konkurrensen. 

Syftet med jämförande reklam är att på ett objektivt sätt framhäva 
skillnader genom att särskilja varumärken. En annan effekt är att sådan 
reklam fungerar som en konsumentupplysning och har en konkurrens-
uppmuntrande effekt. Tillsammans med åsikten att reklamen skall vara 
skyddad av TF och YGL utgör dessa effekter de starkaste grunderna för 
den jämförande reklamens rättfärdigande. Eftersom dessa grunder bara 
kommer till uttryck i diverse förarbeten och doktrin, har det varit upp 
till domstolarna att bedöma deras omfattning och styrka som argument. 
Detta i motsats till rekvisiten för dess tillåtlighet som finns i 18§ MFL.  

Konsumentupplysningen är ett argument ofta nämnt i domskälen men 
sällan angivet som skäl för att tillåta annars otillbörlig marknadsföring. 
Den konkurrensuppmuntrande effekten får anses vara ett något starka-
re argument, speciellt i samband med lågprisföretag. Marknadsförings-
åtgärder skyddas inte av TF eller YGL om de kan anses vara av rent 
kommersiell natur och ha ett rent kommersiellt förhållande till föremål. 
Domstolen har i enlighet med uttalanden i förarbetena ansett att före-
träde skall ges till TF och YGL vid oklarheter. Detta med hänsyn till det 
intresse de anses skydda.    
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Abstract 

Comparative advertising means that a product is placed against a com-
petitor in order to compare different properties. This can be done di-
rectly, by comparing a product with a well known, named, competitor’s 
product, but it can also be done indirectly by promoting yourself as be-
ing “the cheapest on the market”.  

The purpose of comparative advertising is to highlight differences be-
tween marks in an objective way. Other effects are consumer enligh-
tenment and the encouragement of competition. These effects com-
bined with the opinion that comparative advertising should be pro-
tected by the freedom of speech and the freedom of press, compose the 
strongest argument for the justification of comparative advertising. 

While the prerequisites for admissibility are clearly expressed in 18§ 
MFL, the arguments for the justification of comparative advertising are 
only mentioned in various legislative history and doctrine. This means 
that it is up to the courts to assess their significance and strength of ar-
gument. 

Consumer information is an argument often cited in case law but rarely 
given as a reason to allow otherwise improper marketing. The interest 
of increased competition may be regarded as a somewhat stronger ar-
gument and justify some intrusions of the prerequisites in 18§, espe-
cially concerning low-cost companies. Promotional measures are not 
protected by TF or YGL if they are considered being of a purely com-
mercial nature and having a purely commercial relation to the subject. 
Courts have ruled that when in doubt, TF and YGL has preference.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I direktiv 2006/114/EU som implementerats i svensk lagstiftning definieras jäm-

förande reklam som ”[...]all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent 

eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.”1 

Jämförande reklam har gått från att vara något i svensk rätt förbjudet till att vara 

ett fullt accepterat marknadsföringsintrument. Anledningen till detta är att sådan 

marknadsföring enligt bland annat förarbeten och doktrin främjar konkurrensen 

samt tjänar som en viktig upplysning för konsumenter om marknadens utbud och 

pris. Ett annat argument är att sådan marknadsföring kan anses falla under YGL el-

ler TF. Men den här typen av reklam har alltid varit underkastad ett antal rekvisit 

som kumulativt måste uppfyllas för att reklamen skall ses som vederhäftig. Dessa 

rekvisit har genom åren utvecklats från att hamna under lydelsen ”god affärssed” 

till att få en egen paragraf med rekvisiten klart nedtecknade. Argumenten som rätt-

färdigar användandet av reklamen har följt med i förarbetena från de tidiga mark-

nadsföringslagarna men nämns inte på samma sätt i förarbetena till 2008 års lag. 

Av kommentarerna till de andra delarna av MFL kan man utläsa att samma tankar 

fortfarande finns som allmänt gällande principer men nämns inte i direkt samband 

med avsnittet om jämförande reklam.  

Det kan därför vara svårt att förutse huruvida domstolarna kommer ta hänsyn till 

dessa argument vid bedömning av en reklams tillåtlighet och vilken tyngd dessa 

argument i så fall skulle ha. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta arbete är att utröna huruvida hänsyn tas till de olika rättfärdigan-

degrunderna vid domstolarnas tolkning av rekvisiten i 18§ MFL. 

De tre rättfärdighetsgrunder jag har valt är de tre som jag anser får ses som de tre 

starkaste. Ett flertal andra argument har argumenterats i Sverige och ute i Europa 

men det är dessa tre som kommit till uttryck i förarbetena till den Svenska mark-

                                                        
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG Art. 2 c). 
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nadsföringslagstiftningen och i Europaparlamentets och rådets direktiv på områ-

det. 

På grund av tidsfristen kommer denna uppsats bara behandla de svenska domsto-

larnas inställning. 

1.3 Metod och material 

Rent generellt har en genomgång av lagrum, förarbeten, praxis och doktrin gjorts 

enligt en rättsdogmatisk metod. För att se utvecklingen görs till viss del en jämfö-

relse mellan de olika marknadsföringslagar som kommit genom åren samt de fö-

rarbeten som hör till dem. Stor vikt läggs av förklarliga själ även vid praxis då det 

är där som arbetets syfte kommer att kunna besvaras.  

1.4 Disposition 

Kapitel 2  I det här kapitlet görs en kortare genomgång av den jämförande re-

klamens historik och utveckling i Sverige. 

Kapitel 3 Här ges en allmän överblick av området jämförande reklam i stort. 

Kapitel 4 I detta kapitel görs en genomgång av de olika rekvisit som en jämfö-

rande reklam måste rikta sig efter samt de grunder som rättfärdigar 

den. 

Kapitel 5 I detta kapitel görs genomgång av relevant praxis på området där 

domstolarnas syn på de olika rättfärdigandegrunderna åskådliggörs. 

Kapitel 6 Här kommer en analyserande del där författaren analyserar det ma-

terial som uppsatsen tagit upp. 

Kapitel 7  Det sista kapitlet innehåller den slutsats som författaren kommit 

fram till under arbetet.  
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2 Historik och utveckling 

2.1 Synen på jämförande reklam 

Jämförande reklam har inte alltid varit tillåten i Sverige. Det ansågs tidigare oför-

enligt med god affärssed att jämföra egna produkter med andras i reklamsamman-

hang. Vändningen kom i det så kallade Ford-fallet2 1959 då NOp i plenum gick helt 

emot tidigare praxis genom att göra ett principiellt uttalande om en jämförelses 

tillåtlighet.3 1966 gjordes en revision av ”Grundregler för reklam” och 1970 fast-

slogs i förarbetena till lag om otillbörlig marknadsföring att jämförande reklam 

skulle tillåtas under vissa förutsättningar. Idéerna bakom detta nya synsätt var att 

man insett att en bra jämförelse kunde vara en viktig upplysning för konsumenten 

och samtidigt gynna konkurrensen.4 Sedan dess har jämförande reklam varit ett 

fullt tillåtet instrument inom svensk marknadsföring. Höga krav ställs dock fortfa-

rande på vederhäftighet.5 

2.2 Utvecklingen i lagstiftningen 

Som nämnts ovan sågs jämförelser i reklam som stridande mot god affärssed fram 

till 1959 då domstolarna för första gången ändrade praxis. I 1975 års MFL hamna-

de jämförande reklam under generalklausulen i 2§ efter att förutsättningarna för 

tillåtlighet utretts i propositionen6. När direktivet om vilseledande reklam imple-

menterades i 1995 års MFL hamnade jämförande reklam under 6§ som behandlar 

just vilseledande reklam. Det dröjde tills år 2000 innan jämförande reklam uttryck-

ligen nämndes i MFL. Lagstiftarna implementerade då EU-kommissionens direktiv 

om vilseledande jämförande reklam i 8a§ MFL. Eftersom detta direktiv flera gånger 

ändrats på väsentliga punkter7 kodifierades detta i ett nytt direktiv som implemen-

                                                        
2 NOp 1959 rf 49 (49/59). 

3 Dölling, s. 22.  

4 Bernitz, s. 190-191.  

5 Bernitz m.fl, s. 337. 

6 Prop. 1970:57 s. 70 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring. 

7Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG skäl (1). 
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terades i den senaste marknadsföringslagen8  under 2008,9 varpå den relevanta 

paragrafen ändrades till 18§. 

 

 

 

 

                                                        
8 Marknadsföringslag (2008:486). 

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG.  
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3 Jämförande reklam  

3.1 Syftet med jämförande reklam 

I ingressen till direktiv 2006:114 EG anges syftet med jämförande reklam vara att 

särskilja varumärken och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt. I di-

rektiv 97/55/EG10 uttryckte EG att ett implementerande av direktivet skulle leda 

till att det blev lättare att på ett objektivt sätt visa fördelarna med jämförbara pro-

dukter och att jämförande reklam kunde till konsumentens fördel stimulera kon-

kurrensen. Båda dessa stycken kan sägas ange den jämförande reklamens syfte. 

För konsumenter är den jämförande reklamen en källa till information och pris-

konkurrens. Den kan hjälpa till att avgöra vilken produkt som är bäst lämpad eller 

mest prisvärd. 

För näringsidkare är det ett marknadsföringsalternativ som ger en möjlighet att 

stärka sitt varumärke och visa konsumenterna sina styrkor gentemot sina konkur-

renter. 

 

3.2 Typer av jämförande reklam 

3.2.1 Direkt och indirekt 

”En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare  

eller dennes produkter[...]”11 

För att det överhuvudtaget ska vara fråga om jämförande reklam enligt 18§ MFL 

måste en annan näringsidkare eller dennes produkter direkt eller indirekt pekas 

ut.12 Direkt jämförande reklam innebär att den egna produkten jämförs med en 

tydligt utpekad, ofta namngiven konkurrents produkt. Detta är en vanlig form av 

jämförelse och ett exempel är MD 1994:9 ”FilmNet”, där betal TV-kanalen FilmNet 

i reklam jämförde sitt utbud med konkurrenten TV 1000.  Detta är ett typexempel 

                                                        
10 Direktiv 97/55/EG, skäl (2). 

11 18§ 1 meningen MFL. 

12 MD 2009:25. 
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på direkt jämförande reklam där två konkurrenter med samma form av produkter 

jämförs och tydligt namnges.13 

En indirekt jämförelse kan vara när ett företag säger sig vara den bästa eller den 

billigaste på marknaden.14 Gränsen mellan direkt och indirekt kan ibland bli fly-

tande. Ett exempel på detta är om en jämförelse görs mellan 2 produkter utan att 

konkurrenten namnges. En direkt jämförelse görs mellan två produkter, men kon-

kurrenten bibehåller sin anonymitet. MD har avgjort att även i sådana fall ges kon-

sumenterna intrycket av att produkten är bättre än andra på marknaden och detta 

måste kunna bevisas.15 En annan form av indirekt jämförelse är såkallade system-

jämförelser. Det innebär att istället för att jämföra två produkter med varandra 

jämförs två produkttyper med varandra utan att någon konkurrent utpekas. Ett 

exempel på detta är MD 1985:20 där en företagare av byggplåt i aluminium jäm-

förde sin produkt med byggplåt av stål. Det var materialet som jämfördes och ing-

en konkurrent nämndes.16 

3.2.2 Prisjämförelser 

Marknadsdomstolens syn på prisjämförelser i reklam klargörs tydligt i MD 
1982:14. I domskälen framförde domstolen: 

”Marknadsdomstolen vill till en början framhålla att prisjämförelser i reklamen oftast är 

fördelaktiga för konsumenterna. Sådana jämförelser kan innebära en värdefull konsument-

information och utgöra ett led i en priskonkurrens som är önskvärd från konsumentsyn-

punkt. Detta kan gälla i fråga om jämförelser som en näringsidkare gör med ett av honom 

själv tillämpat pris. Av större värde från konsumentsynpunkt är dock i allmänhet jämförelser 

med priser som tillämpas av konkurrerande företag. Priser som leverantörer och branschor-

ganisationer anger som ledning för prissättningen i detaljhandeln är i detta sammanhang av 

särskilt intresse.”17 

                                                        
13 Dölling s. 28. 

14 Dölling s. 36.   

15 MD 1996:9 . 

16 Dölling s. 29. 

17 MD 1982:14 Lasses Färg och Tapetaffär. 



 

 
7 

Prisjämförelser kan göras i kombination med en produktjämförelse eller för sig själv. 

Synen på sådana jämförelser är som sagt positiv men det är viktigt att jämförelserna är 

korrekt utförda och tydliga då felaktigheter både är skadliga för konsumenterna och ris-

kerar att snedvrida konkurrensen.
18

 

3.2.3 Tester och undersökningar 

En annan vanligt förekommande företeelse är användandet av olika former av under-

sökningar i reklam. Dessa leder ofta till jämförelser mellan den egna produkten och en 

konkurrerande produkt som ingått i samma undersökning. Den här formen av jämförel-

ser kan vara speciellt användbara för okända produkter som vill nå ut till konsumenter. 

Samtidigt får konsumenterna en inblick i kvalitets och prissituationen på marknaden. 

Konsumenternas nytta hänger även här på undersökningarnas korrekthet och objektivi-

tet.
19

 

 

3.3 Fördelar och nackdelar 

I Sverige har den jämförande reklamen inte diskuterats i någon större utsträck-

ning.20 Den har varit tillåten i Svensk rätt sedan 60-talet och någon förändring har 

inte varit aktuell sedan dess. I andra delar av Europa har det sett annorlunda ut 

och i många länder är den med vissa undantag helt förbjuden. Den här uppsatsen 

fokuserar på svenska förhållanden men för att ge en översikt över några av de ar-

gument för och emot den jämförande reklamens tillåtlighet, utöver de som be-

handlas i den här uppsatsen, följer nedan en genomgång av argument som före-

kommit i den europeiska diskussionen på området. 

3.3.1 Fördelar: 

Även i Europa har de starkaste argumenten för jämförande reklam varit den källa 

till information det är för konsumenter som ger vägledning i det växande varuut-

budet och den positiva ekonomiska effekt prisjämförelser får samt att den ökar 

konkurrensen mellan näringsidkarna vilket tvingar dem att förbättra sina produk-

                                                        
18

 SOU 1993:59 Ny Marknadsföringslag. s. 294 f. 

19 Dölling s. 81. 

20 Dölling s. 25. 
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ter. Andra fördelar är att det är ett sätt för nya produkter att introducera sig på 

marknaden och att småföretagare får lättare att få tillträde till marknaden. Även 

att ett hinder skulle utgöra ett brott mot yttrandefriheten har argumenterats.21 

3.3.2 Nackdelar. 

Att verkligheten är relativ är ett av argumenten mot jämförande reklam. Jämförel-

ser kan alltså aldrig bli helt objektiva. Halvsanningar och vilseledande påståenden 

är således oundvikliga. Reklam och information är två fenomen av olika natur. När-

ingsidkare och konsumenter har olika intressen och mål, följaktligen ökar inte 

konsumentinformationen. 

Ett annat argument är att reklamen för att vara helt informativ, skulle öka kostna-

den. Andra menar att den jämförande reklamen skulle desorientera konsumenter-

na om den begränsas till vissa element, ibland t.o.m. ojämförbara element, då 

många aspekter påverkar konsumenternas val.  

Som ett motargument till den jämförande reklamens förträfflighet som konsu-

mentupplysare anser en del att om den ses som informationskälla skulle den kun-

na öka i omfattning på den objektiva informationens bekostnad. 

Andra påstådda nackdelar är att prisjämförelser på längre sikt skulle ge en felaktig 

bild av produkten på grund av att dessa ofta är tidsbegränsade. Storföretag med 

stora tillgångar skulle gynnas med ett övertag både i annonseringen och i efterföl-

jande processer då en duopolsituation riskerar att uppstå där några få storföretag 

som figurerar i många reklamer gynnas. Storföretagen skulle också gynnas av att 

ständigt bli omnämnda i de mindre företagens reklamjämförelser medans de själva 

sällan eller aldrig omnämner de mindre företagen i sina egna jämförande rekla-

mer. Vidare finns det de som anser att det inte finns någon verklig konstitutionell 

rätt till information som motiverar den jämförande reklamen tillåtlighet. 

Anders Dölling22 ger en bra kommentar till dessa argument när har påpekar att 

många av argumenten, både för och emot, går att tillämpa på reklam i allmänhet 

                                                        
21 Dölling s. 25. 

22 Dölling s. 26. 
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och inte bara på jämförande reklam. En inställning mot jämförande reklam skulle 

med dessa argument vara en inställning mot reklam som sådan. De viktigaste ar-

gumenten bland förespråkare både i Sverige och på kontinenten är prismedveten-

het och konsumentinformation samt konkurrensstimulans. 
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4  Rättfärdigande och begränsningar 

4.1 Inledning 

Grunderna för den jämförande reklamens rättfärdigande står att finna i förarbete-

na till marknadsföringslagen samt i EG direktiven på området. De rekvisit som 

måste uppfyllas står däremot uttryckligen i lagtexten, närmare bestämt i 18§ MFL.  

Enligt EU-domstolen skall de villkor som skall vara uppfyllda när det gäller jämfö-

rande reklam tolkas på det sätt som är mest fördelaktig för denna.23  

Nedan följer en genomgång av de olika rekvisiten, sanktionerna som kan följa vid 

brott mot dem samt de grunder som rättfärdigar dem. 

 

4.2 Rekvisiten i 18§ MFL 

4.2.1 Pt. 1 

”Inte är vilseledande”.  

Detta rekvisit är ett förtydligande av 10§ MFL som reglerar vilseledande mark-

nadsföring i allmänhet, inklusive reklam. Enligt 10§ innebär ett vilseledande att 

använda sig av felaktiga eller andra påståenden som är vilseledande i fråga om 

näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Inte heller får vä-

sentlig information utelämnas eller ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller an-

nat olämpligt sätt.24 Men när det är fråga om en jämförelse är det i första hand 18§ 

som är tillämplig.25 

 

 

 

 

                                                        
23 C-112/99. 

24 Marknadsföringslagen (2008:486) 10§. 

25 Levin. 
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4.2.2 Pt. 2 

”Avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål.” 

 Detta krav innebär att jämförelsen måste vara relevant. Det måste alltså vara en 

konkurrerande produkt som jämförs. Dock behöver inte en specifik konkurrent 

utpekas. I svensk praxis har flera gånger vikten av relevanta jämförelser betonats 

26.27 

4.2.3 Pt. 3 

”På ett objektivt sett avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper 

hos produkterna.”  

Framställningens utformning har höga krav på sig då den uppenbara objektivite-

ten kan vara vilseledande. Detta har framför allt kommit till uttryck vid prisjämfö-

relser, där för övrigt varken generaliseringar eller överdrifter tillåts.28 Denna 

punkt förändrade inte rättsläget i Sverige då domstolarna redan tidigare upprätt-

höll stränga krav på korrekta och representativa jämförelser.29  

4.2.4 Pt. 4 

”Inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan de-

ras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken.”  

Denna punkt är nära besläktad med rekvisit i varumärkesrätten och varumärkes-

lagstiftningen.30 Enligt varumärkeslagen får varumärken inte registreras om det 

finns en risk att märket kan förväxlas med andra namn, firmor, varukännetecken 

eller annat registrerat varumärke. Den exakta innebörden detta rekvisit i mark-

nadsföringslagen är i nuläget oklar. Lydelsen kommer ifrån vilseledandereklamdi-

                                                        
26 Se t.ex. MD 1987:10. 

27 Levin. 

28 MD 2005:1, MD 1985:20 mm, som hänvisat av Levin. 

29 Ds 1999:35 s. 61. 

30 Varumärkeslag (1960:644) 6-9§§.   



 

 
12 

rektivet från 200631 och praxis finns ännu inte på området. Således vet vi inte om 

det fortfarande räcker med en risk för förväxling eller om det som ordalydelsen 

antyder krävs en konstaterad förväxling.32  

4.2.5 Pt. 5 

”Inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhål-

landen, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken.” 

Misskrediterande reklam har i princip alltid setts som otillbörlig i svensk rätt. I 

1975 års MFL enligt 2§ och senare i 1995 års lag förbjöds det enligt generalklausu-

len i 4§. När 1995 års MFL ändrades under år 2000 fick misskreditering för första 

gången uttryck i lagtexten.33 Att misskreditering nu omnämns som en egen punkt 

i18§34 MFL har fått den innebörden att ett misskrediterande nu kan leda till ska-

destånd och marknadsstörningsavgifter35 istället för bara förbud som tidigare var 

den enda sanktionen om misskrediterandet inte också hade inneburit ett vilsele-

dande36.37 

4.2.6 Pt. 6 

”I fråga om varor med samma ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteck-

ning.” 

Ursprungsbeteckningar fungerar som en sorts kvalitetsstämpel och jämförelser 

med sådana får bara ske om båda produkterna har samma beteckning. Eftersom 

denna bestämmelse främst påverkar vinproducenter och liknande har detta skydd 

inte spelat någon större roll för oss i Sverige. Men inom EU har just vinproducenter 

                                                        
31 2006/114/EG art. 4 (h). 

32 Levin. 

33 Lag (2000:129) om ändring i marknadsföringslagen. 

34 Tidigare 8a§. 

35 MD 2005:24.  

36 MD 2000:11. 

37 Levin. 



 

 
13 

starkt skydd på detta området både genom TRIPs-avtalet och genom ett flertal för-

ordningar38.39 

 

4.2.7 Pt. 7 

”Inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med 

näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteck-

ning[...]” 

Renommésnyltning innebär att en näringsidkare obehörigen anknyter till en an-

nan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller andra symboler, fi-

gurer eller specifika koncept, utan att det i övrigt föreligger vilseledande eller för-

växlingsbarhet. För att renommésnylting skall anses föreligga krävs att det varu-

märke som utnyttjas är känt på marknaden och förknippas med det andra företa-

gets renommé. Detta ses enligt MD som otillbörligt då en näringsidkare ekono-

miskt utnyttjar den goda goodwill som den andra näringsidkaren byggt upp. 40 Ett 

exempel är det så kallade Rolls-målet41. Biltillverkaren Mazda marknadsförde en 

ny modell som ”Familjens nya Rolls”. Beteckningen syftade till lyxbilstillverkaren 

Rolls Royce. Ingen jämförelse gjordes mellan de båda bilarna utan Mazda utnyttja-

de bara varumärket Rolls Roys goda rykte. Marknadsföringen bedömdes utgöra 

renomeésnyltning. 

 

4.2.8 Pt. 8 

”Inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat 

varumärke eller firma.” 

                                                        
38 Rådets förordning (EG) nr 509/2006, Rådets förordning (EG) nr 510/2006. 

39 Levin. 

40 Bernitz, s. 332. 

41  Uppsala Tingsrätt, dom 11 december, 1980.  

http://www.westlaw.se/pls/onl_se/ilsedocs.docbyref?idr=CLX_3_2006_R_0510&vid=146-1-2005
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Sådan marknadsförings sågs enligt tidigare svensk rätt inte som jämförande re-

klam, utan bedömdes utgöra varumärkesförfalskning och varumärkesintrång.42 In-

förandet av denna bestämmelse innebär ett absolut förbud mot imitationer i jäm-

förande reklam. I många fall blir denna bestämmelse gällande parallellt med och 

som en förstärkning av den immaterialrättsliga lagstiftningen. Ett exempel på detta 

är domen i mål C-487/0743.44 

 

4.3 Sanktioner 

Ett brott mot marknadsföringslagen kan visa sig kostsamt. I bästa fall kan en fäl-

lande dom leda till ett förbud45 att använda reklamen i framtiden eller ett åläggan-

de att lämna mer information46 kombinerat med vite47. I värsta fall kan det leda till 

skadeståndskrav48 eller marknadsstörningsavgift49. All otillbörlig marknadsföring 

kan förbjudas och en näringsidkare som utelämnar relevant information kan åläg-

gas utlämna sådan information.  

För att åläggas den särskilda avgift som kallas marknadsstörningsavgift krävs att 

näringsidkaren avsiktligt eller av oaktsamhet brutit mot de paragrafer som nämns 

i lagrummet. 18§ är en av de uppräknade paragraferna. Avgiften uppgår till mellan 

fem tusen och fem miljoner kronor, men får inte överstiga 10 procent av företagets 

årsomsättning från förra året. Vid fastställande av avgiften tas hänsyn till hur all-

varlig överträdelsen varit samt hur lång tid den pågått.  

                                                        
42 Ds 1999:35 s. 66. 

43 C-487/07 l´Óreal m.fl. hänvisning från Levin. 

44 Levin.  

45 23§ MFL (2008:486). 

46 25§ MFL (2008:486). 

47 26§ MFL (2008:486). 

48 37§ MFL (2008:486). 

49 29§ MFL (2008:486). 



 

 
15 

Skadestånd skall utbetalas av en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsam-

het bryter mot de i 37§ angivna paragraferna och därigenom skadar en konsument 

eller annan näringsidkare. Hänsyn tas även till skador av annan än ekonomisk art. 

50 

Överklagande av tingrättens domar och beslut enligt marknadsföringslagen görs i 

marknadsdomstolen.51 Dock överklagas domar och beslut om utdömande av vite 

till hovrätten.52 

4.4 Rättfärdigandegrunderna 

4.4.1 Konsumentupplysande 

Konsumentupplysning som rättfärdigandegrund för jämförande reklam är inget 

nytt, redan i prop. 1970:5753 förklarade departementschefen att en korrekt utförd 

jämförelse var en bra vägledning för konsumenter. Detta synsätt har inte föränd-

rats och en liknande åsikt uttrycks i skäl (8) till europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2006/114/EG.  Marknadsdomstolen är över lag mycket positivt inställd till 

den konsumentupplysande effekt som den jämförande reklamen har. I synnerhet 

prisjämförelser har nämnts utgöra bra upplysningar för konsumenten.54 

 

4.4.2 Konkurrensuppmuntrande 

Den konkurrensuppmuntrande effekten är starkt kopplad till den konsumentupp-

lysande då det är det faktum att konsumenterna har information om konkurren-

ters priser som skapar den konkurrensuppmuntrande effekten. I skäl (6) i direkti-

vet om vilseledande och jämförande reklam55 kan man läsa att jämförande reklam 

till konsumentens fördel kan stimulera konkurrensen mellan leverantörer av varor 

                                                        
50 37§ MFL (2008:486). 

51 52§ 1 st. MFL (2008:486). 

52 52§ 2st. MFL (2008:486). 

53 Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring s. 70. 

54 MD 1982:14.  

55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG.  
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och tjänster. I svensk lagstiftning förespråkades även konkurrensintresset i propo-

sitionen till 1975 års marknadsföringslag.56 Även marknadsdomstolen har uttalat 

sig positivt om den jämförande reklamens konkurrensuppmuntrande effekt.57 

 

4.4.3 Tryckfrihet och yttrandefrihet 

Att sätta gränser för spridandet av reklam är en begränsning av yttrandefriheten. 

Bestämmelserna om yttrandefriheten finns i Yttrandefrihetsgrundlagen och tryck-

frihetsförordningen. I 12§ YGL framgår det att denna yttrandefrihet får begränsas 

genom lag, men bara för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokra-

tiskt samhälle. Begränsningarna får aldrig gå över vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet och aldrig hota den fria åsiktsbildningen.58 I enlighet med 2 

kap 13§ RF får rätten att yttra sig i näringsverksamhet begränsas. 

Regeringen bedömde i prop. 1970:5759  att ingripande mot reklam utanför TF och 

YGL bara kan göras om ”[...] åtgärderna är av utpräglat kommersiell natur, dvs. de har 

vidtagits i kommersiell verksamhet och i kommersiellt syfte samt har rent kommersiella för-

hållanden till föremål.” Reklam inriktad på att ändra allmänhetens värderingar eller 

beteende hamnar enligt samma proposition60 exklusivt under YGL61 och TF62. In-

nebörden av rent kommersiellt har definierats i praxis. Först NJA 1977 s. 75 och 

senare i NJA 1999 s.742. I NJA 1999 s. 742 tar domstolen upp problemen med 

gränsdragningen mellan vad som ska ses som rent kommersiellt och vad som ska 

ses som informerande och opinionsbildande eller dylikt. De ansåg att man med 

hänsyn till tryckfrihetsförordningens ställning och de intressen som den avser 

                                                        
56 Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring s. 70.  

57 MD 1986:17, MD 2005:1, mm. 

58 Prop. 2007/08 ny MFL s. 57-58. 

59  s. 67, se även prop. 2007/08 s. 111-112. 

60 s. 112. 

61 1 kap 4 § YGL (SFS 1991:1469).  

62 1 kap 3 § TF (SFS 1974:152). 
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skydda skulle ge företräde till tryckfrihetsförordningen vid oklarhet eller tvek-

samhet. En snarlik inställning uttalades av departementschefen i prop. 1978/79:2: 

”[…]naturligen tillämpas så att man i fall då tvekan föreligger om TF är tillämplig eller ej ut-

går från att TF är tillämplig och i enlighet härmed inte utkräver något straffrättsligt an-

svar"63  

 

Att MFL skall tillämpas med särkilt beaktande av yttrandefriheten och tryckfrihe-

ten ses i propositionen till 1995 års marknadsföringslag som så självklart att det 

inte behövde lagstadgas64, ingen ändring härvid har avsetts vid senare ändringar.65 

                                                        
63 Prop. 1978/79:2 med förslag till lag om namn och bild i reklam, s. 52. 

64 Prop. 1994/95:123 s. 163. 

65 Levin. 
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5 Praxis 

5.1 Inledning 

Det faktum att de olika rättfärdigandegrunderna inte återfinns i lagtexten utan 

bara i förarbeten och doktrin leder till att deras omfattning och styrka som argu-

ment avgörs av domstolarna i form av praxis. Nedan följer ett antal rättsfall där 

dessa grunder har argumenterats för att ge några exempel på hur domstolarna ser 

på dem. I en del av rättsfallen är det inte direkt fråga om jämförande reklam, men 

då de relevanta rättfärdigandegrunderna argumenteras och kan tillämpas i förhål-

lande till jämförande reklam också, blir de intressanta.    

5.2 Konsumentupplysande 

5.2.1 T 9854-08 ”Synsam” 

Synsam är ett serviceföretag anknutet till en optikerkedja som bl.a. säljer linser 

och glasögon. I det här fallet var det linser med varumärket EyeQ, med ett flertal 

modeller, som det tvistades om. Internetbaserade bolaget Lenslogistics säljer lin-

ser via sin hemsida www.lensway.com. Varken Synsam eller Lenslogistics tillver-

kar egna linser utan köper in dem från fristående tillverkare.  Ett av dessa företag 

är Coopervision. Båda företagen har av Coopervision köpt linsen ”Biomedics”. Syn-

sam har sedan döpt om linsen till EyeQ och säljer den under det namnet. Lenslogis-

tics säljer samma lins på sin hemsida under dess ursprungliga namn. Om man på 

hemsidan klickar på fliken ”välj kontaktlins” och sedan på modellen ”EyeQ” i drop-

downlistan som följer, står det att om man blivit ordinerad modellen EyeQ kan 

man istället köpa modellen Biomedics då de båda produkterna är identiska. 

Synsam yrkade på varumärkes intrång och risk för förväxling samt att det kunde 

ge intryck av att det fanns ett affärsmässigt samband mellan de båda bolagen. 

Domstolen ansåg att det ”[...]från konkurrenssynpunkt är av vikt att allmänheten erhåller 

sådana begripliga och fullständiga upplysningar om marknaden som Lenslogistics nämnt”. 

Däremot ansåg de att dessa upplysningar inte givits på bästa sätt då dropdownlis-

tan och det sätt som informationen givits kunde leda till förvirring bland konsu-

menterna och leda till att särskiljningsförmågan för varumärket EyeQ tar skada. 
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Användningen ansågs därför otillbörlig enligt varumärkeslagen66 och marknadsfö-

ringslagen. 

 

5.2.2 MD 1981:4 ”Electrolux” 

Electrolux tillverkar och säljer bland annat vitvaror. Två av deras modeller, Elec-

trolux CF 606 och Elektro Helius Normalspis SG606 är identiska i allt utom vreden 

och en dekorlist. Trots detta marknadsförs de under två olika varunamn. Detta kal-

las märkesdifferentiering och är vanligt på konsumentvarumarknaden.67 Konsu-

mentombudsmannen grundade sin talan på att konsumentinformation är en förut-

sättning för att det marknadsekonomiska systemet skall fungera. 

Domstolen påpekade precis som i den tidigare domen i det så kallade ”Alco ären-

det”68 att märkedifferentiering inte i sig strider mot konsumenternas intressen, 

men att det med hänsyn till konsumenternas intressen är viktigt att konsumenter-

nas produktval och konkurrensen inte snedvrids på grund av en felaktig föreställ-

ning om att skillnader existerar mellan två i princip identiska produkter. Sådan in-

formation anser de ökar konsumenternas marknadsöverblick och köpval, vilket 

överrensstämmer med konsumentpolitiska mål och de grundläggande principerna 

för marknadsekonomin. Domstolen bestämde att med hänsyn till konsumentin-

tresset ålägga Electrolux att informera om likheterna mellan de båda produkterna. 

 

5.2.3 MD 1982:14 ”Lasses Färg och tapeter” 

MD1982:14 handlade om en näringsidkare som stämdes av konsumentombuds-

mannen för att ha använt sig av ett flertal uttryck i annonser som visade sig vara 

ovederhäftiga.69 I domskälen till den domen uttryckte domstolen sin syn på vikten 

av konsumentinformation: 

                                                        
66 Varumärkeslag (1960:644). 

67 Konsumentverkets rapport 1974:9. 

68 MD 1977:22. 

69 Mer nedan under 5.3.1. 
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”Marknadsdomstolen vill till en början framhålla att prisjämförelser i reklamen oftast är 

fördelaktiga för konsumenterna. Sådana jämförelser kan innebära en värdefull konsument-

information och utgöra ett led i en priskonkurrens som är önskvärd från konsumentsyn-

punkt. Detta kan gälla i fråga om jämförelser som en näringsidkare gör med ett av honom 

själv tillämpat pris. Av större värde från konsumentsynpunkt är dock i allmänhet jämförelser 

med priser som tillämpas av konkurrerande företag. Priser som leverantörer och branschor-

ganisationer anger som ledning för prissättningen i detaljhandeln är i detta sammanhang av 

särskilt intresse.”70 

5.3 Konkurrensuppmuntrande 

5.3.1 MD 1982:14 ”Lasses Färg och Tapeter” 

I MD 1982:14 stämde KO Lars Lindström med firma Lasses Färg och Tapetaffär L. 

O. Lindström. Bakgrunden var att Lindström vid marknadsföring av sin rörelse an-

vänt sig av ett antal uttryck som KO anser vara ovederhäftiga och således ett brott 

mot dåvarande 2§ MFL. KO ansåg följande annonsering otillbörlig: 

1. ”Nu”-pris, fast varorna under en längre tid sålts till detta pris. 

2. En jämförelse mellan ”nu”-pris och ett cirkapris som rekommenderats av 

tidigare säljled och detta pris används av ett flertal säljare inom samma om-

råde. 

3. ”Visst är vi billigast!!!”  

4. ”20-50% på hela sortimentet” utan att priserna är så mycket lägre än ordi-

narie pris och en rimlig del av varorna är nedsatta 

5. ”Tapetrea” utan att det rör sig om tidsbegränsad nedsättning av priserna. 

Det är framföra allt marknadsdomstolens skäl i yrkande 3 som är intressant för att 

se domstolens inställning till konkurrensinresset som argument. KO riktade sig här 

mot formuleringen ”visst är vi billigast!!!” i en av Lindströms annonser. De ansåg 

att denna formulering var otillbörlig då Lindström inte bevisat hans priser faktiskt 

var lägre än hans konkurrenter i branschen.  

                                                        
70 MD 1982:14.  
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Marknadsdomstolen hänvisade till motiven71 till 1975 års MFL. Där anförs att om 

”ett företag driver en utpräglad lågprispolitik ligger det i både företagets och kon-

sumenternas intresse att detta förhållande kommer till allmän kännedom.” De 

fortsätter med att säga att även om ett sådant företag använder uttryck i stil med 

”stans bästa priser” utan att kunna bevisa att detta är korrekt, är det ändå inte sä-

kert att det påståendet skulle hamna under generalklausulen och förbjudas efter-

som man måste ta hänsyn till intresset av priskonkurrensen. Marknadsdomstolen 

slöt sig efter utredning till att Lindströms företag kunde betecknas som ett lågpris-

företag och beaktade priskonkurrensens värde för konsumenterna och uttalande-

na i motiven när den fann att Lindströms formulering inte kunde anses otillbörlig. 

5.3.2 MD 2005:1 

MD 2005:1 tvistades det om prisjämförelser som Telenor gjort i sin reklam. Mark-
nadsdomstolen uttalade i sina domskäl följande om jämförelser i reklam i allmän-
het: 

”Domstolen har tidigare konstaterat att prisjämförelser principiellt är något positivt, efter-

som dessa bl.a. kan antas stimulera priskonkurrens och därmed påverka prisbildningen på 

ett för konsumenterna gynnsamt sätt samt att kraven på vederhäftighet och tillfredsställan-

de bevisning, i mål av denna typ, därför måste vägas mot intresset av att priskonkurrens 

främjas. Konkurrensintresset kan dock inte motivera att klart ovederhäftiga framställningar 

tillåts.” 

 

5.4 Tryckfrihet/Yttrandefrihet 

5.4.1 MD 1987:27 ”Radoninstitutet” 

Radoninstitutet Pettersson Ekwall AB hade vid marknadsföring av sina tjänster 

använt sig av en annons med rubriken ”Vårt största GISSEL – ett dödligt hot”. Under 

rubriken återgavs fyra fingerade löpsedlar med information om sambandet mellan 

radon i bostäder och lungcancer. Både statens stråkskyddsinstitut och Socialsty-

relsen hade åberopats. I annonsen återfanns även texten ”Radon eller ej? En livsviktig 

fråga. Chansa inte med din familjs hälsa[...]”. På en svarstalong fanns texten ”Radon-

                                                        
71 Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring s. 68. 
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Institutet” samt symbolen för radioaktivitet och en sluten krona, krönt med riks-

äpple och kors. 

KO ansåg att marknadsföringen var otillbörlig med hänsyn till att det enligt tidiga-

re praxis strider mot god affärssed att använda statsvapen i marknadsföring, samt 

att användningen av ordet institut vilseleder konsumenterna då det inte framstår 

som att det är fråga om ett aktiebolag utan ger intrycket av att ett statligt organ 

står bakom annonsen. Vidare ansåg de att annonsen skulle förbjudas med hänsyn 

till Internationella handelskammarens ”Grundregler för reklam”. Där fastslås att 

reklam inte får missbruka konsumentens förtroende eller bristande kunskaper. 

Reklam som spelar på konsumenternas rädsla eller fruktan är inte utan vägande 

skäl tillåtna. 

Marknadsdomstolen diskuterade om reklamen var av sådan kommersiell art att 

förbud mot den kunde åläggas med stöd av MFL. De anger att gällande rättsupp-

fattning är att ett ingripande enligt marknadsföringslagen kan ske mot sådan fram-

ställning i tryckt skrift som är av kommersiell natur. Reklamen måste även ha rent 

kommersiella förhållanden till föremål, det vill säga avse en näringsidkares affärs-

verksamhet eller där tillhandahållna tjänster.72 Domstolen ansåg inte att formule-

ringarna i annonsen avsåg kommersiella förhållanden, men de ansåg att även om 

den inte direkt avsåg näringsidkarens verksamhet så var den ändå starkt kopplad 

till den. De fortsatte med att förklara att det inte var ovanligt att förhållanden i 

samhället åberopas i reklam för att utgöra skäl för konsumenterna att anskaffa en 

produkt. Ett exempel som gavs var att vid marknadsföring av brandsläckare ge in-

formation om riskerna och förekomsten av bränder. Inte heller i detta exempel kan 

uppgifterna anses direkt avse näringsidkarens verksamhet, men får anses ha sådan 

anknytning till den att de vid en bedömning måste anses ha rent kommersiella för-

hållanden till föremål. Huruvida så är fallet får bedömas från fall till fall.73   

I det här fallet ansåg domstolen att ett ingripande inte kunde ske enligt marknads-

föringslagen med hänsyn till den aktuella debatten om radon och vikten av att 

                                                        
72 Bekräftat i t.ex. NJA 1977 s. 751.  

73 Detta synsätt delades av domstolen i MD 1998:12.  
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undvika en rättstillämpning som kan ses som tvivelaktig från tryckfrihetsrättslig 

synpunkt. 

 

5.4.2 1986:28 ”ÄN- bolagen” 

Bakgrunden till MD 1986:28 är att två tidningar konkurrerat om annonser för sina 

näringslivsbilagor. Deras respektive annonser hade debatterats på ledarsidorna i 

båda tidnigarna. ÄN-bolaget yrkade att följande text i konkurrenten Alingsås Tid-

nings (AT) annons skulle förbjudas: 

”Vi har konstaterat att annan tidning arbetar med ett liknande projekt och i sin marknadsfö-

ring fått annonsörer att tro att det varit AT/ELT som man varit i kontakt med. Genom argu-

mentation om distribution till skilda grupper i stora räjonger låter man påskina en kvalitet i 

utgivningen som kunderna inte kan värdera och kontrollera.” 

Alingsås Tidning bestred talan på den grunden att reklamen reglerades av TF och 

marknadsföringslagen således inte var tillämplig.  

MD konstaterade att förutsättningen för att annonsen skulle kunna regleras av 

marknadsföringslagen var att den var av rent kommersiell natur. Annonsen rörde 

visserligen kommersiella förhållanden men på grund av den diskussion som förts 

på de båda tidningarnas ledarsidor ansågs annonsen inte vara av rent kommersiell 

natur utan att den också utgjorde ett led i en debatt mellan tidningarna. Av denna 

anledning och för att ”[...]undvika en rättstillämning som kan te sig tvivelaktig från tryck-

frihetsrättslig synpunkt”, fann domstolen att marknadsföringslagen inte var tillämp-

lig.  

 

5.4.3 MD 2002:18 ”Änglamark” 

I MD 2002:18 stämde Svenska spannmålsodlare (SpmO) Kooperativa förbundet 

(KF) på grund av en TV reklam som visats i svensk TV. Reklamen i fråga visade en 

restaurang där en person gick runt och duschade gästernas mat med gift från en 

besprutningsapparat följt av varumärket ”Änglamark” och texten ”Garanterat obe-

sprutat”. SpmO ansåg att detta framställde deras mat som hälsovådlig. KF bestred 
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SpmOs talan och grundade det på att reklamfilmen var yttrandefrihetsrättligt 

skyddad och att marknadsföringslagen således inte var tillämplig. 

Marknadsdomstolen hänvisade till förarbetena till den tidigare marknadsförings-

lagen74 där det anges att reklam som syftar till att påverka allmänhetens beteende 

eller värderingar inte borde regleras av marknadsföringslagen. De fortsatte med 

att förklara att meddelanden lämnade i kommersiell verksamhet och i kommersi-

ellt syfte och som har rent kommersiellt förhållande till föremål kan fortfarande 

angripas med MFL. Marknadsdomstolen fann att trots att KO angav att reklamfil-

men var ämnad att ”[...]väcka opinion om användningen av kemiska bekämpningsmedel 

och om etik och miljöfrågor”, så pekade det faktum att det egna märket ”änglamark” 

användes och att reklamfilmen började sändas i samband med en nylansering av 

änglamarkprodukter på att reklamen var av rent kommersiell natur.  

 

 

5.4.4 MD 2001:21 ”Guldägget” 

TV3 genomförde olika former av annonsering i samband med guldäggsttävlingen, 

trots att huvudsponsorerna innehaft ensamrätten till exponering i samband med 

tävlingen. TV3 hade på elektroniska skyltar i anslutning till platsen för tävlingen 

bl.a. skrivit ”Lycka till på Guldägget önskar TV3”.  TV3 ansåg inte sin annonsering 

vara reklam med rent kommersiellt syfte utan att annonseringen skyddades av TF. 

Domstolen ansåg att ”Det sätt på vilket TV3 med de aktuella åtgärderna kopplat sig till 

Guldäggstävlingen ger entydigt vid handen att det egentliga budskapet avser TV3:s verk-

samhet som reklammedium.” De ansåg därför att ett kommersiellt förhållande med ett 

kommersiellt syfte förelåg. 

 

                                                        
74 Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring s. 67. 
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6 Analys  

6.1 Konsumentupplysning 

Konsumentupplysningens nytta är något som domstolarna förespråkar i en stor 

del av de rättsfall som finns på området. I MD 1982:14 framhåller domstolen tyd-

ligt att jämförande reklam i allmänhet och jämförande av pris i synnerhet är till 

stor nytta för konsumenter. Detta var 1982, men då domstolen fortfarande i stor 

utsträckning hänvisar till detta utlåtande får man se det som att deras inställning 

är oförändrad. Dock är det sällsynt att det används som ett sätt att rättfärdiga ett 

eventuellt intrång på något av rekvisiten i 18§ eller någon av de andra paragrafer-

na i MFL. Även om det är ett starkt allmänt argument så får man intrycket av att 

marknadsföringsåtgärder som bryter mot MFL i de allra flesta fall inte rättfärdigas 

av att åtgärden var upplysande för konsumenter. Vissa iakttagelser går dock emot 

det tidigare sagda. I hovrättens dom mot glasögon- och lins-försäljarna Synsam an-

såg hovrätten att en viss användning av Synsams varumärke skulle tillåtas i kon-

sumentupplysande syfte, utan att det utgjorde renomeesnyltning eller ett brott 

mot varumärkeslagen.75  

24§ marknadsföringslagen är ett bevis på att lagstiftarna ser konsumentupplys-

ning som en viktig fråga. Där anges att om näringsidkare i marknadsföring inte 

lämnat relevant information om produkten kan denna åläggas att lämna sådan in-

formation. I MD 1981:4 ansågs Electrolux skyldiga att lämna information om att de 

två Spismodellerna det tvistades om var till stor del identiska. Det var i det här fal-

let frågan om märkedifferentiering men det visar att näringsidkare ibland kan vara 

skyldiga att i marknadsföring göra en jämförelse mellan olika varumärken eller 

modeller. Ett undanlåtande att lämna sådan information hamnar dock inte under 

18§ utan under 24§. 

Konsumentupplysning får således ses som ett allmänt gällande argument för re-

klam i stort, jämförande och annan, men gentemot rekvisiten i 18§ och resten av 

MFL är det i de allra flesta lägen ett svagt argument som för det mesta får ge vika 

för starkare sådana. 

                                                        
75 T 9854-08 
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6.2 Konkurrens 

I propositionen till 1975 års MFL står det uttryckligen att konkurrensintresset i 

vissa fall borde väga extra tungt. Det specifika fall som nämns är att utpräglade 

lågprisaffärer ska slippa bevisa att de faktiskt är billigast i staden för att få använda 

liknande uttryck i sina annonser.   

I MD 1982:14 tillät domstolen uttrycket ”visst är vi billigast” trots att det inte hade 

bevisats att näringsidkaren faktiskt hade de billigaste produkterna i området.  Det-

ta berättigade domstolen med hänsyn till uttalandena i propositionen och priskon-

kurrensens värde för konsumenterna. Det faktum att domstolen delade upp utta-

landena i propositionen och priskonkurrensens värde för konsumenterna i två en-

skilda argument talar dels för att uttalandet i propositionen fortfarande får anses 

vara aktuellt och tillämplig och dels för att konkurrensintresset är ett fristående 

argument i sig själv. Domen i 1982:14 har stärkts som prejudikat av flera senare 

domar som hänvisat till den. 

Att i marknadsföring lämna information som inte bevisats skulle i vanliga fall leda 

till att reklamen sågs som otillbörlig enligt till exempel 18§ 1pt. MFL. Men i det här 

fallet ansåg domstolen att konkurrensintresset övervägde.  

En liknande ställning tar marknadsdomstolen i MD 2005:1. Domstolen skriver ut-

tryckligen att tolkningen av rekvisiten måste vägas mot konkurrensintressset. 

Detta får anses tyda på att konkurrensintresset är ett relativt tungt vägande skäl 

som kan rättfärdiga vissa intrång i rekvisiten, även om grova sådana svårligen kan 

rättfärdigas. 

 

6.3 Tryckfrihet och Yttrandefrihet 

En marknadsförings skydd enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen är det argument av dem som diskuteras i detta arbete som är klart 

mest reglerat i förarbetena. Domstolarna har följt förarbetena och all marknadsfö-
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ring som anses ”[...]ha ett rent kommersiellt förhållande till föremål” kan angripas med 

MFL utan skydd av vare sig TF eller YGL.  

Vad som inte nämns i förarbetena är hur ”rent kommersiellt” skall definieras. Detta 

har varit upp till domstolarna att lösa. I detta har domstolen i vissa hänseenden va-

rit inkonsekventa. 

I MD 1987:27 ansåg domstolen att reklam som åberopade förhållanden i samhället 

som argument för att köpa deras produkt var dessa att se som rent kommersiella 

reklamer eftersom samhällsinformationen trots att den inte avsåg näringsverk-

samheten hade så stark anknytning till den att hela reklamen fick ses som rent 

kommersiell. I MD 1998:12 ansåg MD att Swedish match annons med information 

om deras bolag och produkt visserligen kunde ses som nyheter och opinionsbild-

ning men att detta inte hindrade att angreps enligt marknadsföringslagen. 

 I NJA 1999 s.742 ansåg domstolen att vid oklarhet i fråga om huruvida ett ren 

kommersiellt förhållande föreligger ge företräde till TF. Detta med hänsyn till TFs 

ställning och de intressen som den avser skydda. Denna åsikt yttras också i prop. 

1978/79:2. Detta synsätt torde leda till att domstolarna skulle vara mer benägna 

att se marknadsföring som skyddad enligt TF och YGL. Trots det har det i mark-

nadsdomstolen varit mycket svårt att få en marknadsföring skyddad genom att ar-

gumentera för att den inte varit rent kommersiell. Redan innan 1999 gick MD mot 

att tolka begreppet ”rent kommersiellt” väldigt brett och detta har uppenbarligen 

inte förändrats.  

 

6.4 Allmänt 

Den nya marknadsföringslagen trädde i kraft under 2008 och det finns än så länge 

få relevanta rättsfall på det här området. Men eftersom inga förändringar är av-

sedda mellan gamla 8a§ och den nya 18§ så torde inte den nya marknadsföringsla-

gen påverka tidigare praxis på området.76  

                                                        
76 Levin. 
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Domstolens inställning till rättfärdigandegrunderna får anses vara att de ser dem 

som argument att ta hänsyn till så länge det inte rör sig om grova överträdelser. 

Var den gränsen går får bedömas från fall till fall men klart är att de är något som 

domstolarna tar hänsyn till. 
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7 Slutsats 

Slutsatsen man kan dra är att de olika rättfärdigandegrunderna faktiskt är relativt 

starka argument i vissa situationer. Konsumentupplysningsargumentet är flitigt 

omnämnt av domstolarna men sällan som ett skäl att tillåta intrång. Undantag 

finns dock som nämnts i t.ex. Synsam-fallet77. Konkurrensuppmuntran däremot 

har lett till ett flertal åtgärder som annars skulle setts som otillbörliga tillåtits. Det-

ta speciellt då företag fört olika former av lågprispolitik. Det argument som kan ses 

både som det starkaste och det svagaste av rättfärdigandeargumenten är att de 

skall anses vara skyddade enligt TF eller YGL. Om en marknadsföring kan anses ha 

ett rent ekonomiskt syfte med ett rent ekonomiskt förhållande till föremål får 

marknadsföringen nämligen inget skydd alls av TF eller YGL. Om marknadsföring-

en har ett inslag av information eller opinionsbildning och därför inte kan ses som 

rent kommersiell hamnar dock hela marknadsföringen under TF´s eller YGL´s be-

skydd och kan inte angripas med marknadsföringslagens bestämmelser.78 Inte hel-

ler i tveksamma fall kan marknadsföringen angripas med MFL eftersom den då en-

ligt praxis och förarbeten skall ses som skyddad med hänsyn till de intressen tryck-

frihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen skyddar.79 

Dessa slutsatser har dragits med bakgrund av praxis på området med hänsyn till 

de domskäl som där givits och då den senaste marknadsföringslagen80 inte med-

fört några förändringar på området får tidigare praxis anses vara relevant och 

opåverkad. 

                                                        
77 T 9854-08 

78 Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring s. 67. 

79 NJA 1999 s. 742. 

80 Marknadsföringslag (2008:486). 
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