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Sammanfattning 
Abstract 
En ur ett marknadsrättsligt perspektiv uppmärksammad och kontroversiell fråga 
är när samma företag marknadsför två mer eller mindre identiska produkter 
under olika varumärken, så kallad märkesdifferentiering. Ur ett 
näringsidkarperspektiv finns det ofta goda skäl för denna form av 
varumärkesanvändning, vilken närmast kan ses som reklamdriven 
produktdifferentiering. Ur ett konsumentperspektiv är dock företeelsen inte alltid 
lika eftersträvansvärd. Genom märkesdifferentiering kan konsumenters 
möjligheter att orientera sig på marknaden genom meningsfulla pris- och 
kvalitetsjämförelser försvåras, vilket kan utnyttjas av näringsidkare för att sälja 
likartade varor till olika priser. 
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Samtidigt kan dock märkesdifferentiering leda till positiva effekter ur ett 
konsumentperspektiv, exempelvis genom att konsumenter ges information om en 
produkts egenskaper de tidigare varit omedvetna om, varvid konkurrensen på 
marknaden stärks. 
 
I den föreliggande magisteruppsatsen granskas märkesdifferentiering, mot 
bakgrund av marknadsföringslagen, ur ett konsumentskyddsperspektiv. Frågan 
om vart gränsen skall dras, d v s när företeelsen är förknippad med så negativa 
effekter ur ett konsumentperspektiv att lagstiftaren eller rättstillämparen bör 
ingripa, besvaras. Men även andra frågor av avgörande betydelse diskuteras, 
exempelvis frågan om när två produkter skall anses vara identiska eller nästintill 
identiska. 
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Sammanfattning 
Abstract 
From a legal point of view, the question of brand differentiation has attracted 
attention and created controversy. Brand differentiation can be characterized as 
advertising-driven product differentiation. By using different trademarks when 
marketing identical or similar products, the similarities between the products are 
concealed. By making the products seem less interchangeable, it is possible for 
producers to sell identical products at different prices. From an economic point of 
view this is problematic as it is fundamental to a functional market economy that 
consumers are given the possibility to make meaningful price- and quality-
comparisons. 
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From a consumer point of view the downside of this marketing method is 
apparent, and some kind of regulation is warranted. However, brand 
differantiation is many times beneficial from a producer point of view, and, under 
certain circumstances, it can also be benificial to consumers. Thus, to simply ban 
brand differantiation seems to be a poor solution. But under what circumstances 
should producers be allowed to brand differentiate identical or similar products? 
And when are products to be considered to be identical or similar? Can brand 
differentiation, even in the absence of any kind of price differentiation, be 
considered to be harmful to consumers? These and many other questions are 
answered in this master thesis, which has its base of discussion in two decisions 
from the Swedish Market Court.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 
För en väl fungerande marknadsekonomi krävs att konsumenter ges förutsättningar att 
fatta rationella köpbeslut på sakliga grunder. Konsumenters efterfrågan ger under 
sådana omständigheter signaler till näringsidkare om hur dessa bör anpassa sin 
produktion för att överensstämma med konsumenternas preferenser, det vill säga 
marknaden blir mer effektiv. 
 
Konsumenter besitter sällan full information om de produkter som bjuds ut på 
marknaden, utan köpbeslut fattas utifrån mer eller mindre bristfällig information. En 
stor del av den information konsumenter faktiskt kommer i besittning av härstammar 
från marknadens näringsidkare, vilka genom otaliga marknadsföringsåtgärder söker att 
informera och övertyga konsumenter om just sin produkts förträfflighet. För att försäkra 
konsumenter om att den information de erhåller genom näringsidkares marknadsföring 
är av positivt värde - i den mening att den ej innehåller oriktiga uppgifter - har 
lagstiftaren funnit det påkallat att reglera näringsidkares marknadsföringsfrihet, vilket i 
Sverige främst skett genom Marknadsföringslagen (1995:450). 
 
Då näringsidkare kommunicerar med konsumenter genom marknadsföringsåtgärder är 
varumärken av avgörande betydelse.1 Genom varumärket särskiljs en näringsidkares 
produkter från konkurrerande näringsidkares produkter, samtidigt som varumärket 
knyter den information och de värderingar till produkten som näringsidkaren söker 
förmedla till konsumenterna genom sin marknadsföring. Varumärket kan således sägas 
vara en informationsbärare i vilket all information som en konsument inhämtat om en 
produkt finns samlad.2 
 
En uppmärksammad och kontroversiell fråga är när samma företag marknadsför två 
mer eller mindre identiska produkter under olika varumärken, så kallad 
märkesdifferentiering. Ur ett näringsidkarperspektiv finns det ofta goda skäl för denna 
form av varumärkesanvändning, vilken närmast kan ses som reklamdriven 
produktdifferentiering. Ur ett konsumentperspektiv är dock företeelsen inte alltid lika 
eftersträvansvärd. Genom märkesdifferentiering kan konsumenters möjligheter att 
orientera sig på marknaden genom meningsfulla pris- och kvalitetsjämförelser 
försvåras,3 vilket kan utnyttjas av näringsidkare för att sälja likartade varor till olika 
priser.4  
 
Samtidigt kan dock märkesdifferentiering leda till positiva effekter ur ett 
konsumentperspektiv, exempelvis genom att konsumenter ges information om en 
produkts egenskaper de tidigare varit omedvetna om, varvid konkurrensen på 
marknaden stärks. Dessa positiva effekter som följer i märkesdifferentieringens 

                                                 
1 Bernitz m fl, "Immaterialrätt",s 164. 
2 McCarthy, “McCarthy on trademarks and unfair competition”, s 3-3. 
3 André, s 173. 
4 Bernitz m fl, s 242. 
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kölvatten bör naturligtvis tas i beaktande vid en granskning av 
marknadsföringsbeteendet.  

1.1.1. Problemformulering 
I vilken utsträckning bör hänsyn tas till näringsidkares intresse av att ägna sig åt 
märkesdifferentiering? Bör näringsidkare ges en oinskränkt frihet att nyttja sig av denna 
marknadsföringsmetod, eller bör utsträckningen av användandet begränsas? Om det 
senare är sant, vart skall gränsen dras, det vill säga, när är företeelsen förknippad med 
så negativa effekter ur ett konsumentperspektiv att lagstiftaren eller rättstillämparen bör 
ingripa?  
 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera märkesdifferentiering ur ett 
konsumentskyddsperspektiv och att klargöra i vilken utsträckning det är, och bör vara, 
tillåtet för näringsidkare att sälja identiska, eller nästan identiska, produkter under 
skilda varumärken. 

1.3. Avgränsningar 
Jag kommer endast att behandla märkesdifferentiering ur ett 
konsumentskyddsperspektiv. Märkesdifferentiering är inte sällan föremål för diskussion 
under konkurrensrättslig lagstiftning. De frågor som väcks i dessa sammanhang är dock 
till stor del skilda från de frågor som väcks i samband med märkesdifferentierings 
tillbörlighet under marknadsföringsrättslig lagstiftning. 
 
Vidare kommer känneteckensrättsliga aspekter av märkesdifferentiering ej att behandlas 
i någon större utsträckning. Känneteckensrättens syn på produktdifferentiering får anses 
som tillfredsställande klargjord av andra författare och har läsaren intresse i denna fråga 
hänvisas således till dessa författares arbeten.5 
 
För att hålla framställningen inom hanterbara ramar kommer även koncernspecifika 
frågor, det vill säga frågor som väcks av det faktum att märkesdifferentiering företas av 
två skilda företag inom en koncern, att utelämnas. Denna fråga får likväl anses som 
tillfredsställande klargjord av tidigare författare.6 

1.4. Metod 
Märkesdifferentiering diskuteras inte i förarbetena till den svenska 
marknadsföringslagstiftningen och har blott vid två tillfällen varit uppe för domstols 
prövning. Även sett till ett internationellt perspektiv synes dessa rättsfall vara unika, 
varför diskussionen har sin utgångspunkt i de två målen. 
 
Utöver de två rättsfallen bygger uppsatsen på material i form av kommentarer och 
analyser av målen, sakkunnigutlåtanden som inlämnats med anledning av målen samt 
rapporter rörande märkesdifferentiering utgivna av offentliga organ. 
 

                                                 
5 Se främst Pehrson, s 97 ff, Bernitz, Pehrson, s 196 ff samt Bernitz, ”Sakkunnigutlåtande till Alcro-
målet”, s 5 ff. 
6 Se främst Bernitz, ”Sakkunnigutlåtande till Electrolux-målet”. 
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Vid efterforskningar av huruvida det existerar någon utomsvensk praxis inom det 
aktuella ämnet har kontakt tagits dels med den juridiska avdelningen på 
konsumentverket, dels med professor Michael Townsend vid University of Washington 
School of Law, Seattle, USA. 
 

1.5. Den fortsatta framställningen 
Termen märkesdifferentiering uppvisar i litteraturen ingen enhetlig definition. En klar 
och tydlig redogörelse av i vilken betydelse begreppet används i denna uppsats är 
naturligtvis av stor betydelse, varför kapitel två ägnas åt att definiera begreppet. 
 
För att förstå vad som ligger till grund för företeelsen märkesdifferentiering är det av 
vikt att läsaren besitter grundläggande kunskap om varumärkesinstitutet. Denna 
kunskap ges förhoppningsvis läsaren av kapitel tre; vilket rör varumärket och dess 
funktion, samt förhållandet mellan varumärke och produkt. 
 
Med diskussionen om varumärken som grund presenteras i kapitel fyra näringsidkares 
motiv till användningen av märkesdifferentiering, vilket kontrasteras mot kapitel fem, i 
vilket märkesdifferentieringens positiva och negativa aspekter ur ett 
konsumentperspektiv berörs. 
 
Med en god grundläggande kunskap om märkesdifferentiering övergår sedan uppsatsen 
till att behandla den lagstiftning under vilken märkesdifferentiering behandlas i denna 
uppsats, nämligen marknadsföringslagstiftningen. I kapitel sex ges bakgrunden till 
marknadsföringslagen, lagens syfte samt en redogörelse för lagens centrala stadganden 
– generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring samt generalklausulen om 
informationsskyldighet - vilka är centrala för denna uppsats. 
  
I kapitel sju diskuteras märkesdifferentiering i förhållande till generalklausulen mot 
otillbörlig marknadsföring. Diskussionen har sin utgångspunkt i Alcro-målet, vilket 
behandlade just denna fråga. De i målet centrala frågorna diskuteras varefter författaren 
ger sin syn på hur märkesdifferentiering ska bedömas under generalklausulen mot 
otillbörlig marknadsföring. 
 
Det efterföljande kapitlet, kapitel åtta, består likaledes av en diskussion med sin 
utgångspunkt i ett rättsfall, Electrolux-målet, i vilket frågan om generalklausulen om 
informationsskyldighets relation till märkesdifferentiering behandlades. Liksom i 
föregående kapitel diskuteras de i målet relevanta frågorna varefter författaren framför 
sin åsikt i frågan. 
 
Uppsatsen avslutas med kapitel nio vari författaren för en generell och principiell 
diskussion om marknadsföringslagstiftningens syn på märkesdifferentiering.  
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2. Definition av märkesdifferentiering7 
Definitionen av begreppet märkesdifferentiering är ej entydig. I litteraturen förekommer 
åtminstone fem skilda definitioner;8 
 
1. Olika distributörer köper samma vara från samma näringsidkare, produkterna 

saluförs dock under olika kännetecken (s k ”private brands”9 eller 
distributörsmärken10). 

 
2. En näringsidkare använder två eller flera kännetecken för identiska eller nästan 

identiska produkter. Produkterna med de olika kännetecknen saluförs genom skilda 
distributionskanaler. 

 
3. En näringsidkare säljer identiska eller nästan identiska produkter under olika 

kännetecken. Produkterna säljs genom samma distributionskanaler i konkurrens 
med varandra, det vill säga näringsidkaren ägnar sig ej åt marknadssegmentering. 

 
4. En näringsidkare säljer en ”ny” och en ”gammal” modell av en produkt. Det 

föreligger emellertid endast smärre skillnader mellan de två produktgenerationerna. 
 
5. Skilda näringsidkare säljer identiska eller nästan identiska produkter under olika 

kännetecken. 
 
Det är naturligtvis av betydande vikt för den fortsatta framställningen att termen 
märkesdifferentiering ges en klar och entydig betydelse. Då jag fortsättningsvis i arbetet 
refererar till märkesdifferentiering åsyftas det förhållandet att;  
 

”en näringsidkare eller koncern marknadsför identiska eller nästan identiska produkter under 
olika [kännetecken]”.11  

 
Denna definition av begreppet täcker in punkt 1-3 ovan och har valts då det är den 
definition utifrån vilken den juridiska diskussionen rörande märkesdifferentiering har 
förts.12 

                                                 
7 Även den något längre termen varumärkesdifferentiering förekommer i litteraturen. I denna uppsats 
kommer dock den kortare termen märkesdifferentiering att användas då denna beteckning synes vara den 
i litteraturen vanligast förekommande termen för beskrivning av det av uppsatsen behandlade 
förhållandet. 
8 Møller, s 4. 
9 Kotler, ”Principles of marketing”, s 475 f. 
10 Pehrson, s 33 f. 
11 Bernitz / Pehrson, s 190.  
12 De flesta arbeten som behandlar produktdifferentiering hänvisar till Konsumentverkets rapport 
”Märkesdifferentiering – ett konsumentproblem”, i vilken två definitioner av märkesdifferentiering ges (s 
6). Begreppet används enligt rapporten dels för att beskriva det förhållande att praktiskt taget identiska 
produkter saluförs under olika märkesnamn av ett företag (eller koncern), dels för att beskriva samma 
förhållande dock med det undantaget att produkterna saluförs av olika näringsidkare. I det första målet 
inför marknadsdomstolen som behandlade märkesdifferentiering ur ett konsumentperspektiv, Alcro-
målet, definierade KO i sin stämningsansökan märkesdifferentiering som ”en och samma vara som säljs 
under olika namn”, en definition som inte motparten motsatte sig. Motparten själv gav aldrig någon 
definition av begreppet, dock, i ett av motparten anfört sakkunnigutlåtande (författat av Ulf Bernitz) 
återgavs en definition i linje med KO:s definition: ”[M]ed märkesdifferentiering [brukar man] förstå det 
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3. Varumärken 

3.1. Varumärken 
Med de distributionssystem som förekommer i marknadsekonomier sker sällan 
köptransaktioner direkt mellan konsumenter och producenter. Produkter distribueras 
ofta i flera led och producenter ger konsumenter kännedom om produkten och dess 
egenskaper genom olika marknadsföringsåtgärder, främst reklam. Reklam informerar 
konsumenter om en produkts existens och inpräglar i konsumenters medvetande 
produktens egenskaper, information som sedermera knyts till den enskilda produkten 
ute i handeln genom ett varumärke.13  

3.1.1. Definition av varumärke 
Ett varumärke kan vara ett namn, term, tecken, symbol, design, eller en kombination av 
dessa, vars syfte är att identifiera en näringsidkares, eller grupp av näringsidkares 
produkter, och skilja dessa från konkurrerande näringsidkares produkter.14  
 
Inom svensk varumärkesrätt förekommer både beteckningen varumärke och 
beteckningen varukännetecken. Det tidigare begreppet åsyftar sådana kännetecken för 
vilka ensamrätt kan förvärvas genom registrering,15 medan det senare begreppet är ett 
samlingsnamn för både varumärken och sådana kännetecken som ej kan registreras, 
men för vilka skydd kan uppkomma genom inarbetning16. Distinktionen är mindre 
viktig för den här uppsatsen och för enkelhetens skull ges termen varumärke i denna 
uppsats en vidare betydelse än dess legaldefinition i den aspekt att även 
varukännetecken omfattas av begreppet.  
 
Begreppet varumärke är som synes vitt och en rad olika slags varumärken förekommer, 
exempelvis ordmärken (Nike), figurmärken (Nikes ”schwoos”), ljudmärken (Hemglass 
signaturmelodi) varu/produktutstyrslar (Hästensängarnas rutiga mönster) och 
förpackningsutstyrslar (Heinz ketchupflaska).17 
 
En näringsidkare kan erhålla ensamrätt till ett varumärke förutsatt att detta besitter 
särskiljningsförmåga.18 Genom kravet på särskiljningsförmåga skiljs varumärken från 
produktbenämningar. De senare är beteckningar som saknar särskiljningsförmåga, 
främst av den anledning att de i alltför hög grad är deskriptiva, det vill säga de beskriver 

                                                                                                                                               
förhållandet att en näringsidkare eller sammanhållen grupp av näringsidkare marknadsför identiska eller nästa 
identiska produkter”. En promemoria som i samma mål, på eget initiativ, tillställdes de båda parterna av 
Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, uppvisade en närmast identisk definition av begreppet. 
Även i senare fall i marknadsdomstolen har begreppet definierats liknande, se domen i målet MD 1981:4; 
”[m]ed märkesdifferentiering avses allmänt uttryckt det förhållandet att identiska eller nästan identiska 
produkter, tillverkade inom samma företag, saluförs under olika märkesnamn.”. En utförlig diskussion 
vilken leder fram till en något, från här framförd, avvikande definition förs av Pehrson i dennes 
avhandling om varumärken, Pehrson, s 91 ff. 
13 Rissanen, s 5. 
14 Kotler, ”Marketing management”, s 444. 
15 Se 1 § 2 st varumärkeslagen. 
16 Se 2 § 2 st varumärkeslagen. 
17 Bernitz m fl, s 168 f, samt Håkanson s 17. 
18 1 § 2 st varumärkeslagen. 
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i huvudsak en produkts ”art, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för 
dess framställande”.19  

3.1.2. Varumärkesrätten 
Rättsliga regler anknutna till varumärken återfinns främst i Varumärkeslagen 
(1960:644), vilken är anpassad till EG-direktivet om tillnärmelse av medlemsländernas 
varumärkesrätt (89/104/EEG).20 Även före anpassningen till direktivet uppvisade dock 
den svenska varumärkeslagstiftningen, liksom övrig immaterialrättslig lagstiftning, en 
internationell prägel då Sverige sedan länge varit part till den multilaterala 
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd.21 
 
Till skillnad från andra immaterialrätter såsom patenträtten och upphovsrätten, baseras 
inte varumärkeslagstiftningen enbart på tanken att genom en ensamrätt skapa incitament 
för näringsidkare att nedlägga investeringar.22 I de förstnämnda fallen i form av tid och 
pengar relaterat till kreativt arbete och i varumärkets fall i form av exempelvis 
kostnader för reklamkampanjer.23 Skyddet för varumärken baseras snarare främst på 
varumärkets särskiljande funktion och den möjlighet till individualisering av varor som 
denna funktion ger.  

3.1.2.1. Varumärkets funktioner 
Varumärkesrätten tillskriver således varumärket främst en marknadsstyrande 
funktion;24 genom att särskilja en näringsidkares produkter från konkurrerande 
näringsidkares produkter, underlättar varumärket för konsumenter att identifiera den 
produkt de eftersöker.25 
 
Varumärkets särskiljande funktion framhävs ofta i doktrinen26, men även i stor 
utsträckning i praxis, så bland annat av EG-domstolen. 
                                                 
19 13 § 1 st varumärkeslagen med motsvarande bestämmelse i art 3 i varumärkesdirektivet. Se även 
Bernitz m fl, s 176. 
20 Den svenska varumärkeslagstiftningen anpassades per den 1 januari 1993. 
21 Sverige har ratificerat Pariskonventionens Stockholmstext (se prop 1969:168). Konventionen har 
transformerats till svensk rätt, vilket naturligtvis innebär att inte bara tillämpning av varumärkeslagen, 
utan även tillämpning av annan lagstiftning, exempelvis marknadsföringslagen, skall ske enligt principen 
om fördragskonform tolkning (svensk rätt förutsätts överensstämma med konventionen). 
22 Bernitz m fl, s 225. 
23 Levin, s 11. 
24 Sedan länge har varumärket tillerkänts en ursprungsangivande funktion, vilken än idag återfinns i 
varumärkeslagens 1 §; ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt… förutsatt 
att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 
tillhandahålls i en annan.”. Den ursprungsangivande funktionen ska dock ej förstås som så att 
varumärket anger ett specifikt ursprung, varumärket anger blott ”ett visst men anonymt ursprung” samt att 
”någon kommersiell relation, dock ej vilken, råder mellan vissa varor som är märkta med samma 
varumärke.”, Pehrson, s 34. Det hela har även uttrycks som så att ett varumärke visar på att två produkters 
ursprung är knutna till en gemensamt kontrollerad källa, McCarthy, “Trademarks and unfair 
competition”, s 44 ff). Varumärkets ursprungsfunktion kan således sägas vara starkt uttunnad och numera 
begränsa sig till att fylla en individualiserande funktion (Bernitz / Pehrson, s 199) som gör det möjligt för 
en näringsidkare att särskilja sina produkter från andra näringsidkares produkter. 
25 Levin, s 40. 
26 Se exempelvis Levin, s 41; ”Genom att [varumärken] särskiljer företag, varor, tjänster och aktiviteter från 
andra av samma eller liknande slag, skapas möjligheter till effektiv konkurrens… Det här bildar i den 
moderna marknadsekonomin grunden för rättsskyddet…”, Bernitz m fl, s 164; ”[V]arumärket [är] framför 
allt ett konkurrensmedel. Med hjälp av varumärket kan varumärkeshavaren särskilja och framhäva sina varor 
bland övriga varor på marknaden.”, samt Rissanen, s 1; ”Varumärket är ett kommersiellt kännetecken, med 
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”Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att 
varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda 
varumärket…och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill 
utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen 
har försetts med detta.”27 
 

Som nämnts ovan förekommer i en utvecklad marknadsekonomi sällan 
köptransaktioner direkt mellan producenter och konsumenter. Under dessa 
förutsättningar är det vitalt för konkurrensen på marknaden att näringsidkare på något 
sätt kan särskilja sina produkter från konkurrerande näringsidkares produkter. 
 

”Vad beträffar varumärkesrätten… måste företagen vara i stånd att locka till sig 
kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt 
om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan 
identifieras.”28 

 
Att näringsidkare måste ges möjlighet att särskilja sina produkter är uppenbarligen 
endast ett annat sätt för att säga att konsumenter måste ges möjligheten att skilja på 
olika näringsidkares produkter.29 Konsumenter föredrar utifrån sina personliga smaker, 
åsikter och värderingar (det vill säga preferenser) vissa produkter,30 och för att finna 
just de produkter de söker måste de kunna identifiera dessa, vilket varumärken i stor 
utsträckning underlättar.31 
  
Vilka produkter konsumenter föredrar beror inte i första hand på produkternas faktiska 
egenskaper, utan konsumenters produktval sker utifrån den information om produkterna 
som de besitter.32 Information om marknadens produkter inhämtas från en rad källor, 
exempelvis egen erfarenhet, råd från vänner och bekanta och råd från 
försäljningspersonal.33 Till några av konsumenternas viktigaste informationskällor torde 
räknas näringsidkares marknadsföringsåtgärder, främst syftar jag då på reklam.34  
 
Genom reklam informerar näringsidkare konsumenter om den saluförda produkten samt 
försöker övertyga konsumenter om dess förträfflighet. Produkten ges en profil, den 
”positioneras”, för att konsumenten ska uppfatta att den besitter vissa egenskaper, 
exempelvis ”lyxig”, ”slitstark”, ”billig”, ”miljövänlig”, och så vidare.35 Dessa 
egenskaper knyts till varumärket, varvid varumärket kommer att fungera som en 
informationsbärare36 vilken kommunicerar de positiva värderingar konsumenter har 
kommit att erhålla i anknytning till produkten (produktens goodwill).37  

                                                                                                                                               
vars användning näringsidkare avser att särskilja de med varumärket betecknade produkterna… från övriga 
tillbudsstående”. 
27 Hoffman-La Roche & CO AG vs Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse 
mbH. 
28 SA CNL-SUCAL NV vs HAG GF AG. 
29 Bernitz, m fl, s 164. 
30 Silberberg, s 430-31. 
31 Prop 1960:167, s 26. 
32 Ferguson, s 5. 
33 Caves, s 113. 
34 Bernitz, “Marknadsföringslagen”, s 11. 
35 Ries, s 1ff. 
36 McCarthy, “McCarthy on trademarks and unfair competition”, s 3-3. 
37 Rissanen, s 7. 
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Genom att en näringsidkare ger sitt varumärke ett visst informationsinnehåll uppfattas 
näringsidkarens produkter som mer skilda från andra näringsidkares produkter än vad 
som faktiskt är fallet. Det hela kan uttryckas som att näringsidkaren uppnår en ”lokal” 
monopolställning.38 Näringsidkarens produkt uppfattas som mindre utbytbar mot 
konkurrerande produkter varvid näringsidkaren ges en viss prissättningsfrihet.39  

3.1.3. Förhållandet varumärke - produkt 
Till skillnad från vad som ibland framförts40 är kopplingen mellan varumärket i sig och 
en viss produkt svagt, i vissa fall obefintlig. Ett varumärke behöver inte i sig ge någon 
information om produkten på vilken det är fäst.41 Det fysiska varumärket i sig är ju i 
första hand ett individualiseringsmedel, och ej ett identifieringsmedel i den mening att 
det garanterar att en viss produkt besitter vissa bestämda egenskaper.42 I vissa fall kan 
en viss koppling finnas mellan varumärket och produkten i sig. Varumärket kan vara 
utformat så att det antyder att produkten på vilken det är fäst besitter vissa egenskaper, 
det vill säga varumärket kan besitta en viss suggestibilitet.43  
 
Vidare kan varumärkets ursprungsangivande funktion sägas koppla en viss information 
till produkten på vilken det är fäst genom att konsumenter uppfattar att produkter som 
bär samma varumärke har ett gemensamt kommersiellt ursprung. Faktum är dock att 
dagens varumärkeslagstiftning godtar en närmast substanslös anknytning mellan 
varumärke och ursprung.44 Flera näringsidkare kan avtala om att använda samma 
varumärke på sina produkter, likväl som en distributör av en produkt (förutsatt att avtal 
inte säger annat) är i sin fulla rätt att förse den produkt denne distribuerar med ett eget 
varumärke.45  
 

                                                 
38 Chamberlin, s 59 ff. 
39 Caves, s 113. 
40 Se exempelvis Konsumentverkets rapport ”Märkesdifferentiering – ett konsumentproblem”. 
41 Snarare tvärtom då möjligheten att genom själva varumärket ge konsumenter information om 
produkten på vilken det är fäst är begränsad av lagstiftaren. För skydd under varumärkeslagstiftningen 
krävs att varumärket besitter särskiljningsförmåga (13 § 1 st VML, motsvarande bestämmelse återfinns i 
artikel 3 Varumärkesdirektivet), vilket innebär att märken vilka uteslutande eller endast med mindre 
tillägg anger en produkts art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för 
dess ursprung ej tillerkänns skydd. Kravet på särskiljningsförmåga innebär vidare att ett varumärke kan 
förlora sitt rättsliga skydd, så kallad degeneration. Se Bernitz, m fl, s 176 f samt s 200 f. För en 
ekonomisk diskussion rörande varumärkens särskiljningsförmåga se Landes, s 271 ff. 
42 Bernitz, Pehrson, s 199. 
43 Pehrson, s 66 f. 
44 Rissanen, s 19. 
45 Bernitz, Pehrson, s 199. 
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4. Märkesdifferentiering ur ett näringsidkarperspektiv 
 

4.1. Motiv till märkesdifferentiering 
Sett till varumärkeslagstiftningen möter märkesdifferentiering inga hinder46 och då 
företagsekonomiska skäl många gånger talar för en användning av denna typ av 
varumärkesstrategi är det en inte ovanligt förekommande företeelse.47 
 
Förekomsten av olika varumärken på en näringsidkares identiska eller nästan identiska 
produkter kan ha sitt ursprung antingen i en medveten strategi eller vara resultatet av att 
två varumärken har kommit under gemensam kontroll genom en 
företagssammanslagning.48 
 
Vid en fusion eller annan sammanslagning av företag kan två varumärken komma under 
gemensam kontroll. Av olika anledningar, främst att det ”nya” företaget vill utnyttja 
den goodwill och märkeslojalitet som tillkommer de olika varumärkena, väljer företag 
ibland att fortsätta saluföra produkter under de olika varumärkena, trots att produkterna 
nödvändigtvis inte längre skiljer sig åt. 
 
Motivet till märkesdifferentiering kan dock även vara att företaget önskar främja 
konkurrensen inom koncernen genom att utsätta fristående företag inom koncernen för 
konkurrens, varvid dessa förhoppningsvis anstränger sig för att nå än bättre resultat. 
 
Dylik internkonkurrens behöver dock inte nödvändigtvis brukas för att i första hand 
sporra de enskilda företagen, utan syftet kan snarare vara att näringsidkaren vill 
försäkra sig om att inte förlora kunder till konkurrerande företag. Avsikten är att om en 
kund lämnar det ena varumärket skall denna kund fångas upp av det andra, 
konkurrerande, varumärket, varvid koncernen inte tappar några kunder. En dylik effekt 
torde även eftersträvas i de fall då varumärkena vänder sig mot skilda kundsegment. 
Förändras en kunds preferenser så att denna kommer att tillhöra ett annat kundsegment 
ska inte kunden förloras utan dennes efterfrågan ska fortfarande kunna tillgodoses av ett 
av koncernföretagens produkter. 
 
Då en medveten strategi ligger bakom märkesdifferentieringen har denna oftast sin 
grund i de möjligheter som finns att ge ett varumärke ett visst informationsinnehåll. I 
huvudsak kan näringsidkare konkurrera antingen på basis av pris eller 
produktdifferentiering.49 Då konsumenter gör produktval på basis av den information de 
besitter kan näringsidkare, genom att ge sina varumärken skilda informationsinnehåll 
(positionera dem annorlunda från varandra), i princip differentiera sina produkter 

                                                 
46 Se not 5 ovan. 
47 För en grundläggande redogörelse för inom vilka branscher märkesdifferentiering är vanligast 
förekommande se Näringsutskottets betänkande, s 6 ff. 
48 Uppräkningen av de motiv till märkesdifferentiering som presenteras här gör inte anspråk på att vara 
uttömmande, utan görs för att konkretisera diskussionen och visa läsaren på den mängd av motiv som kan 
ligga bakom en näringsidkares märkesdifferentiering. Exemplen är hämtade från Näringsutskottets 
betänkande, s 6 ff, Konsumentverkets rapport, s 14 ff, Møller, s 5 f samt s 13 f, och Bernitz, Pehrson, s 
193 f. 
49 Porter, s 11. 
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genom marknadsföring. Produkterna må vara identiska, dock uppfattas de inte som så 
av konsumententerna, varför ur dessas synvinkel produkterna är differentierade.  
 
Motivet bakom en sådan artificiell differentiering kan ha sitt ursprung i en 
segmenteringsstrategi. Att nå olika kundsegment kan kräva olika 
marknadsföringsåtgärder (prissättning, distribution- och försäljningskanaler, reklam och 
säljfrämjande åtgärder, et cetera) varför det kan vara lämpligt med skilda varumärken 
för att klart profilera en produkt och ge den en lämplig image som tilltalar ett särskilt 
segment. 
 
Segmentering kan utnyttjas inte bara när det gäller konsumenter, utan även när det 
gäller distributörer (återförsäljare). Återförsäljare har intresse av egna varumärken för 
att bättre kunna profilera sig, undvika priskonkurrens, samt åtnjuta en efterfrågehöjande 
effekt av reklam som ej tillkommer konkurrenter. Har distributörer ej resurser för att 
etablera ett eget varumärke kan produkter, försedda med olika varumärken av 
producenten, vara att föredra. I litteraturen återfinns ett exempel från den danska 
cykelmarknaden, där de större cykeltillverkarna sålde likvärdiga cyklar under ett flertal 
olika varumärken så att varje återförsäljare i den typiska landsortsstaden fick sitt egna 
varumärke.50 
 
Märkesdifferentiering ger även näringsidkare möjlighet till prisdiskriminering. Som sett 
ovan kan marknadsföringsåtgärder användas för att skyla över det faktum att två 
produkter i själva verket är likvärdiga. De två produkterna uppfattas därmed som 
mindre utbytbara av konsumenter varvid skild prissättning kan tillämpas. Genom skild 
prissättning utnyttjar näringsidkaren konsumenters varierande betalningsvilja. 
Produkten säljes med god förtjänst till de kunder som uppvisar en hög betalningsvilja 
och förleds att tro att produkten skiljer sig från lågprisprodukten, samtidigt som 
näringsidkaren inte förlorar de kunder som uppvisar en lägre betalningsvilja då dessa 
köper lågprisvarianten av den saluförda produkten.  
 
Förknippat med prisdifferentiering är även det faktum att en näringsidkare må hänge sig 
åt märkesdifferentiering för att undvika att med priskonkurrens svärta ner ett 
prestigefyllt varumärke. Det kan tänkas att näringsidkaren innehar ett prestigefyllt 
varumärke men vill nå kunder med en lägre betalningsvilja. Att påbörja försäljning av 
det prestigefyllda varumärket i lågprisbutiker (med sämre utbildad personal och 
service), eller att behålla de existerande distributionskanalerna men signifikant sänka 
priset, sänker varumärkets prestige och status. Varumärket kommer inte längre att 
förknippas med status och prestige utan hamnar lätt i vanrykte genom att det förknippas 
med låga priser och prestigelösa försäljningsställen. 
 
Att sälja likvärdiga produkter under skilda varumärken kan även vara en metod för 
näringsidkaren att öka sina chanser för framgång på marknaden. Med flera varumärken 
i handeln ökar exponeringsgraden av märkesinnehavarens produkter. Chansen är även 
större, rent statistiskt, att en konsument som inte uppvisar någon särskild 
märkespreferens (en konsument som uppfattar alla produkter som mer eller mindre 
likvärdiga) väljer en av näringsidkarens produkter. Har en näringsidkare ett av nio 
varumärken på marknaden är chansen lägre att en preferenslös konsument väljer 
näringsidkarens produkter, än om näringsidkaren kontrollerar fem märken av 

                                                 
50 Møller, s 48. 
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marknadens nio märken. Att inneha många varumärken är särskilt betydelsefullt på 
marknader där produkterna till sin själva natur inte skiljer sig märkbart åt (exempelvis 
bensin) eller marknader där kunders preferenser ofta skiftar (exempelvis 
godismarknaden). Flera varumärken utgör även en försäkring. Näringsidkaren står och 
faller inte med ett varumärke utan hamnar ett varumärke i vanrykte har näringsidkaren 
andra varumärken att falla tillbaka på. 
 
Slutligen kan förekomsten av en stor mängd varumärken, profilerade mot skilda 
segment, vara ett resultat av näringsidkares försök att försvåra för inträdet av nya 
aktörer på marknaden (så kallad ”product proliferation”). Marknaden är så att säga full, 
det finns inget ledigt utrymme, ingen ledig position som kan utnyttjas av en ny aktör. 
Samtliga konsumenters behov är redan tillgodosedda varför en ny aktör inte kan verka 
inom en egen nisch utan måste besitta en konkurrensfördel över de existerande 
aktörerna för att kunna slå sig in och hålla sig kvar på marknaden. 
 
Som synes förekommer det en rad orsaker till att företag ägnar sig åt 
märkesdifferentiering och då fenomenet som nämnts tidigare inte heller är ovanligt 
förekommande i praktiken, är frågan om rättsliga begränsningar av betydande 
ekonomisk vikt.51  

                                                 
51 Under en period var märkesdifferentiering märkbart uppmärksammat av myndigheterna och en rad 
branschundersökningar företogs vilka hjälpte att klargöra fenomenets utbredning. De produktområden 
som undersöktes var främst marknaderna för tv-apparater och vitvaror, bland annat på grund av att dessa 
produkters främsta värde ligger i bruksvärdet (och ej det psykologiska värdet som exempelvis är fallet för 
vissa klädesplagg och parfym), antalet tillverkare är begränsat varför det är lätt att skaffa sig en 
helhetssyn över marknadsförhållandena, och produkternas relevanta egenskaper är objektivt bestämbara 
(till skillnad från livsmedelsmarknaden där märkesdifferentiering visserligen är utbredd, men 
produkternas relevanta egenskaper, exempelvis smak, sällan är objektivt bestämbara). För en 
undersökning av märkesdifferentiering på marknaderna för färg-tv, tvättmaskiner samt kyl/frysskåp på 
den svenska, danska, västtyska och brittiska marknaden, se Møller, s 58ff. För svenska 
myndighetsundersökningar se undersökningar utförda av Statens Pris- och Kartellnämnd listade i Bernitz, 
Pehrson, s 194 (not 6). 
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5. Märkesdifferentiering ur ett konsumentperspektiv 
Lika attraktivt som märkesdifferentiering är för näringsidkare, lika oattraktiv är 
marknadsföringsmetoden många gånger för konsumenter.  

5.1. Märkesdifferentierings negativa sidor 
I grund och botten härstammar konsumentproblemen i samband med 
märkesdifferentiering i det faktum att konsumenter förleds att tro att två produkter är 
olika, medan de i själva verket är identiska eller nästan identiska.  
 
Konsumenter kan bringas denna uppfattning genom blott det faktum att två varor är 
märkta med två skilda varumärken.52 I ett sådant fall är konsumenten inte närmare 
medveten om i vad skillnaden mellan de båda produkterna består. Konsumenten 
uppfattar endast att en skillnad i någon mån föreligger och denna uppfattning är 
tillräcklig för att valet av produkt ska påverkas. Märkesdifferentiering åtföljs dessutom i 
det typiska fallet av marknadsföringsåtgärder vilka är ägnade att cementera 
konsumentens uppfattning om att det rör sig om två olika produkter. Det vill säga de 
olika varumärkena lägger grunden till att konsumenter tror att det föreligger en skillnad 
mellan de båda produkterna, medan marknadsföringsåtgärder ger konsumenter en 
uppfattning vari denna skillnad består.53  
 
I de fall märkesdifferentiering baseras på suggestiva varumärken, eller till och med 
produktbenämningar, torde konsumenter uppleva allra störst problem. I sådana fall 
antyder varumärkena i sig att de skilda produkterna har skilda egenskaper, varför 
varumärket i sig utför en av marknadsföringens funktioner; att förmedla till 
konsumenterna vari skillnaden mellan produkterna består. Ser vi till 
produktbeteckningar är ju dessas funktion just att ange en produkts art.54 
 
Att konsumenter uppfattar att två produkter är mer olika än vad de faktiskt är försvårar 
möjligheterna för dessa att göra rationella produktval. En förutsättning för att 
konsumenter ska kunna fatta rationella beslut är att de kan göra meningsfulla 
jämförelser mellan produkternas pris och egenskaper.55 Genom att 
märkesdifferentiering skapar artificiella skillnader mellan produkter får konsumenter 
det svårare att jämföra produkter på sakliga grunder varvid meningsfulla prisjämförelser 
omöjliggörs,56 vilket öppnar möjligheter för näringsidkare att utnyttja konsumenters 
skilda betalningsvilja.57 
 
Detta problem uppmärksammas bland andra i  konsumentverkets rapport 
”Märkesdifferentiering – ett konsumentproblem”. Rapporten identifierar sammanlagt sex 
konsumentproblem i samband med märkesdifferentiering:  
 

                                                 
52 Bernitz, Pehrson, s 194. 
53 A a s 195. 
54 A a s 194 f. 
55 MD 1977:22, s 2. 
56 Konsumentverkets rapport, 1974, s 13. 
57 Bernitz, Pehrson, s 195. 
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”1. Märkesdifferentiering innebär att konsumentens utvärderingar av 
försäljningsinformation (annonser, direktreklam, försäljningssamtal, 
postorderkataloger m m) försvåras pga att mängden varumärken ökar. 
 
2. Vid valet av varumärke innebär märkesdifferentiering att konsumenten ägnar 
tidsresurser och tankeverksamhet åt imaginära, dvs konstgjorda och onödiga 
val. 
 
3. Skenbara sortimentsskillnader mellan butiker försvårar för konsumenten att 
bedöma prisnivåer. 
 
4. Valet av inköpsställe försvåras därför att konsumentens sammanvägning av 
bekvämlighet, restid, servicenivå, egen arbetsinsats, prisnivå, kvalitetsnivå m m 
görs med information annan än om märkesdifferentieringen försvann. 
 
5. Märkesdifferentieringen försvårar för konsumenten att ta del av andra 
konsumenters märkeserfarenhet. Härigenom fördröjs förändringen i 
efterfrågan. Detta är viktigast för varumärken där konsumenterna ofta upplever 
problem. Sådana produkter kan ibland stanna onödigt länge på marknaden. 
 
6. Ofta kombineras hög reklamintensitet med försök från producenterna att 
skapa en ”kvalitetsimage”… som kan användas för att ta ut högre priser än 
som kan motiveras av skillnader i direkta och indirekta kostnader mellan 
praktiskt taget identiska varumärken. Det pris som betalas blir för en del 
konsumenter högre än om märkesdifferentieringen inte hade funnits.”58 

 
Till denna uppräkning av nackdelar kan även läggas att märkesdifferentieringen kan 
försvåra konsumentfrämjande organs verksamhet. Genom att märkesdifferentiering 
ökar utbudet av produkter på marknaden, utan att för den skull öka variationen av 
produkter, fördyras och kompliceras produktundersökningar och informationsinsatser i 
anslutning till sådana undersökningar. Fler produkttester måste göras och en onödigt 
stor mängd information vidareförmedlas till konsumenterna.59 
 

5.2. Märkesdifferentierings positiva sidor 
Samtidigt som märkesdifferentiering många gånger är till förfång för konsumenter kan 
beteendet även resultera i effekter vilka är att se som positiva. 
  
Märkesdifferentiering är att se som positivt då beteendet kan göra det möjligt för 
företag att saluföra produkter av hög kvalitet även genom lågpriskanaler. En 
näringsidkare tillåts att skydda sitt prestigebetonade varumärke genom att sälja samma 
produkt till ett lägre pris under ett annat varumärke, varvid även konsumenter som 
uppvisar en lägre betalningsvilja ges möjligheten att köpa produkten. 
Märkesdifferentiering behöver dock inte användas endast för att nå skilda 
konsumentgrupper genom prisdifferentiering, utan produkten kan även marknadsföras 
till skilda konsumentgrupper baserat på dess egenskaper och användningsområden. 
Genom att marknadsföra samma produkt till skilda konsumentgrupper når 

                                                 
58 Konsumentverkets rapport, s 13 f. 
59 Denna nackdel fördes fram av KO i målet MD 1981:4. 
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näringsidkare en högre försäljningsvolym, varvid skalfördelar i produktionen kan 
utnyttjas.60 
 
Då märkesdifferentiering gör det möjligt för näringsidkare att saluföra en produkt till 
skilda konsumentgrupper ökar konkurrensen på marknaden. Konsumenter informeras 
om att en produkt de tidigare varit omedvetna om kan tjäna deras behov. Konsumenters 
valmöjligheter ökar och sätter press på andra näringsidkare som vänder sig till samma 
kundgrupp.61 
 
I de fall märkesdifferentieringen har sin bakgrund i en företagssammanslagning kan det 
finnas inarbetade preferenser hos konsumenter för ett visst varumärke varför det kan 
vara till fördel om det nya företaget behåller de varumärken över vilka det får 
besittning. Tas varumärket bort från marknaden tvingas konsumenter vid återköp av 
produkten söka sig till andra varumärken, vilket resulterar i en mer omfattande och 
dyrbar sökprocess än om de kan vända sig till det varumärke från vilket de har goda 
erfarenheter.62  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att märkesdifferentiering kan resultera i både 
positiva och negativa effekter sett ur ett konsumentperspektiv, något som skall hållas i 
åtanke vid en granskning - ur ett konsumentperspektiv - av marknadsföringsåtgärden. 

                                                 
60 Møller, s 28. 
61 Detta argument framfördes av svarandeparten i MD 1977:22.  
62 Møller, s 29. 
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6. Marknadsföringslagstiftningen 
 

6.1. Kort historik 
I Sverige har rättslig reglering för att motverka vilseledande marknadsföring funnits 
sedan 1930-talet.63 Till en början var den rättsliga regleringen relativt snäv och, visade 
det sig, otillräcklig, varför det snart utvecklades en omfattande självsanering inom 
näringslivet. Den otillräckliga rättsliga regleringen av området söktes i början av 1970-
talet att åtgärdas genom 1970 års marknadsföringslag.64 1970 års lag utrustades med en 
långtgående generalklausul65 vars uttryck ”god affärssed” markerade att det 
utomrättsliga normsystem66 som utvecklats genom näringslivets självsanering skulle 
lägga grunden för den fortsatta rättsbildningen.67 
 
1975 utvidgades 1970 års lag, främst med två generalklausuler; dels rörande 
näringsidkares informationsskyldighet, dels rörande produktsäkerhet.68 1975 års lag 
förblev i väsentliga aspekter oförändrad fram till 1995, då den nuvarande 
marknadsföringslagen infördes.69 Den nya marknadsföringslagen syftade bland annat 
till att kodifiera viss del av den rikhaltiga praxis som utvecklats under 1975 års lag, 
förbättra sanktionssystemet,70 och inte minst anpassa lagen till EG-rätten71 och 
internationella konventioner.72 Liksom 1975 års lag innehåller 1995 års 
marknadsföringslag två generalklausuler; dels rörande otillbörlig marknadsföring, dels 
rörande informationsskyldighet.73 
 

                                                 
63 I form av 1 § 1931 års lag med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (IKL);  

”Den som i utövning av näringsverksamhet genom meddelande å vara, anslag eller skylt eller i 
annons, cirkulär, prospekt eller priskurant eller genom annat för ett större antal personer avsett 
meddelande i uppenbar strid mot god affärssed angående verksamheten eller däri utbjudna 
varor eller prestationer lämnar oriktig uppgift, ägnad att framkalla uppfattningen om ett 
fördelaktigt anbud, straffes, där han haft eller bort hava vetskap om uppgiftens oriktighet, för 
illojal reklam…”  

För en diskussion om denna lagstiftning se Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 20, André, s 63 ff. 
64 Lag (1970:412) om otillbörlig marknadsföring. 
65 Generalklausulen återfanns i lagens 1 §; 

”Företager näringsidkare vid marknadsföring av vara eller tjänst reklamåtgärd eller annan 
handling, som genom att strida mot god affärssed eller på annat sätt är otillbörlig mot 
konsumenter eller näringsidkare, kan marknadsrådet meddela honom förbud att fortsätta 
därmed eller att företaga annan liknande handling. Förbud skall förenas med vite, om ej detta 
av särskilda skäl är obehövligt…” 

Nämnas bör att i och med 1970 års lag inrättades även ett statligt kontrollorgan i form av 
konsumentombudsmannen, ett ämbete som i mitten av 1970-talet slogs samman med 
konsumentverket (bildat 1973), vars chef idag fungerar som KO. 
66 Internationella Handelskammarens grundregler för reklam samt praxis inom Näringslivet 
Opinionsnämnd, se André, s 67 f. 
67 Antoni, s 21. 
68 Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 91. 
69 Marknadsföringslagen (1995:450). 
70 Främst genom att införa direktverkande sanktionsavgifter, prop 1994/95:123, s 36 f. 
71 Hitills finns två centrala EG-direktiv inom marknadsföringsområdet; EG direktivet om vilseledande 
reklam samt det så kallade TV-direktivet. 
72 Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 21. 
73 Båda bestämmelserna återfinns i lagens 4 §. 
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6.2. Marknadsföringslagstiftningens syfte 
Marknadsföringsåtgärder har en omvittnad påverkan på konsumenters beteende och 
betydande belopp investeras av näringsidkare i allehanda marknadsföringskampanjer. 
Enligt beräkningar från Institutet för Reklam och Mediestatistik nedlades i Sverige 
under år 2002 sammanlagt cirka 45 miljarder på marknadskommunikation i form av 
bland annat reklam.74  
 
Grundläggande för att konsumenter ska kunna fatta rationella beslut i dagens 
välutvecklade marknadsekonomi är att de besitter information om marknadens utbud.75 
Med ett stort och föränderligt utbud av produkter från en mängd näringsidkare är 
marknadsföring en oumbärlig informationskälla.76 
 

”Det räcker… inte med en fri och effektiv konkurrens för att ett marknadsekonomiskt system 
skall fungera på ett från konsumenters synpunkt tillfredsställande sätt. Det fordras också att 
konkurrensen inriktas på sådant som är av positivt värde för konsumenterna, i första hand de 
utbjudna varornas och tjänsternas pris och kvalitet, samt att de konkurrensmetoder som 
används inte är av ett sådant slag att de försvårar ett rationellt konsumtionsval”77 

 
För att marknadsföring skall fylla sin samhälleligt fördelaktiga funktion får dess 
informationsvärde ej urholkas, marknadsföringen skall vara av ”positivt värde” för 
konsumenterna. Konsumenter måste kunna lita på att den information som förs fram av 
näringsidkare genom marknadsföring är dem behjälplig då de söker lokalisera den 
produkt som bäst tillgodoser deras önskemål. Ges konsumenter felaktig information 
ökar deras felvalskostnader vilket ger missvisande information till näringsidkarna om 
vad som efterfrågas. Även majoriteten av näringsidkarna har naturligtvis intresse av att 
marknadsföring ej är vilseledande. En näringsidkare som premieras av konsumenter för 
att denne tillverkar vad dessa efterfrågar ser inte med blida ögon på konkurrenter, vars 
förmåga att erbjuda marknaden lämpliga produkter visserligen är sämre, men vars 
kreativa förmåga att förleda konsumenter är desto större.78 
 
För att marknadsföring ska vara önskvärd och främja snarare än hämma 
marknadsekonomins effektivitet krävs således att den är vederhäftig och tillräckligt 
informativ.79 Detta förhållande betecknas i MFL:s preamberutformade 1 § med att 
marknadsföringsföring som är ”otillbörlig” skall motverkas. 
 

”Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i 
samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är 
otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.”80  

 
Som konsumentskyddslagstiftning i allmänhet präglas marknadsföringslagen av tanken 
om konsumenten som den svaga parten. Näringsidkarna ses som överlägsna 

                                                 
74 Uppgifterna finns tillgängliga på http://www.irm-media.se/ under rubriken ”branschstatistik”.  
75 Prop 1994/95:123, s 36 ff , se även Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 89. 
76 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 13. 
77 Prop 1970:57, s 56. 
78 André, s 531 f. 
79 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 13. 
80 Marknadsföringslagen (1995:450) 1 §. Lagen har således två skyddsintressen, konsumenter och 
näringsidkare. Då detta arbete endast behandlar märkesdifferentiering ur ett konsumentskyddsperspektiv 
diskuteras inte marknadsföringlagens skydd av näringsidkare i den fortsatta framställningen. 
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konsumenterna sett till organisation, kunskap och kapital, egenskaper som kan skapa en 
maktkoncentration vilken svårligen kan balanseras av de enskilda konsumenterna.81 
 

”En central uppgift för konsumentpolitiken är att skapa sådana förhållanden på marknaden att 
konsumenterna får tillgång till goda och ändamålsenliga varor och tjänster på så förmånliga 
villkor som möjligt”.82 

 
Genom konsumentskyddslagstiftning företräds och förespråkas konsumenternas 
intressen. De enskilda konsumenternas intressen samlas, vilket bildligt talat kan ses som 
att konsumentskyddslagstiftning är konsumentintresse i ”stordriftsform”.83 
 
Vid den rättsliga regleringen av näringsidkares marknadsföring har konsumenten84 
uppfattats som en individ med outtalade, kanske även omedvetna eller obefintliga, krav 
på den information han/hon delges.85 Lagstiftaren har dock sett det som sin uppgift att 
säkerställa att konsumenternas marknadsbeslut fattas med tillgång av sakligt material. 
  

”Ett viktigt led i konsumentpolitiken är att rikta konsumenters uppmärksamhet på de faktorer 
som i första hand bör påverka konsumtionsvalet och öka deras motståndskraft mot 
säljargument av irrationell art…”86 

 
Konsumenten uppfattas vidare som förmögen att, på basis av saklig information, fatta 
högst rationella beslut.87 Som Arwidson så målande beskriver det; ”Osökt leder tanken 
till bilden av ett idealtillstånd med välutbildade rationellt kalkylerande konsumenter 
som var och en med sina slantar deltager i den gigantiska omröstningen om 
marknadsförarnas gunst på den kapitalistiska marknaden.”88 
 
Utöver konsumenters intresse av att ta del av korrekt och informativ information har 
lagstiftaren även haft att ta i beaktande marknadsföringsinstitutets betydelse ur ett 
konkurrenshänseende. 
 

”Vid… lagstiftningen om otillbörlig konkurrens måste man ta hänsyn till de näringspolitiska 
strävandena till effektivare konkurrens i näringslivet.”89 
 

En balans måste sökas uppnås mellan konsumenters intresse av informativ 
marknadsföring och näringsidkares intresse av säljeffektiv marknadsföring för att 
undvika att begränsningar i näringsidkares marknadsföringsfrihet medelbart påverkar 
konsumenter menligt genom försvagad konkurrens.90 

                                                 
81 Arwidson, s 576. För en redogörelse av de olika politiska partiernas inställning till 
konsumentskyddslagstiftning kring tiden för 1970 års lag se Antoni, s 7 f. 
82 Prop 1970:57, s 55, jämför även prop 1975/76:34, s 92, ”Konsumentpolitikens uppgift är att stödja 
konsumenterna och förbättra deras ställning på marknaden.”. 
83 Antoni, s 8. 
84 Mottagarstandarden utgår under marknadsföringslagen från ”en genomsnittskonsument med ’normal’ 
fattningsförmåga, erfarenhet och sakkunskap.”,  SOU 1966:71, s 97. Undantag från huvudregeln finns 
dock, bland annat bedöms reklam riktad till mottagare vilka är särskilt påverkbara, exempelvis sjuka, som 
hårdare (det vill säga högre krav på vederhäftighet ställs), André, s 92 f. 
85 Arwidson, s 576. 
86 Prop 1970:57, s 56. 
87 Arwidson, s 576. 
88 A a s. 
89 Prop 1970:57, s 31. 
90 Arwidson, s 577. 
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6.3. Marknadsföringslagens generalklausul 
MFL är uppbyggd kring det centrala stadgandet i 4 §, betecknat med rubriken 
”allmänna krav”. I själva verket innehåller 4 § två generalklausuler,91 dels första stycket 
om otillbörlig marknadsföring, dels andra stycket om informationsskyldighet.92  
 

6.3.1. Otillbörlig marknadsföring 
Bestämmelsen om otillbörlig marknadsföring är MFL:s mest centrala stadgande.  
 

”Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i 
övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”.93 

 
Stadgandet täcker alla former av otillbörlig marknadsföring under MFL, det vill säga 
även de marknadsföringsåtgärder som faller under någon av bestämmelserna i 
regelkatalogen.94  
 
Det huvudsakliga skälet till att lagstiftaren valt att reglera otillbörliga 
marknadsföringsåtgärder genom en generalklausulen är svårigheten att dra klara gränser 
för vad som skall anses vara tillåtet och förbjudet i marknadsföring.95 
Marknadsföringsmetoder, och samhällets syn på marknadsföring, är ständigt 
föränderliga varför det är lämpligt med ett generellt stadgande som lämnar åt praxis att 
dra upp riktlinjerna.  

6.3.1.1. Bedömningsgrunder 
Då generalklausulen lämnar den fortsatta rättsbildningen och rättsutvecklingen åt praxis 
är det centralt att domstolarnas bedömning under generalklausulen sker på grunder som 
överensstämmer med lagens syfte. Enligt förarbetena till 1970 års lag skall 
bedömningen ligga på det etiska planet, ett motivuttalande som utsatts för kraftig kritik 
i litteraturen.96 Kritiken har rört främst två omständigheter. För det första är det långt 
ifrån självklart vad som skiljer ett övervägande av etisk art från ett övervägande av 
exempelvis ”allmänekonomisk” art. Som exempel ger André användandet av 
överdrifter, vilka enligt propositionstexten i vissa fall kan ses på med visst 
överseende.97 
                                                 
91 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 31. 
92 I den marknadsföringslagstiftning som föregick nuvarande lagstiftning (1975 års lag) återfanns de två 
generalklausulerna i separata paragrafer, 2 § respektive 3 §. I 1970 års lag fanns ingen generalklausul om 
informationsskyldighet utan endast en generalklausul mot otillbörlig marknadsföring. 
93 1 § 2 st Marknadsföringslagen (1995:450). 
94 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s  31 f. 
95 A a s 35 
96 Se exempelvis diskussionen i André, s 77 f. 
97 André, s 78, ”Departementschefen betonar helt allmänt att det är angeläget att motverka bruk av överdrifter i reklam. 
Därpå tillägger han att det dock i vissa fall kan vara motiverat att se med visst överseende på användande av överdrifter. Som 
ett exempel på ett sådant fall tas ett företag som bedriver utpräglad lågprispolitik och i sin annonsering använder uttrycket ’stans 
lägsta priser’ utan att detta är bokstavligen sant. Å ena sidan är meddelandet osant och å andra sidan är det trots den bristande 
sanningshalten sannolikt värdefullt för konsumenter att få ta del av det… Det finns… två sätt att nå fram till 
departementschefens uppfattning. Ett är att säga sig att från strikt etisk utgångspunkt är osanna meddelanden oacceptabla men 
att i detta fall allmänekonomiska skäl väger tyngre än etiska… Det andra sättet är att säga att eftersom mottagarna typiskt 
sett gynnas av att ta del av meddelandet är det inte oetiskt… Om man med tillämpning av den etiska bedömningsnormen vill 
försvara vad som i propositionen sägs om [överdrifter] tvingas man alltså inta denna lite pressade hållning. Etiska och 
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För det andra menar vissa författare att en otillbörlighetsbedömning inte kan ske utan 
beaktande av de konkurrens- och konsumentpolitiska överväganden som ligger bakom 
marknadslagstiftningen.  
 
Frågan om på vilka grunder en otillbörlighetsprövning ska vila är naturligtvis av stor 
betydelse för den senare diskussionen, varför det är påkallat att författaren redan här ger 
sin syn på vilket förhållande som bör anses råda mellan olika bedömningsgrunder.  

6.3.1.1.1. Etisk kontra samhällsekonomisk bedömning 
I motivuttalandena till 1970 års marknadsföringslag förklaras att lagens syftar till att;  
 

”…ge medel till ingripande mot konkurrensåtgärder som enligt allmän 
etisk-moralisk värdering är förkastliga.”98 

 
I diskussionen om bedömningsgrunderna för lagens generalklausul mot otillbörlig 
marknadsföring utvecklas det etiska resonemanget;  
 

”Bedömningen av vad som är otillbörligt ligger på det etiska planet. 
Allmänekonomiska, distributionstekniska och liknande överväganden som 
inte är av etisk art bör i princip inte inverka på bedömningen”.99 

 
Vad en ”etisk” bedömning innebär förklaras i minst sagt generella ordalag; 
 

 ”Hänsyn bör i första hand tas till konsumenternas behov av skydd mot 
metoder som är vilseledande eller som på annat sätt försvårar för dem att 
träffa ett rationellt val mellan olika utbjudna varor och tjänster.”100 

 
Vid en första anblick synes således lagstiftaren ge uttryck för att en 
otillbörlighetsbedömning ska ske utifrån rent etiska överväganden. 
 
Samtidigt uppmärksammar förarbetena att näringsidkares marknadsföring är en 
betydelsefull komponent för en väl fungerande konkurrens i en marknadsekonomi. 
Konsumenter har intresse av att information som delges dem genom 
marknadsföringsåtgärder inte bara är korrekt och informativ (”etisk”), utan även att 
lagstiftning inte begränsar näringsidkares marknadsföringsfrihet på ett sådant sätt att 
konkurrensen på marknaden påverkas menligt.101 
 

”En central uppgift för konsumentpolitiken är att skapa sådan förhållanden på 
marknaden att konsumenterna får tillgång till goda och ändamålsenliga varor 
och tjänster på så förmånliga villkor så möjligt. Detta kan ofta ske genom 

                                                                                                                                               
ekonomiska överväganden har i sammanhand som dessa… en stark tendens att flyta ihop.” Liknande åsikter framförs av 
Pehrson, s 411. 
98 Prop 1970:57, s 28. 
99 A a s 63. 
100 A a s 63 f. 
101 Denna fråga har diskuterats utförligt av Pehrson, s 410 ff, (som finner att betydelsen av en etisk 
bedömning överdrivits i förarbetena), Koritz, s 26 ff (som finner motivuttalandet om en rent etisk 
bedömning som överraskande och inkonsekvent och anser att det ger en felaktig bild av 
marknadsföringslagstiftningens funktion). Se även MD:s principuttalande i MD 1984:22 – Nordsjö Färg, 
vari domstolen uttalade att en rent etisk bedömning, utan hänsynstagande till konkurrensaspekter, är 
mindre lämpligt sett till marknadsföringslagstiftningens konsumentfrämjande syfte. 
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åtgärder som främjar en fri och effektivt fungerande konkurrens inom 
näringslivet… [G]eneralklausulen mot otillbörlig reklam och marknadsföring 
får inte  tillämpas så att den kommer i konflikt med de principer som ligger 
bakom konkurrensbegränsningslagstiftningen.”102 

 
Vikten av marknadsföringens betydelse ur ett makroperspektiv kan även sägas ha funnit 
ett direkt uttryck i senare marknadsföringslagars (1975 och 1995 års lagar) 
preambelutformade första paragraf, vilken uttrycker att marknadsföringslagens syfte är 
att främja konsumenternas intressen. Att främja konsumenternas intressen tycks 
onekligen ge uttryck för en helhetsbedömning av hur en marknadsföringsåtgärd 
påverkar konsumentkollektivet, en helhetsbedömning i vilken makroaspekter (främst 
konkurrensmässiga aspekter), det vill säga samhällsekonomiska aspekter, har en 
självklar plats.  
 
Ställer vi motivuttalandena om en i princip strikt etisk bedömning mot 
marknadsföringens samhällsekonomiska betydelse, ter sig den strikt etiska 
otillbörlighetsbedömningen, som förespråkas av det ovan angivna motivuttalandet, ej 
längre som så självklar. Bortser rättstillämparen från samhällsekonomiska aspekter vid 
otillbörlighetsprövningen av ett beteende av stor betydelse för marknadens funktion kan 
det få paradoxala följder. Ett ingrepp kan under sådana omständigheter resultera i 
betydande negativa effekter för konsumenterna, vilka ju är marknadsföringslagens 
främsta skyddsobjekt. 
 
Sett mot denna bakgrund verkar det högst otroligt att lagstiftaren - genom sitt 
motivuttalande om en etisk bedömning - menade att ge uttryck för en så enkelspårig 
bedömning som formuleringen vid en första anblick synes påskina. Om vi förutsätter att 
så är fallet, hur ska då uttalandet tolkas? 
 
Låt oss börja med vad som redan ovan kan anses klarlagt; inte bara etiska aspekter skall 
ligga till grund för en otillbörlighetsbedömning, utan även samhällsekonomiska 
aspekter ska beaktas.103 André uppfattar denna fråga som självklar och konstaterar efter 
en längre analys att själva uttalandet om den etiska bedömningen ger stöd för en sådan 
syn; ”Det är mycket tveksamt huruvida anvisningen att bedömningen ska ligga på det etiska planet har 
någon som helst innebörd utöver att markera [att en otillbörlighetsbedömning ska ta hänsyn till de 
värderingar som ligger till grund för konkurrensbegränsningslagstiftningen].”104 Själv ställer sig 
författaren tveksam till en så långtgående slutsats, då direkt stöd för en sådan 
uppfattning inte synes kunna utlösas ur motiven. I anvisningen om den etiska 
bedömningen förklaras att ingen hänsyn skall tas till ”allmänekonomiska” aspekter, ett 
uttryck som i sin betydelse torde motsvara termen ”samhällsekonomiska”. Att 
uttalandet därför endast är gjort för att tydliggöra marknadsföringsinstitutets betydelse 
för samhällsekonomin synes således tveksamt. 
 

                                                 
102 Prop 1970:57, s 55, 61. 
103 Sett till förarbetsuttalanden och den praxis som har utvecklats under marknadsföringslagen synes detta 
vara en tämligen okontroversiell slutsats, se exempelvis André, s 79 samt MD:s principuttalande i MD 
1984:22 (se not 101 ovan). Bernitz har konstaterat, bland annat med stöd av detta mål, att en förskjutning 
har gjorts i praxis så att det numera inte råder någon tvekan om att även en samhällsekonomisk 
bedömning är del av en otillbörlighetsprövning, Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 79. 
104 André, s 72 ff. 
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En syn som förts fram i litteraturen som författaren dock delar är den som bland annat 
framförts av Bernitz / Pehrson; ”I ett ärende… där ett långtgående ingripande kan få 
mångskiftande verkningar som kan leda till såväl fördelar som nackdelar för… konsumenter och 
näringsidkare, synes det viktigt att [samhällsekonomiska och företagsekonomiska aspekter] kommer med 
vid [otillbörlighets]bedömningen… Härmed vare inte sagt att etiska synpunkter skulle vara mindre 
viktiga… Det väsentliga i kravet på att bedömningen skall vara etisk [är]… att en 
marknadsföringsåtgärd inte är godtagbar redan på den grunden att den är ekonomisk försvarbar. Vissa 
åtgärder kan anses otillbörliga t.o.m. om deras förbjudande [innebär] begränsad konkurrens eller ökade 
kostnader som [kan] övervältras på konsumenterna.”105 
 
Att en etisk bedömning och en samhällsekonomisk bedömning skulle stå i något slags 
motsatsförhållande, det vill säga att en bedömning under den ena grunden utesluter en 
bedömning som tar hänsyn till den andra grunden, finns det inget som tyder på i 
förarbetena. Tvärtom, som ovan konstaterats ger förarbetena snarast uttryck för att en 
otillbörlighetsbedömning ska ta i beaktande de båda grunderna. En samhällsekonomisk 
och en etisk bedömning ska således ske sida vid sida. Samtidigt måste uppmärksammas 
att resultaten av bedömningarna i vissa fall kan komma att stå i en motsatsställning. En 
marknadsföringsåtgärd kan till exempel ur etisk synvinkel vara förkastlig, men 
samtidigt gynna konkurrensen på marknaden.  
 
Om vi ser till Bernitz / Pehrsons återgivna uppfattning tycks de mena att den etiska 
bedömningen ska vara överordnad den samhällsekonomiska bedömningen. Om inte 
annat så ska i alla fall vissa beteenden kunna fördömas på en etisk grund även om det 
resulterar i exempelvis minskad konkurrens på marknaden till förfång för 
konsumenterna. Denna uppfattning stöds av uttalanden i motiven; 
 

”…generalklausulen… får inte tillämpas så att den kommer i konflikt med de 
principer som ligger bakom konkurrensbegränsningslagstiftningen. Samtidigt är 
det viktigt att inte konkurrensbegränsningslagstiftningens princip om fri 
konkurrens ges så stor räckvidd att den sanktionerar otillbörliga 
konkurrensmetoder.”106 
 

samt; 
 
”Hänsynen till värdet av en effektiv konkurrens får… inte lägga hinder i vägen 
för regler som gör det möjligt att ingripa mot ohederliga affärsmetoder.”107 

 
Men är det rimligt att en etisk bedömning ska vara överordnad en samhällsekonomisk 
bedömning när resultatet av de två bedömningarna kommer i en konfliktställning? 
Svaret måste enligt författaren bli ja; främst sett till de praktiska problem som kan 
uppstå om de båda bedömningarna vore helt sidoordnade och gavs lika mycket vikt vid 
en nyttoavvägning. Hur värderas ökad konkurrens relativt till att konsumenter i viss 
mån blir vilseledda? När blir ett etiskt förkastligt beteende godtagbart som en följd av 
dess positiva samhällsekonomiska effekter? Om en samhällsekonomisk och en etisk 
bedömning ges lika stor vikt vid otillbörlighetsbedömningen skulle rättstillämparen 
tvingas besvara sådana frågor även i tveksamma fall, i fall då det svårligen kan avgöras 

                                                 
105 Bernitz, Pehrson, s 210 f. 
106 Prop 1970:57, s 61 
107 A a s 28. 
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om en marknadsföringsåtgärd resulterar i huvudsakligen positiva eller negativa följder 
för konsumentkollektivet. 
 
Den rimligaste lösningen är alltså, precis som Bernitz / Pehrson och motivuttalandena 
ger uttryck för, att den etiska bedömningen, i tveksamma fall, ska vara överordnad den 
samhällsekonomiska bedömningen. Visserligen kan man gå i polemik med denna 
uppfattning och hävda att värderingsproblematiken vid nyttoavvägningen, trots att 
större vikt läggs vid vissa aspekter, fortfarande kvarstår. Rättstillämparen ställs 
fortfarande inför problemet att bedöma hur tunga de ekonomiska skälen måste vara för 
att ett etiskt förkastligt ska anses som tillbörligt, något som dessutom rimligen måste 
variera sett till hur etiskt förkastligt beteendet är. Dock, sätts en etisk bedömning över 
en samhällsekonomisk bedömning har inte längre rättstillämparen att göra 
nyttoavvägningen på en brevvåg. Endast marknadsföringsåtgärder som resulterar i klart 
övervägande positiva följder för konsumenterna bör godtas om den etiska bedömningen 
sätts i första rummet. Att bedöma när de samhällsekonomiskt positiva effekterna väger 
klart tyngre än de negativa etiska följder beteendet resulterar i torde vara betydligt 
enklare för rättstillämparen än att bedöma när de positiva samhällsekonomiska 
effekterna blott väger tyngre. Detsamma bör gälla för näringsidkare vars intresse av 
förutsägbara regler rimligen också måste tas i beaktande. 
 

6.3.1.1.2. Företagsekonomiska aspekter 
Medan det råder samstämmighet i förarbeten, praxis och doktrin om att en 
otillbörlighetsprövning skall ske på såväl etiska som samhällsekonomiska grunder, så är 
frågan rörande om mikroekonomisk (det vill säga företagsekonomisk) hänsyn bör tas, 
omgiven av större osäkerhet. Till skillnad från frågan om den samhällsekonomiska 
bedömningens vara eller icke vara återges i förarbetena inga uttalanden som motsäger 
synen om att inga ”distributionstekniska” eller ”liknande övervägande som inte är av etisk 
art” bör tas. Det finns snarare motivuttalanden som stöder denna syn och därmed 
utesluter möjligheten att anvisningarna om den etiska bedömningen förmedlar en 
felaktig uppfattning genom att mindre väl valda formuleringar använts. 
 

”Frågan om… olika produktions- och distributionsformers företräden från ekonomisk 
synpunkt bör inte påverka lagens utformning.”108 

 
Bland annat André har ifrågasatt förarbetenas syn på företagsekonomiska 
hänsynstaganden; ”Varför avstå från att göra allmänekonomiska, distributionstekniska och liknande 
praktiska överväganden där sådana är påkallade? [D]et framstår… som helt omotiverat att… avsäga sig 
möjligheten att inom ramen för generalklausulen ta praktisk hänsyn ”.109 Även författaren finner 
den stränga inställningen till företagsekonomiska hänsynstaganden märklig. Visst är det 
självklart att någon hänsyn inte bör tas till näringsidkares intressen i de fall dessa står i 
konflikt med konsumenters intressen, detta är dock inte samma sak som att säga att 
företagsekonomisk hänsyn inte bör tas överhuvudtaget. Så länge en företagsekonomisk 
bedömning görs strikt från konsumentsynpunkt tycks ju en sådan bedömning utgöra 
blott ytterligare ett användbart verktyg med vars hjälp rättstillämparen kan nå den för 
konsumentkollektivet bästa lösningen. I vissa fall torde det till och med förhålla sig så 
att en meningsfull samhällsekonomisk och / eller etisk bedömning kräver ett visst 

                                                 
108 A a s. 
109 André, s 79. 
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beaktande av företagsekonomiska aspekter. Exempelvis förekommer det situationer då 
domstolen måste ställa sig frågan; om den marknadsföringsåtgärd som är föremål för 
prövning förbjuds eller begränsas, vilka andra åtgärder kan då näringsidkaren tänkas 
vidta? En sådan fråga är naturligtvis omöjlig att besvara utan beaktande av 
företagsekonomiska omständigheter. Författaren kommer nedan, i analysen av Alcro-
målet, ge exempel på att även MD tycks dela denna uppfattning, det vill säga att 
företagsekonomiska omständigheter i vissa fall ej kan bortses från. 

6.3.2. Informationsskyldighet 
Genom MFL:s informationsskyldighet uppmärksammar lagstiftaren att information från 
näringsidkare, främst i form av reklam, utgör en viktig informationskälla för 
konsumenter110.  
 

”Vid marknadsföring skall näringsidkare lämna sådan information som är av särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt.”111 

 
Informationsskyldigheten beaktar de grundtankar varpå MFL bygger, att för en väl 
funktionerande marknadsekonomi krävs att konsumenter kan fatta rationella beslut på 
sakliga grunder, för vilket det krävs att konsumenter besitter en viss grad av 
information.112 I motiven sägs att: 
 

”[E]n huvudprincip bör vara att näringsidkare skall lämna sådan information som konsumenter 
behöver vid val mellan olika produkter”.113 

 
Informationsskyldigheten utgår således från att det är näringsidkares uppgift och ansvar 
att i sin marknadsföring förse konsumenter med tillräcklig information om de produkter 
de marknadsför.114 Plikten att lämna information innebär att ett ingripande enligt 
stadgandet kan ske när en näringsidkare, i ett betydelsefullt hänseende, underlåter att 
lämna konsumenter information.115  
 
Det är viktigt att påpeka att möjligheten att belägga näringsidkare en 
informationsskyldighet inte förutsätter att konsumenter är vilseledda. Tvärtom tillkom 
informationsskyldigheten för att göra det möjligt att tvinga näringsidkare att delge 
konsumenter information även när något vilseledande inte förekommer.116 
 
Informationsskyldigheten kan omfatta att information ska lämnas bland annat om; 
 

”1. varans eller tjänstens innehåll, beskaffenhet och egenskaper,  
2.   lämplig användning, förvaring och skötsel av varan, 
3.   priset och betalningsvillkoren, 
4.   förhållandet i övrigt mellan säljare och köpare, 
5.  vem som tillverkar, importerar eller saluför varan eller tillhandahåller eller utför 
tjänsten.”117 

 
                                                 
110 Caves, s 113. 
111 4 § 2 st Marknadsföringslagen (1995:450). 
112 Prop 1994/95:123, s 43. 
113 SOU 1974:23, s 89. 
114 Prop 1994/95:123, s 43. 
115 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 80. 
116 SOU 1974:23, s 64 f. 
117 A a s 9 samt s 89. 
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För att en informationsskyldighet skall föreligga måste, som lagtexten uttrycker det, 
informationen vara ”av särskild betydelse”. Detta väsentlighetskrav innehåller både en 
kvantitativ och en kvalitativ bedömning.118 Den kvantitativa bedömningen görs för att 
utreda om informationen är av vikt för fler än enskilda konsumenter, eller om 
informationen är av särskild betydelse för en viss grupp av utsatta konsumenter. 
 

”I väsentlighetskravet bör… ligga att utbudet skall beröra ett stort antal konsumenter eller 
speciellt rikta sig till en konsumentgrupp som är i behov av särskilt skydd, exempelvis 
åldringar…”119 

 
Den kvalitativa bedömningen tar sikte på att informationen skall vara av ett visst värde 
för konsumenterna. 
 

”[A]vsikten är att [åläggande om informationsskyldighet] skall utfärdas så snart ett inte helt 
obetydligt behov föreligger och inte bara i sådan fall som är särskilt allvarliga.”120 

 
Det återgivna förarbetsuttalandet har underlättat för KO, som inför domstol har 
bevisbördan, att hävda att informationsskyldighet föreligger och genom att stödja sig på 
uttalandet har marknadsdomstolen utarbetat en praxis vilken inte kan bedömas vara 
speciellt restriktiv.121  
 
Då bestämmelsen om informationsskyldighet infördes var den att beteckna som en 
nyhet sett ur ett internationellt perspektiv.122 Utöver ovan angivna förarbetsuttalanden 
är förarbetena knapphändiga med information och bestämmelsen har kommit att få sitt 
innehåll genom praxis samt genom riktlinjer från Konsumentverket.123 
 

6.3.3. Otillbörlig marknadsföring jämfört med 
informationsskyldighet 

Bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring och informationsskyldighet skiljer sig åt 
sett till såväl bedömningstemat som påföljd. För att en marknadsföringsåtgärd skall 
anses otillbörlig fordras ett vilseledande av konsumenter vilket bedöms huvudsakligen 
utifrån ett etiskt perspektiv, dock med hänsyn tagen till samhällsekonomiska aspekter. 
Huruvida, och i vilken utsträckning, företagsspecifika aspekter skall tas med i 
bedömningen är omtvistat. Vid en bedömning av informationsskyldighet ligger däremot 
bedömningen inte på det etiska planet utan företagsekonomiska och 
samhällsekonomiska aspekter skall otvivelaktigt tillskrivas vikt.  
 

”I den praktiska tillämpningen kan det uppstå ett visst motsatsförhållande mellan 
näringsidkares önskemål om att ge kommersiella budskap en enkel och slagkraftig utformning 
och krav på informationslämnande som kan verka kostnadsfördyrande och tyngande samt 
påverka konkurrensförhållandena. Det framgår av Marknadsdomstolens praxis att det i sådana 
situationer skall göras en avvägning mellan olika berörda behov och intressen.”124 

 

                                                 
118 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 81. 
119 SOU 1974:23, s 91. 
120 Prop 1975/76, s 126. 
121 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 81. 
122 Reglerna trädde i kraft d 1 Juli 1976. 
123 Prop 1994/95:123, s 44. 
124 A a s 45.  
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Påföljden för otillbörlig marknadsföring är förbud125 medan påföljden kopplad till 
informationsföreläggande är ett åläggande,126 det vill säga en näringsidkare som befinns 
besitta en informationsskyldighet förpliktigas att vidta en positiv gärning i form av att 
lämna information exempelvis i annonser, på varans förpackning eller på förfrågan av 
konsument.127 

6.4. Märkesdifferentiering och konsumentköplagen 
Förarbetena till marknadsföringslagstiftningen tiger om märkesdifferentiering. 
Tystnaden har av vissa tagits som intäkt för att beteendet skall anses tillåtet utan 
begränsningar,128 en slutsats som dock ej tar i beaktande varför 
marknadsföringslagstiftningen till stor del vilar på generalklausuler, nämligen för att 
undvika att låsa den framtida rättsutvecklingen genom en detaljerad lagstiftning.129 
 
Märkesdifferentiering har vid ett flertal tillfällen varit uppe för domstols prövning, i 
Sverige såväl som utomlands. Dock, de frågor som behandlats av domstolarna har 
nästan uteslutande behandlat märkesdifferentierings konkurrensbegränsande effekter 
och således förts under konkurrensrättslig lagstiftning,130 och ej marknadsföringsrättslig 
lagstiftning.131 De mål som behandlat märkesdifferentiering ur ett 
marknadsföringsrättsligt perspektiv är tämligen unika.132 I Sverige har 
märkesdifferentiering vid två tillfällen varit uppe till domstols prövning under 
marknadsföringslagstiftningen, och det är således högst lämpligt att låta diskussionen 
ha sin utgång i dessa mål. 
 

6.5. Rättspraxis 
De två målen, Alcro-målet och Electrolux-målet, baserades på skilda stadganden samt 
reste delvis skilda frågeställningar, varför jag nedan diskuterar dem separat. I det 
avslutande kapitlet, i vilket avslutande synpunkter ges på marknadsföringsrättsliga 
aspekter av märkesdifferentiering, diskuteras dock vissa gemensamma beröringspunkter 
mellan de båda målen. 
  
De två målen presenteras genom en redogörelse av sakomständigheter och 
kärandepartens yrkande och grunder, följt av svarandepartens bestridande, varefter 
domen och domstolens resonemang diskuteras. 

                                                 
125 14 § Marknadsföringslagen (1995:450). 
126 15 § Marknadsföringslagen (1995:450). 
127 Bernitz, ”Marknadsföringslagen”, s 81 f. 
128 Se exempelvis Näringslivets Delegation för Marknadsrätts promemoria, s 8; ”Redan motivens tystnad i 
en så viktig fråga [som brukande av varumärke fullt tillåtligt inom varumärkesrätten] synes vara ett starkt 
argument för att generalklausulen inte bör anses tillämplig…”. 
129 André, s 73. 
130 De frågor som har väckts rörande märkesdifferentiering under konkurrensrättsliga regleringar är bland 
annat märkesdifferentiering och leveransvägran, se exempelvis de äldre rättsfallen MD 1975:26 – 
Butterfly bordtennisrackets samt MD 1986:5 – Crescent-Monark Cyklar. 
131 Bernitz, Pehrson, s 201. 
132 I sitt sakkunnigutlåtande till målet MD 1981:4 konstaterade Bernitz att det internationellt saknades 
rättspraxis som behandlar märkesdifferentiering ur ett konsumentskyddsperspektiv. De efterforskningar 
författaren själv gjort visar att så synes vara fallet än idag. 
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7. Märkesdifferentiering och otillbörlig marknadsföring 
– Alcro-målet133 

7.1. Bakgrund 
Det första fallet av märkesdifferentiering som KO förde till marknadsdomstolen rörde 
talan under marknadsföringslagens generalklausul mot otillbörlig marknadsföring.134 
I Alcro-målet väckte KO, efter att ha mottagit en anmälan, talan mot färgtillverkaren 
Alfort & Cronholm (A & C), då företaget under en period sålt samma fernissa under två 
skilda varumärken; dels Alcro Trälack Blank (Trälack), avsedd för allmänt bruk, dels 
Alcro Skagerak Båtfernissa (Båtfernissa), avsedd för båtar.  
 
Båtfernissa marknadsfördes av A & C som en fernissa med lämpliga egenskaper för 
båtar. På burkarna angavs bland annat att produkten var en ”fernissa med extra god 
väder- och vattenbeständighet” och i en broschyr riktad ”till alla båtägare” angavs 
Båtfernissa vara en lämplig produkt för behandling av båtar. Trälack, vilken ej 
omnämndes i broschyren, uppgavs via text på burkarna vara en ”fernissa för trä ute och 
inne”, ”tillverkad på alkyder med mycket hög väderbeständighet”. 
 
Trots att fernissorna var tekniskt identiska skilde sig priset åt mellan de två produkterna. 
Trälack blank såldes för cirka 16:50 (8:48 till detaljist) och Båtfernissa såldes för cirka 
19:40 (10:20 till detaljist). 
 
KO yrkade med stöd av generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring i första hand 
förbud för A & C att vid marknadsföring av en och samma produkt använda olika 
benämningar på produkten. Och i andra hand en informationsplikt för A & C 
innebärande att A & C - vid marknadsföring av fernissa under benämningen Båtfernissa 
- upplyste konsumenter om att samma fernissa även marknadsförs av företaget under 
benämningen Trälack135, varvid vilseledandet av konsumenterna kunde begränsas. 
Företaget bestred KO:s talan. 

                                                 
133 MD 1977:22. I de fall inget annat sägs är nedanstående information hämtad från marknadsdomstolens 
dom i målet. 
134 Dåvarande 2 § i 1975 års lag.  
 
135 KO förde således talan om informationsplikt grundad på marknadsföringslagens generalklausul mot 
otillbörlig marknadsföring. Anledningen var att A & C upphört med märkesdifferentieringen före d 1 juli, 
1976, det datum då marknadsföringslagens generalklausul om informationsskyldighet trädde i kraft. KO 
ansåg dock, trots att A & C upphört med märkesdifferentieringen, att frågan om märkesdifferentiering var 
av ett så principiellt intresse att ärendet ändock skulle prövas av MD.  
Att talan om informationsskyldighet fördes under generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring var 
ingalunda något nytt. Före Alcro-målet hade MD i flera fall meddelat så kallade villkorade förbud 
varigenom näringsidkare förbjudits att använda visst marknadsföringsmaterial utan att samtidigt lämna 
information för att neutralisera den vilseledande effekt materialet kunde ha, se exempelvis MR 1971:8 – 
Tre Kök samt MD 1972:9 – Astra Home Products. Nämnas skall även att informationsskyldigheten än 
idag inte är exklusivt föreskriven generalklausulen om informationsskyldighet, utan en viss 
informationsskyldighet föreligger även under generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring. Detta 
gäller i de fall då förtigandet av en uppgift skapar en felaktig uppfattning hos konsumenterna som inte är 
så bagatellartat att den saknar en kommersiell effekt, Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 113. 
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7.1.1. KO:s talan 
KO menade att A & C:s beteende – att marknadsföra samma produkt under olika 
beteckningar, med olika bruksanvisningar och till olika priser - stred mot 
marknadsföringslagens syfte och därmed var att anse som otillbörlig marknadsföring. 
  
Som stöd för sin talan anförde KO följande: 
 
•  A & C:s beteende försvårar för konsumenter att orientera sig på marknaden. Att 

marknadsföra samma produkt under olika beteckningar strider mot 
marknadsföringslagstiftningens syfte genom att försvåra för konsumenter att göra 
meningsfulla pris- och kvalitetsjämförelser, det vill säga skapa en saklig grund 
utifrån vilken ett rationellt val mellan marknadens produkter kan fattas. Utifrån A & 
C:s marknadsföring är det uppenbart att konsumenter uppfattar fernissan som 
saluförs under beteckningen Båtfernissa som bättre lämpad för båtar än samma 
fernissa som saluförs under beteckningen Trälack. 

 
•  Märkesdifferentiering bör i och för sig inte förbjudas per se, dock, om de nackdelar 

varmed märkesdifferentiering är förknippad inte uppvägs av klara fördelar för 
konsumentkollektivet, bör förfarandet ej godtas. 

 

7.1.2. A&C:s bestridande 
A & C bestred KO:s talan då företaget ansåg att märkesdifferentieringen inte var 
konsumenterna till förfång. Till att börja menade företaget att märkesdifferentieringen 
inte hade sitt ursprung i någon vinstmaximerande strategi och att avsikten aldrig varit 
att vilseleda konsumenter. Vidare gavs förklaringar till prisskillnaden mellan 
produkterna och slutligen förklarade A & C att den företagna märkesdifferentieringen 
snarare gynnade än skadade konsumenterna. A & C anförde: 
 
•  Båtfärgsmarknaden är skild från konsumentfärgsmarknaden och uppvisar vissa 

karakteristiska drag. På grund av detta har det visat sig omöjligt att konkurrera inom 
båtfärgssektorn med produkter ur ett standardsortiment, en särskild båtfärgsserie är 
ett måste för att kunna verka på marknaden. Båtfärgsmarknaden är för övrigt starkt 
dominerad av en aktör (”International” med en marknadsandel på 70-75%) och 
således är det önskvärt med den ökade konkurrens A & C för till marknaden.  

  
•  Att företaget valt att marknadsföra en standardfernissa, och ej utvecklat en egen 

produkt för båtfärgsmarknaden, har sin förklaring i att bolaget vid sina fortlöpande 
tester av båtfernissa prövat sin standardfernissa och funnit att denna ger bäst 
resultat. Att samma produkt marknadsförs under skilda produktbenämningar har 
alltså inte sin bakgrund i en medveten strategi, utan är snarare ett resultat av att 
företaget vill erbjuda konsumenterna på båtfärgsmarknaden en så bra produkt som 
möjligt.. 

 
•  Prisskillnaden mellan produkterna beror på att en produkt på båtfärgsmarknaden är 

förknippad med högre kostnader än en produkt på konsumentfärgsmarknaden. 
Båtfernissa är dyrare att saluföra på grund av högre testkostnader, högre 
förpacknings- och lagringskostnader samt merkostnader relaterade till den 
säsongsbetonade försäljningen. Samtliga fasta kostnader fördelas dessutom på en 
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mindre volym jämfört med Trälack. Faktum är att det högre priset till trots är 
täckningsbidraget lägre för Båtfernissa än för Trälack. 

 
•  För konsumenters del innebär den aktuella differentieringen ett värdefullt 

hjälpmedel i valet av färgprodukter. A & C marknadsför en stor mängd produkter 
och genom att sammanföra produkter lämpliga för båtar under namnet Skagerak 
underlättas kundernas orientering bland marknadens produkter. 

 
•  A & C:s användning av skilda varumärken för samma produkt är en fullt naturlig 

och legitim marknadsföringsåtgärd för att individualisera och ge produkter en 
kommersiell profil i syfte att bearbeta olika konsumentgrupper. 

 

7.2. Marknadsdomstolens dom 
En oenig marknadsdomstol (MD) lämnade KO:s talan utan bifall. Majoriteten, fem 
ledamöter, anförde att KO:s förstahandsyrkande var så generellt utformat att dess 
räckvidd sträckte sig längre än nödvändigt för att förhindra att det i målet aktuella 
beteendet återupprepades, varför talan saknade lagstöd. Angående andrahandsyrkandet 
anförde majoriteten att märkesdifferentiering inte i sig utgör en otillbörlig 
marknadsföringsåtgärd, men att detta kan vara fallet då märkesdifferentiering sker i 
kombination med andra åtgärder. Utifrån de i målet föreliggande omständigheterna fann 
dock domstolen att A & C:s märkesdifferentieringen ej var att se som otillbörlig. 
  
MD:s minoritet, fyra ledamöter (bland dem ordföranden), fann att den av A & C 
företagna märkesdifferentieringen var att se som otillbörlig i marknadsföringslagens 
mening. Dock, i likhet med majoriteten, fann minoriteten att KO:s förstahandsyrkande 
ej kunde bifallas då det, sett till den varumärkesrättsliga regleringen, skulle få en alltför 
vittgående räckvidd. Motiveringen har tolkats som att minoriteten fruktade för att om 
ett förbud utfärdades i fallet skulle det kunna få konsekvenser även för sådan 
varumärkesanvändning som, sett till känneteckensrättsliga principer, framstår som fullt 
acceptabel.136 Minoriteten önskade däremot bifalla KO:s andrahandsyrkande. 
 
Den djupa splittringen bland ledamöterna kring denna kontroversiella rättsfråga, för 
första gång uppe till domstols bedömning, samt påtagliga brister i synkroniseringen 
mellan minoritetens och majoritetens vota137 har fått vissa författare att ifrågasätta 
domens prejudikatvärde.138 Andra författare är dock av motsatt uppfattning och anser 
att målet inte bara har prejudikatverkan avseende märkesdifferentierings tillbörlighet 
under marknadsföringslagen, utan även rörande märkesdifferentierings förhållande till 
marknadsföringslagens regler om informationsskyldighet.139 Vi har anledning att 
återkomma till diskussionen om Alcro-målets prejudikatverkan i den senare frågan 
nedan under 8.2.2.  
 

                                                 
136 Pehrson, s 454. 
137 Minoriteten intog en principiell ståndpunkt vilken kontrasterades mot majoritetens, för 
marknadsdomstolen ganska typiska, kasuistiska motivering. Mycket av vad som generellt anfördes av 
minoriteten bör vara uppfattningar som även delades av majoriteten, dock framgår tyvärr inte detta av 
domen. 
138 Bernitz, Pehrson, s 204. 
139 Westerlind, s 416. 
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Även om författaren är böjd att medge att de av Bernitz anförda synpunkterna inte är 
helt grundlösa så anser författaren, vilket även Bernitz ger visst uttryck för,140 att vissa 
riktlinjer kan urskönjas ur domen varför den onekligen är av visst värde.  

7.2.1. Frågan om produktidentitet 
Vad författaren däremot beklagar med målet är att den aktuella märkesdifferentieringen 
var av en sådan art att vissa, absolut inte obetydliga, frågor aldrig blev aktuella för 
domstolen att bedöma. Främst frågan om när två produkter är att anse som nästan 
identiska. I Alcro-målet hade ju domstolen endast att ta ställning till den betydligt 
enklare och mindre kontroversiella frågan om när två produkter är att anse som 
identiska.  
 
Trots Båtfernissas och Trälacks tekniska identitet gav dock frågan om produktidentitet 
upphov till en viss diskussion i målet. A & C hävdade att även om de båda produkterna 
var tekniskt identiska var de ändå inte att se som identiska produkter. 
 

”I färgbranschen liksom i många andra branscher har en viss märkesvara, t.ex. 
”Alcro Skagerak Båtfernissa”, ingen en gång för alla given teknisk definition 
utan ändringar sker från tid till annan av recept eller specifikation. 
Produktbenämningen däremot bibehålls oförändrad så länge som det är 
naturlig att se varan som samma kommersiella produkt. Produktbenämningen 
är en värdefull good-will-bärare och ett viktigt långsiktigt redskap i 
marknadsföringen. Annorlunda uttryckt betyder t.ex. Alcro Skagerak 
Båtfernissa ej en produkt med viss närmare definierad kemisk-teknisk 
sammansättning… utan istället en produkt, som A & C garanterar vara lämplig 
att användas på ett visst sätt för angivet ändamål. En produkt är därmed 
någonting dynamiskt och bestämt snarare till funktion än tekniskt innehåll.”141 

 
Såväl minoriteten som majoriteten var föga imponerade av A & C:s resonemang, vilket 
är förståeligt. A & C:s dynamiska produktsynsätt är ohållbart vid en bedömning av 
produktidentitet då utifrån detta synsätt två produkter aldrig kan vara att se som 
identiska så länge som de saluförs under skilda beteckningar med skilda säljargument 
(produktlöften). Om ett dynamiskt synsätt tillämpas skulle alltså en näringsidkare, 
genom att marknadsföra samma produkt på två skilda sätt, ”upphäva” 
produktidentiteten, vilket innebär att märkesdifferentiering – som ju förutsätter 
produktidentitet – aldrig kan föreligga. 
 
Hur ska då produktidentiteten mellan två identiska varor bedömas? Majoriteten i Alcro-
målet diskuterade inte ens frågan, vilket tyder på att identiteten mellan produkterna sågs 
som uppenbar utifrån det faktum att de båda produkterna var tekniskt identiska. Ur 
minoritetens domskäl kan ett liknande tekniskt synsätt skönjas. 

 
”För den konsument som… jämför de båda fernissburkarna finns det… inte 
några som helst möjligheter att få reda på burkarnas identiska innehåll. 
Produktidentiteten är med andra ord helt dold för konsumenten…” 

 

                                                 
140 Bernitz, Pehrson, s 204. 
141 A & C:s genmäle (diarienummer B 27/75, aktbilaga 9, s 5) till KO:s ansökan i ärendet. 
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Det faktum att minoriteten diskuterade produktidentiteten utifrån färgburkarnas innehåll 
kan svårligen tolkas på något annat sätt än som ett uttryck för en uppfattning att frågan 
om produktidentiteten bör avgöras utifrån de aktuella produkternas tekniska definition. 
 
Samtidigt som det sett till frågan om produktidentitet är beklagligt att Alcro-målet rörde 
tekniskt identiska produkter så ska det väl nämnas att just denna omständighet sannolikt 
var en av anledningarna till att KO valde att föra just detta fall inför 
marknadsdomstolen. Genom att undvika frågan om produktidentitet försäkrades KO om 
att få målets huvudfråga - märkesdifferentierings tillbörlighet under 
marknadsföringslagen – prövad, vilket väl måste anses som vist då frågan om 
produktidentitet självfallet inte är det minsta intressant om all form av 
märkesdifferentiering vore tillåten 
 

7.2.2. Otillbörlighetsbestämmelsens tillämplighet på fall av 
märkesdifferentiering 

I samband med MD:s prövning av Alcro-målet uttrycktes visst tvivel om 
marknadsföringslagens otillbörlighetsbestämmelse överhuvudtaget var tillämplig på 
märkesdifferentiering.142 Osäkerhetens källa fanns att finna i 
marknadsföringslagstiftningens förhållande till känneteckensrätten. Frågan finns 
behandlad i marknadsföringslagens förarbeten.143 
 

”Ett… syfte med den föreslagna lagen… är att skydda allmänheten mot framställningar som är 
vilseledande. Hit hör… även vilseledande varukännetecken. Med stöd av generalklausulen kan 
alltså [sådana kännetecken förbjudas], vare sig de åtnjuter varumärkesrättsligt skydd eller 
inte.”144 
 

Samt; 
 

”Detta innebär att ett och samma förfarande kan bli föremål för två fristående vitesförbud på i 
stort sett samma grunder. Det kan också tänkas att myndigheterna kommer till olika resultat… 
så att exempelvis [marknadsdomstolen] förbjuder användningen av ett enligt [domstolens] 
bedömning vilseledande varumärke, trots att domstol vid prövning enligt reglerna i 
varumärkeslagen har funnit att märket inte kan anses vilseledande.”145 

 
Enligt dessa förarbetsuttalanden, och vad som följt av senare praxis, är 
marknadsföringslagstiftningen att se som övergripande och tillämplig på i princip all 
marknadsföring av varor och tjänster, medan varumärkeslagstiftningen är tillämplig 
blott på de till känneteckensrätten anknutna frågorna.146  
 
Dock, vad de återgivna motivuttalandena behandlar är vilseledande varumärken, ej 
vilseledande förfaranden med varumärken. De varumärkesfrågor som normalt 
behandlas under marknadsföringslagen kan delas in i två huvudgrupper; dels frågor om 
varumärken som vilseleder om en produkts kommersiella ursprung,147 dels frågor om 

                                                 
142 Pehrson, s 453. 
143 För en diskussion, se Pehrson, s 408 ff. 
144 Prop 1970:57, s 89. 
145 A a s. 
146 Bernitz, Pehrson, s 202 f. 
147 Bland MD:s domar som föregick Alcro-målet märks bland annat MD 1974:5 - Blomin, MD 1976:19 – 
Philip Morris. Exempel på senare rättsfall är MD 2002:27 – Åhus Glass, MD 2002:33 – Hästens sängar, 
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varumärken som vilseleder om en produkts egenskaper och beskaffenhet.148 Båda dessa 
typer av fall kretsar kring frågan om ett enskilt varumärke, ett varumärke i sig (sett till 
exempelvis dess utformning), verkar vilseledande. När det gäller märkesdifferentiering 
handlar frågan däremot om ett förfarande med icke-vilseledande varumärken kan vara 
att se som vilseledande. Det vill säga, kan det sätt på vilket ett legitimt varumärke 
brukas vara vilseledande i marknadsföringslagens mening? 
 
Svarandeparten i Alcro-målet uppmärksammade denna principfråga och anförde bland 
annat att; 
 

”Produktdifferentiering med hjälp av varumärken – s k märkesdifferentiering – 
har hittills uppmärksammats mycket litet. Det har ansetts fullt naturligt och 
legitimt att individualisera och ge produkter en kommersiell profil med hjälp 
av varumärken.”149 
 

Samt; 
 
”… det [är] enligt A & C:s mening legitimt att profilera viss vara för att kunna 
bearbeta skilda konsumentgrupper och ej heller eljest kan det anses otillbörligt 
att under föreliggande omständigheter använda olika benämningar.”.150 

 
Samtidigt medgav dock svarandeparten att märkesdifferentiering under vissa 
omständigheter – utan att närmare precisera vilka dessa omständigheter kan tänkas vara 
– är att se som otillbörlig marknadsföring, dock menade man att sådana omständigheter 
ej låg för handen i det aktuella fallet. KO å sin sida medgav att märkesdifferentiering 
inte alltid behöver vara konsumenter till förfång varför det vore olämpligt att finna 
beteendet i sig som otillbörligt. Dock, sett till de omständigheter som förelåg i fallet 
fann KO att den aktuella märkesdifferentieringen var att se som otillbörlig. Några mer 
specifika riktlinjer för när märkesdifferentiering skall anses ”gå över gränsen” lämnades 
aldrig av KO. 
 
Såväl minoriteten som majoriteten konstaterade att märkesdifferentiering i sig inte 
strider mot marknadsföringslagens otillbörlighetsbestämmelse, dock kan beteendet 
under vissa omständigheter verka så vilseledande att det är att se som otillbörlig 
marknadsföring. Majoriteten uttryckte det hela som att; 
 

”Märkesdifferentiering innefattar inte i sig något vilseledande men kan i 
förening med andra åtgärder från marknadsförarens sida möjliggöra ett 
vilseledande av de konsumenter till vilka produkten riktar sig.” 

 
Minoriteten uttryckte sin syn i ett något annorlunda ordalag; 
 

”… märkesdifferentiering i allmänhet utgör sådan metod som försvårar 
konsumenternas möjligheter att orientera sig på marknaden [varför] det måste 

                                                                                                                                               
samt MD 2003:7 – Göteborgs Kex. Det ska nämnas att denna typ av mål är vanligt förekommande varför 
praxis erbjuder en betydande flora av fall. 
148 Bland de domar som föregick Alcro-målet märks bland annat MD 1972:8 – svensk Rättshjälp, MD 
1974:7 – Bankernas Fastigheter, samt MD 1976:18 - Mäklarbanken. I senare rättstillämpning märks 
bland annat målen MD 2001:26 – Alcro-Beckers, samt MD 2003:13 - Wasabröd. 
149 Inlaga från A & C till marknadsdomstolen (diarienummer B 27/75, aktbilaga 19, s 2). 
150 A & C:s genmäle (diarienummer B 27/75, aktbilaga 9, s 1) till KO:s ansökan i ärendet. 
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anses [som] rimligt att de former av märkesdifferentiering som i alltför hög 
grad försvårar konsumenternas valsituation bedöms såsom otillbörliga…” 

 

7.2.3. När är märkesdifferentiering att se som otillbörlig 
marknadsföring? 

Frågan om vilka ”andra åtgärder” som krävs av marknadsföraren för att konsumenten 
skall vilseledas i ”alltför hög grad” måste ses som Alcro-målets huvudfråga. 
Minoriteten och majoriteten diskuterade frågan i respektive domskäl. 

7.2.3.1. Majoritetens domskäl 
Majoriteten intog ståndpunkten att märkesdifferentiering, för att anses som otillbörlig, 
måste kombineras med prisdifferentiering. 
 

”…om priset på båtfernissa vore detsamma som priset på trälacken, [skulle det] 
knappast kunna hävdas att förfarandet innefattar vilseledande av 
konsumenterna”. 

 
I det aktuella fallet förekom prisdifferentiering, vilken majoriteten dock ej fann 
vilseledande, genom att anföra följande. 
 

”I detta hänseende bör till en början uppmärksammas vad bolaget anfört om 
bakgrunden till den aktuella marknadsföringen, nämligen att marknadsföringen 
av båtfernissan är mer kostnadskrävande… Riktigheten av dessa uppgifter har 
inte bestritts av KO. 
 
Syftet med märkesdifferentiering var att bolaget, i konkurrens med andra 
fabrikat på området, ville förenkla informationen till konsumenterna om att 
bolaget tillhandahöll en för båtändamål lämplig fernissa. Inte minst i ett 
konkurrensläge som det aktuella där ett företag har en liten marknadsandel på 
ett speciellt produktområde kan märkesdifferentiering av detta slag vara en mer 
effektiv och mindre kostnadskrävande konkurrens- och informationsåtgärd än 
andra tänkbara åtgärder. 
 
Mot den angivna bakgrunden blir frågan om det av bolaget uttagna högre priset 
för båtfernissan innefattade en större prisskillnad än som var motiverad av de 
speciella kostnaderna… Marknadsdomstolen kan inte finna att så var fallet. 
Den aktuella prissättningen innebar… att försäljningen till båtkonsumenterna i 
detta fall – liksom då ett företag säljer enbart båtfernissa – fick bära de särskilda 
kostnaderna som var föranledda av denna. 
 
Under sådana omständigheter var det enligt marknadsdomstolens uppfattning 
inte vid den föreliggande prisskillnaden vilseledande att vid försäljning av 
[båtfernissan] underlåta att upplysa om att samma båtfernissa tillhandahölls 
under annan beteckning för annat ändamål.” 

 
Majoriteten anförde vidare, tvärtemot vad KO hävdat, att märkesdifferentieringen i det 
aktuella målet inte försvårade konsumenters val mellan olika produkter. 
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”Också härvidlag blir enligt marknadsdomstolens mening prissättningsfrågan 
av särskilt intresse. 
 
Marknadsdomstolen vill framhålla att bolagets ovan nämnda 
informationsåtgärder också medförde, att båtkonsumenterna effektivt 
upplystes om bolagets fernissa såsom ett av de på marknaden förekommande 
produktalternativen och att så långt konsumenternas val underlättades.” 

 
Majoriteten intog således en tämligen kasuistisk ståndpunkt, vilken kontrasteras mot 
minoritetens mer principiellt hållna diskussion. 

7.2.3.2. Minoritetens domskäl 
Minoriteten utgick i sin diskussion från de bedömningsgrunder som enligt motiven bör 
ligga till grund för en otillbörlighetsbedömning. 
 

”Bedömningen av vad som i ett sammanhang som detta är otillbörligt ligger på 
det etiska planet… [A]llmänekonomiska,  distributionstekniska och liknande 
överväganden, som inte är av etisk art, [bör] i princip inte… inverka på 
bedömningen… 
 
En förutsättning för att konsumenterna skall kunna träffa ett rationellt val 
mellan olika utbjudna varor är… att de kan göra meningsfulla jämförelser 
mellan varornas pris, kvalitet och användbarhet. Möjligheterna att göra sådana 
jämförelser torde vara i det närmaste obefintliga om identiska varor 
marknadsförs under olika namn med angivande av olika användningsområden 
och till olika pris… 
 

Vidare beaktade minoriteten att märkesdifferentiering är långt ifrån en sällsynt 
förekommande företeelse, vilket tycks kunna förklara minoritetens principiellt hållna 
domskäl. 

 
”Vid bedömningen av om märkesdifferentieringen är att se som otillbörlig… 
måste… beaktas att märkesdifferentiering är en mycket utbredd företeelse på 
marknaden. [P]rövningen i förevarande ärende [bör] ske under hänsynstagande 
till förhållandena kring märkesdifferentiering i allmänhet. 
 

Minoriteten utredde även under vilka omständigheter märkesdifferentiering i allmänhet 
företas och konstaterade att beteendet i vissa fall kan vara gynnsamt för 
konsumentkollektivet.  

  
”Genomgående torde det förhålla sig så, att det i första hand är i näringsidkares 
intresse som märkesdifferentiering tillämpas. I den mån 
märkesdifferentieringen  bidrar till en effektivare konkurrens på marknaden 
åstadkoms emellertid från samhällelig synpunkt önskvärda effekter även 
konsumenterna är betjänta av.” 
 

Överlag tycks dock minoriteten ha intagit en fientlig ställning gentemot beteendet och 
menat att det i många fall är att se som en otillbörlig marknadsföringsåtgärd under 
marknadsföringslagens generalklausul. 
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”Med hänsyn till att märkesdifferentiering i huvudsak sker i näringsidkarens 
intresse… och … i allmänhet utgör [en] sådan metod som försvårar för 
konsumenternas möjligheter att orientera sig på marknaden måste det anses 
rimligt att de former av märkesdifferentiering som i alltför hög grad försvårar 
för konsumenternas valsituation bedöms såsom otillbörliga enligt 
marknadsföringslagen. Vid ett sådant övervägande bör i första hand 
konsumenternas intressen beaktas. Endast i begränsad utsträckning torde 
hänsyn kunna tas till näringsidkares motiv till att använda 
märkesdifferentiering. Dessa motiv än nämligen företrädelsevis av ekonomisk 
karaktär. Sådana bör enligt [motivuttalanden] i princip inte inverka på 
bedömningen.” 

 
I just det aktuella fallet fann minoriteten att märkesdifferentieringen var att anse som 
otillbörlig, trots att den kunde uppfattas som positiv ur vissa aspekter. 
 

”Förevarande märkesdifferentiering är okomplicerad såtillvida att det är fråga 
om helt identiska varor. Denna omständighet innebär emellertid att 
märkesdifferentieringen är av särskilt utpräglad art. Sådan märkesdifferentiering 
måste i allmänhet vara att anse såsom speciellt försvårande för konsumenternas 
möjligheter att orientera sig på marknaden… 
 
Att såsom  i förevarande fall tillämpa en märkesdifferentiering, där den 
presumtive köparen inte bereds minsta möjlighet att inse att den ena varan, 
som utbjuds till ett betydligt högre pris än den andra, är helt produktidentisk 
med den billigare varan, måste…  anses såsom en vilseledande och därmed 
otillbörlig marknadsföringsåtgärd…De… påtagligt negativa sidorna hos 
förevarande märkesdifferentiering uppvägs inte av att differentieringen i andra 
avseenden [medför] klara fördelar för konsumenterna.” 

 
Det råder ingen tvekan om att majoritetens och minoritetens syn på det föreliggande 
ärendet skilde sig åt. Den huvudsakliga förklaringen till de skilda ståndpunkterna torde, 
vilket vi senare kommer att se, vara att finna i ledamöternas syn på prisskillnaden 
mellan Trälack och Båtfernissa. 
 
I en grundläggande fråga tycks dock minoriteten och majoriteten ha gett uttryck för ett 
liknande synsätt, nämligen frågan om när två produkter marknadsförs under skilda 
varumärken men till samma pris. 

7.2.4. Märkesdifferentiering i avsaknad av 
prisdifferentiering 

En slutsats som tycks kunna dras av Alcro-målet är att om märkesdifferentiering 
förekommer i avsaknad av prisdifferentiering är beteendet ej att se som otillbörligt. 
Majoriteten tog klart och uttryckligen ställning för detta synsätt, medan minoriteten 
intog en inte lika uttrycklig ställning, dock synes prisskillnaden ha spelat en avgörande 
roll även i minoritetens resonemang. 
 
Pehrson har kritiserat domstolens till synes principiella ståndpunkt att 
märkesdifferentiering inte i sig kan vara vilseledande. I en kommentar till fallet betonar 
Pehrson att varumärken har förmågan att besitta en viss suggestibilitet, det vill säga att 
varumärket i sig kan antyda att produkten på vilken det är fäst besitter en viss egenskap 
(jmf ovan, 3.1.3). Om skilda varumärken används, vilka dessutom antyder skilda 
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egenskaper, menar Pehrson att konsumenter vilseleds, varför även 
märkesdifferentiering i avsaknad av prisdifferentiering kan vara vilseledande.151  
 
Pehrson har en viss poäng. Visst är det sant att konsumenter vilseleds i den mån att 
enbart användningen av skilda varumärken, utan ytterligare åtgärder från 
märkesinnehavaren, kan ge konsumenter en felaktig uppfattning om att två egentligen 
identiska produkter är differentierade. Vad resonemanget dock bortser från är att det i 
vissa fall spelar obetydlig roll. Om exakt samma produkt säljs under två olika 
varumärken men till exakt samma pris bör konsumenter vara indifferenta mellan vilken 
produkt de ”förleds” att köpa. Låt mig exemplifiera genom att utgå från 
omständigheterna i Alcro-målet (naturligtvis med bortseende från den där 
förekommande prisskillnaden). Köper en konsument Båtfernissa i tron att denna är mer 
lämplig för båtar samtidigt som Trälack i själva verket erbjuder exakt samma 
egenskaper och saluförs till samma pris, på vad sätt förlorar då konsumenten något?  
 
Marknadsföringslagstiftningen är till för att underlätta för konsumenter att välja den, 
utifrån eget tycke, mest lämpliga produkten utifrån de på marknaden utbjudna. En 
märkesdifferentiering utan åtföljd prisdifferentiering försvårar eller snedvrider inte 
konsumenters val. Även om konsumenten i beskriven situation erhåller information om 
Trälacks och Båtfernissas produktidentitet finns det ingen anledning för konsumenten 
att göra ett annorlunda val. Full kunskap om produkternas identitet förändrar inte 
efterfrågan. Märkesdifferentiering i en sådan situation underlättar, snarare än försvårar, 
konsumenters orientering på marknaden. Pehrsons iakttagelse om att varumärken i sig 
kan användas för att ge uttryck för vissa produktegenskaper innebär ju att genom 
märkesdifferentiering uppmärksammas konsumenter på ytterligare ett lämpligt 
användningsområde för en produkt, en informationsaspekt som även 
uppmärksammades av majoriteten i Alcro-målet.  
 
Även sett till den aspekt Pehrson diskuterar synes således domstolens ställningstagande 
i Alcro-målet vara vist. Det kan svårligen identifieras något egenvärde i att 
konsumenter ska upplysas om produktidentitet i en situation då denna information ändå 
inte påverkar deras val.  
 
Dock kan man tänka sig situationer i vilka konsumenter faktiskt skulle göra annorlunda 
val om de var i besittning av full kunskap om produkternas identitet. Att som domstolen 
principiellt inta ståndpunkten att märkesdifferentiering i avsaknad av prisdifferentiering 
är tillåten kan sett till sådana situationer tyckas mindre lämpligt. Pehrson ger som 
exempel att i de fall en näringsidkare säljer samma produkt under olika varumärken till 
samma kundgrupp, löper en konsument som är missnöjd med näringsidkarens produkt – 
och därför vill byta till en annan näringsidkares produkt – risken att han av okunskap 
om produktidentiteten väljer att inhandla samma produkt men under ett av 
näringsidkarens andra varumärken. Som Pehrson konstaterar torde dock denna 
påverkan av efterfrågan vara så marginell att den knappast bör tillskrivas någon vikt vid 
en otillbörlighetsbedömning.152 Nämnas bör väl att den av Pehrson beskrivna 
situationen oftast torde förekomma i relation till produkter som konsumenter köper på 
regelbunden basis, såsom exempelvis hygienprodukter. Den tillfälliga påverkan på 
efterfrågan (konsumenten lär ju knappast köpa en produkt saluförd under samma 
varumärke igen om han är missnöjd även med den nya produkt han köpt) leder knappast 
                                                 
151 Pehrson, s 66 f samt 455 f. 
152 A a s 458. 
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till några större vinster för näringsidkaren, varför det är tveksamt om en näringsidkare 
medvetet skulle hänge sig åt märkesdifferentiering i det beskrivna syftet. 
 
En situation i vilken dock märkesdifferentiering inte torde vara av marginell betydelse 
är då konsumenter tillskriver produktens kommersiella ursprung en stor eller avgörande 
betydelse. Av skilda orsaker, exempelvis politiska, fäster vissa konsumenter betydande 
vikt vid att ej inhandla produkter från en viss näringsidkare eller produkter med 
ursprung i en viss region. Om märkesdifferentiering i en sådan situation används för att 
dölja produktens ursprung torde ett vilseledande - med relevans för en 
otillbörlighetsbedömning – föreligga. Det hela kan närmast beskrivas som ett 
otillbörligt förtigande. I förarbetena till marknadsföringslagen ges ramarna för när 
förtigandet av en uppgift kan vara att se som otillbörlig marknadsföring; 
 

”En annons som bara innehåller fullt korrekta uppgifter kan ändå bli att betrakta som 
vilseledande exempelvis därför att relevanta upplysningar har utelämnats…”153 

 
Att saluföra samma produkt under skilda varumärken för att dölja dess ursprung är 
visserligen, så länge varumärkena i sig inte är vilseledande, inte en oriktig framställning 
av produkterna, dock verkar det vilseledande då just det kommersiella ursprunget – en i 
sammanhanget relevant upplysning – förtigs. Redan generalklausulen mot otillbörlig 
marknadsföring kan således, som tidigare nämnts154, sägas innehålla en 
upplysningsplikt155 i de fall ett förtigande av en uppgift skapar en felaktig uppfattning 
hos konsumenterna.156 För att vilseledande förtigande skall föreligga krävs det att inte 
en obetydlig del av mottagarkretsen vilseleds, vilket innebär att märkesdifferentiering 
som otillbörligt förtigande endast kan bli aktuellt i de fall då inte endast enstaka 
konsumenter lägger vikt vid produktens ursprung,157 exempelvis som då en omfattande 
bojkott bedrivs mot en viss geografisk region. Det lämpligaste sanktionsmedlet mot 
denna form av förtigande är sannolikt inte ett förbud, utan ett villkorat förbud158 eller ett 
informationsåläggande enligt generalklausulen om informationsskyldighet torde vara de 
mest lämpliga åtgärderna,159 då dessa sanktionsmedel tillåter märkesdifferentieringen –
vilken kan ha sin bakgrund i andra orsaker än att märkesinnehavaren söker dölja 
produkternas ursprung - att fortskrida samtidigt som konsumenter försäkras om att ej bli 
vilseledda av förtigna uppgifter.  
 
Utöver de här diskuterade situationerna, i vilka märkesdifferentiering kan ha en direkt 
påverkan på efterfrågan, kan märkesdifferentiering även tänkas kunna indirekt påverka 
konsumenters beteende på marknaden. Främst genom att märkesdifferentiering som 
företeelse försvårar konsumentorgans och journalisters undersökande och 
informationsförmedlande verksamhet. Märkesdifferentiering ökar antalet produkter på 
marknaden och ger upphov till ”onödiga” kostnader i produkttester. Vore 
produktidentiteten mellan två produkter känd skulle inte båda produkterna behöva testas 
                                                 
153 Prop 1970:57, s 68. 
154 Se ovan not 132. 
155 Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 113. 
156 André, s 118 f. 
157 Se exempelvis MD 1972:9 – Astra Home Products, där MD ansåg att en förpackningsdekor var ägnad 
att vilseleda ett ”icke obetydligt antal” konsumenter. 
158 Se  not 132. 
159 Just geografiskt ursprung nämns i förarbetena till generalklausulen om informationsskyldighet såsom 
ett exempel på sådan produktinformation som kan omfattas av informationsskyldigheten, se SOU 
1974:23, s 89. 
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och jämföras med varandra, men då märkesdifferentiering ger sken av att det rör sig om 
två skilda produkter företas tester av båda produkterna. I litteraturen har dessutom 
framförts att i de fall en produkt är svår att testa så kan märkesdifferentiering rent av 
”lura” det organ som utför testen. Som exempel nämns i litteraturen ett fall från 
Danmark där det statliga Husholdingsrådet, som ett resultat av ett produkttest, rankade 
en produkt som salufördes under ett så kallat ”private brand” högre än motsvarande 
produkt saluförd under tillverkarens eget varumärke. Den enda skillnaden mellan 
produkterna var varumärkena som prydde produkterna och det faktum att de båda 
produkterna transporterades till butikerna i olika lastbilar märkta med respektive 
varumärkesnamn.160 Felaktiga resultat av produkttester kan dock knappast läggas 
märkesdifferentiering som beteende till last, utan vad som snarare bör ifrågasättas i 
relation till det givna exemplet är av hur stort värde den aktuella 
produktundersökningen egentligen var för konsumenterna. Konsumenter kan knappast 
anses gynnade av uppenbart bristfälliga produktundersökningar. 
 
Även om man sträcker sig så långt att godta argumentet att märkesdifferentiering 
faktiskt försvårar konsumentvårdande organs verksamhet, så synes detta faktum i sig, 
ensamt, inte kunna ligga till grund för att märkesdifferentiering skall ses som otillbörlig 
marknadsföring. Om blott detta faktum vore tillräckligt skulle det innebära att all form 
av märkesdifferentiering är att se som otillbörlig marknadsföring och att beteendet 
därmed per se bör förbjudas. Naturligtvis är detta en ohållbar ståndpunkt då 
märkesdifferentiering många gånger är förknippat med positiva effekter och kan 
förekomma helt i avsaknad av negativa effekter. 
  
Märkesdifferentiering i avsaknad av prisdifferentiering kan således enligt domstolens, 
och författarens, uppfattning ej ses som otillbörlig. Om märkesdifferentiering 
förekommer i kombination med prisdifferentiering blir dock frågan en annan. 
 

7.2.5. När är märkesdifferentiering kopplad med 
prisdifferentiering att se som otillbörlig? 

I Alcro-målet skilde sig minoritetens och majoritetens inställning till 
märkesdifferentiering i kombination med prisdifferentiering markant åt. Skillnaden kan 
i huvudsak förklaras av ledamöternas skilda inställning till hur prisdifferentiering som 
förekommer i kombination med märkesdifferentiering skall bedömas, vilket naturligtvis 
avspeglas i synen på vilka fördelar respektive nackdelar den för prövning aktuella 
märkesdifferentieringen resulterade i för konsumenterna. 
 
Innan vi diskuterar dessa två frågor djupare bör vi dock först fastställa för vilken grupp 
av konsumenter skydd mot den aktuella marknadsföringsåtgärden kan ansetts ha varit 
påkallat. Minoriteten och majoriteten var ense om att de konsumenter som möjligen 
kunde anses drabbade av A & C:s beteende var konsumenterna på båtfärgsmarknaden 
och att det således var ur dessas synvinkel en otillbörlighetsbedömning skulle ske. Mot 
denna utgångspunkt kan författaren ej rikta någon invändning. Konsumenterna på 
konsumentfärgsmarknaden påverkades knappast menligt av A & C:s 
märkesdifferentiering. Dessa erbjöds fortfarande den produkt de erbjudits före det att A 
& C märkesdifferentierat standardfernissan, utan någon förändring av priset. 
Konsumenterna på båtfärgsmarknaden var dock synligt påverkade av 

                                                 
160 Møller, s 86. 
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marknadsföringsåtgärden. Dessa betalade, som en följd av sin okunskap om 
produktidentiteten mellan Båtfernissa och Trälack, ett högre pris än konsumenterna på 
konsumentfärgsmarknaden.  

7.2.5.1. Bedömningen av prisdifferentieringen som 
förekommer i samband med märkesdifferentiering 

A & C förklarade prisdifferensen mellan produkterna med att marknadsföring och 
försäljning av Båtfernissa var förknippade med betydligt högre kostnader än Trälack. 
Prisdifferentieringen, menade A & C, kunde således förklaras på objektiva, 
företagsekonomiska grunder. 
 
Minoriteten intog genom sin etiska ställning en avog hållning gentemot de av A & C 
framförda förklaringarna. Ingenstans i domskälen återfinns ens en diskussion om 
huruvida prisskillnaden faktiskt var motiverad utifrån företagsekonomiska faktorer, 
istället nöjde sig minoriteten med att konstatera att det faktum att de två produkterna 
salufördes till skilda priser, visade på konsumenternas intresse av att bli upplysta om 
produktidentiteten mellan Trälack och Båtfernissa. Under de förevarande 
omständigheterna, då konsumenterna saknade sådan information, menade minoriteten 
att den aktuella märkesdifferentieringen uppvisade påtagligt negativa sidor från ett 
konsumentperspektiv.  
 
Majoriteten var jämfört med minoriteten av diametralt skild uppfattning i frågan om 
prisdifferentieringen och konstaterade att under de förevarande omständigheterna var 
prisdifferentieringen godtagbar. Ser man till på vilka grunder majoriteten fann 
prisdifferentieringen motiverad tycks skillnaden mellan majoritetens och minoritetens 
resonemang bottna i skilda uppfattningar rörande betydelsen av det bakomliggande 
motivet till den av A & C företagna märkes- och prisdifferentieringen. 
 
Majoriteten uppfattade den företagna märkesdifferentieringen som en 
marknadsföringsåtgärd företagen av A & C i syfte att saluföra produkter till 
konsumenter på båtfärgsmarknaden. Majoriteten konstaterade att; 
 

”Inte minst i ett konkurrensläge som det aktuella där ett företag har en liten 
marknadsandel på ett speciellt produktområde kan märkesdifferentiering av 
detta slag vara en mer effektiv och mindre kostnadskrävande konkurrens- och 
informationsåtgärd än andra tänkbara åtgärder.” 

 
Märkesdifferentieringen gav upphov till, liksom vilken annan marknadsföringsåtgärd 
som helst skulle ha gjort, vissa kostnader. Av märkesdifferentieringens natur följde att 
dessa kostnader knöts till Båtfernissa, varför en prisskillnad mellan produkterna var 
godtagbar.  
 
Vad för slutsatser kan då dras av det ovanstående? I kommentarer till domen har 
majoritetens och minoritetens skilda uppfattning förklarats med att minoritetens 
otillbörlighetsprövning var strikt etisk, medan majoriteten tog hänsyn även till 
ekonomiska faktorer.161 Denna iakttagelse synes korrekt såtillvida att majoriteten 
genom sitt val av angreppsvinkel fick möjlighet att beakta fakta som minoriteten 

                                                 
161 Se exempelvis Arwidson, s 587 f, samt Bernitz, Pehrson, s 207 ff. 
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bortsåg från, varvid det kan hävdas att minoritetens etiska bedömning kan ses som en 
mindre komplett analys av omständigheterna i målet. 
 
Låt oss klargöra detta resonemang med att studera majoritetens och minoritetens skilda 
inställningar till motivet bakom prisdifferentieringen. Medan minoriteten obönhörligen 
tycks ha intagit hållningen att då prisdifferentiering förekommer är 
märkesdifferentiering att se som otillbörlig, åtminstone när den ena produkten utbjuds, 
som i fallet, ”…till ett betydligt högre pris än den andra…”162. Majoriteten å andra sidan 
valde att utreda bakgrunden till prisdifferentieringen; var den en naturlig följd av den 
valda marknadsföringsstrategin eller låg vinstmaximerande motiv bakom 
prisskillnaden? Sett från ett konsumentperspektiv kan det knappast hävdas att 
majoriteten genom sin infallsvinkel gjorde konsumenterna en otjänst. 
 
Orsaken till prisskillnaden mellan Trälack och Båtfernissa fanns att finna i skilda 
kostnadsbilder mellan konsumentfärgs- och båtfärgsmarknaden. Ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv var det således självklart att de båda produkterna 
prissattes individuellt. Eller ännu tydligare uttryckt, individuell prissättning var snarast 
en förutsättning för att A & C skulle kunna ägna sig åt märkesdifferentiering. Att ej 
acceptera en skild prissättning på produkterna under de föreliggande omständigheterna 
hade varit detsamma som att ej tillåta A & C att kalkylera med de kostnader för 
försäljning och marknadsföring som var specifika för Båtfernissa, vilket inte bara 
troligtvis hade varit att omöjliggöra för A & C att saluföra produkten, utan även hade 
varit ett indirekt ingripande i marknadens prissättningsmekanism. Så länge som 
prisskillnaden ej var större än vad som motiverades av kostnaderna kan konsumenterna 
knappast anses ha lidit förfång av prisdifferentieringen. Konsumenterna på 
båtfärgsmarknaden behövde ju bara, vilket majoriteten konstaterade, stå för kostnaden 
för den produkt de efterfrågade.  
 
Majoriteten drog utifrån sin diskussion slutsatsen att;  
 

”Under sådana omständigheter var det enligt marknadsdomstolens uppfattning 
inte vid den föreliggande prisskillnaden vilseledande…” (min kursivering)  

 
Här ska anmärkas att om prisskillnaden mellan produkterna varit större än motiverat av 
marknadsförings- och försäljningskostnader (eller liknande företagsekonomiskt 
påvisbara kostnader) hade det enda som kunnat förklara prisdifferentieringen varit att A 
& C ägnat sig åt ett vinstmaximerande beteende genom att utnyttja konsumenters 
varierande betalningsvilja. Konsumenterna på båtfärgsmarknaden hade under sådana 
omständigheter inte blott burit kostnaden för Båtfernissa utan även fått betala en 
prispremie som en följd av sin bristande kunskap om produktidentiteten mellan Trälack 
och Båtfernissa, vilket är precis vad marknadsföringslagstiftningen syftar till att 
motverka. Att som minoriteten lägga vikt vid att Båtfernissa salufördes till ett ”betydligt 

                                                 
162 Båtfernissa utbjöds i butik till ett 17% högre pris än Trälack. Märk att över prisskillnaden i butik rådde 
ej A & C, utan priset sattes av återförsäljarna. Dock, återförsäljarnas prissättning var naturligtvis 
påverkad av inköpspriset för produkterna. Sett till bolagets listpriser för de båda produkterna så var 
Båtfernissa 20% dyrare än Trälack. Sett enbart till listpriserna skilde sig således priset mer mellan de 
båda produkterna vid försäljning till återförsäljarledet än vid försäljning till slutkonsument. I priserna till 
återförsäljarledet togs visserligen inte hänsyn till några former av rabatter, vilket gav en missvisande bild 
utifall att uppgifter givna av A & C, att produkter på båtfärgsmarknaden var förknippade med mer 
omfattande rabatter, var korrekta. 
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högre pris” är krasst sett irrelevant. Prisskillnadens storlek i sig saknar relevans för 
bedömningen av om en företagen märkesdifferentiering de facto skadar eller gynnar 
konsumenterna, det är de bakomliggande orsakerna till prisdifferentieringen som är av 
intresse. 
 
Mot denna bakgrund är det lämpligt att gå tillbaka och än djupare analysera 
minoritetens ståndpunkt, för att visa på vilka brister en rent etisk bedömning har i frågor 
som den i målet behandlade. Minoriteten förklarade i sina domskäl att näringsidkares 
”motiv till att använda märkesdifferentiering” i princip inte ska ges någon vikt vid en 
otillbörlighetsbedömning. Vad minoriteten bortsåg från är dock vad som här visats, att 
en näringsidkares motiv till märkesdifferentiering är skilt från frågan om en 
näringsidkares motiv till prisdifferentiering. Uppmärksammas denna distinktion brister 
minoritetens resonemang i ett betydelsefullt hänseende. Minoriteten tycks ha tagit 
märkesdifferentieringen som given, det vill säga ha utgått från att oavsett möjligheten 
till prisdifferentiering så skulle A & C ha företagit den aktuella 
marknadsföringsåtgärden. Sett till kostnadsbilden på de båda marknaderna kan 
riktigheten i detta synsätt ifrågasättas. Det synes snarare som att minoriteten genom sin 
inställning hade gjort konsumenterna en otjänst genom de paradoxala följder som hade 
blivit resultatet om minoriteten fått gehör för sin uppfattning. Om A & C ej hade tillåtits 
att saluföra Båtfernissa till ett pris som motsvarade kostnaderna för produkten hade ju A 
& C med största sannolikhet avstått från att saluföra produkten helt och hållet, varvid 
konsumenterna på båtfärgsmarknaden hade gått miste om märkesdifferentieringens 
gynnsamma följder. Prisdifferentieringen var ju, vilket majoriteten visade genom en 
företagsekonomisk bedömning, blott kostnaden för marknadsföringsåtgärden, 
kostnaden för A & C att delge konsumenterna på båtfärgsmarknaden information om 
produkten. Om konsumenterna sedan ansåg att informationen var värd vad den kostade 
bör ha varit upp till dessa, och ej domstolen, att avgöra.  
 
Att som minoriteten gå in och säga att märkesdifferentieringen i kombination med 
prisdifferentieringen försvårade konsumenters produktval är sett till 
prisdifferentieringens bakgrund helt felaktigt. Utan prisdifferentieringen hade 
konsumenterna på båtfärgsmarknaden ej ens haft möjlighet att välja den aktuella 
fernissan då de saknat information om dennas egenskaper. Genom 
märkesdifferentieringen gavs konsumenterna information om en produkt, dess 
egenskaper, kvalitet och pris, varvid jämförelser kunde göras med andra produkter på 
marknaden. Att frånta konsumenterna denna information kan knappast ses som att 
gynna konsumenternas intressen, snarare tvärtom. Genom sin strikta etiska bedömning 
nådde således minoriteten en slutsats, som om den fått gehör, paradoxalt nog hade 
inneburit att konsumenternas möjligheter till att välja mellan marknadens produkter på 
rationella grunder hade försvårats, något som rimmar väldigt illa med vad en etisk 
bedömning syftar till att åstadkomma. 
 
I litteraturen har majoritetens ställningstagande i prissättningsfrågan kritiserats. 
Arwidson konstaterar att majoriteten tagit företagsekonomisk hänsyn, för vilket det 
saknas stöd i marknadsföringslagens förarbeten och konstaterar därför 
sammanfattningsvis att ”majoriteten satt sig över uttalanden av lagstiftaren”.163 Vad Arwidson 
bortser från är dock den motsägelse som finns mellan uttalanden från lagstiftaren om 
grunderna för en otillbörlighetsbedömning och själva syftet med marknadsföringslagen, 

                                                 
163 Arwidson, s 588. 
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vilket är att främja konsumenternas intressen och underlätta för dessa att fatta rationella 
köpbeslut. Vad Arwidson förespråkar då han kritiserar majoritetens ställningstagande är 
att märkesdifferentiering i kombination med prisdifferentiering ska vara att se per se 
som otillbörlig marknadsföring. Om någon form av prisdifferentiering ska tillåtas i 
samband med märkesdifferentiering är det ju ofrånkomligt att företagsekonomisk 
hänsyn tas. Det finns helt enkelt inget annat sätt att klarlägga huruvida en prisskillnad är 
en följd av en skild kostnadsbild mellan produkterna eller ett resultat av ett 
vinstmaximerande beteende.  
 
Att förbjuda märkesdifferentiering i kombination med prisdifferentiering per se är 
mindre lämpligt. Prisdifferentiering är under vissa omständigheter en ofrånkomlig följd 
av märkesdifferentiering, eller rättare sagt, det är en förutsättning för att 
märkesdifferentiering ska företas i de fall då en produkt ska säljas på två olika 
marknaden med skilda kostnadsbilder. Att förbjuda märkesdifferentiering i kombination 
med prisdifferentiering vore således inget annat än att begränsa en näringsidkares 
marknadsföringsfrihet och konsumenters tillgång till information, trots att, vilket visats 
ovan, märkesdifferentiering inte är konsumenter till förfång så länge 
prisdifferentieringen motiveras av marknadsföringsåtgärdens kostnader. Ett sådant 
förbud kan knappast hävdas gynna konsumentkollektivet. 
 
Mot denna bakgrund är det uppenbart att Arwidsons kritik mot majoritetens bedömning 
är både ogenomtänkt och nonchalant. Den företagna företagsekonomiska analysen må 
strida mot enskilda uttalanden gjorda av lagstiftaren, men den strider absolut inte mot 
lagstiftarens syfte med marknadsföringslagstiftningen. 

7.2.5.1.1. Positiva och negativa följder av den 
aktuella märkesdifferentieringen 

Gemensamt för domstolens ledamöter var att de uppfattade att den för prövning aktuella 
märkesdifferentieringen de facto resulterade i vissa positiva effekter för konsumenterna. 
Dock, som en naturlig följd av minoritetens och majoritetens skilda uppfattningar i 
frågan om prisdifferentieringen skilde sig ledamöterna åt i synen på 
märkesdifferentierings negativa effekter varför ledamöterna – vid en avvägning av de 
positiva och de negativa effekterna – nådde skilda slutsatser. Låt oss titta närmare på 
denna avvägningsfråga som utgör kärnan i otillbörlighetsbedömningen och i själva 
verket handlar om avvägningen mellan samhällsekonomiskt positiva och etiskt negativa 
effekter. 
 
Det aktuella beteendets positiva effekter tycks uppenbara. Genom 
märkesdifferentieringen öppnades möjligheten för A & C att konkurrera på den 
koncentrerade båtfärgsmarknaden. Konsumenterna på båtfärgsmarknaden informerades 
om en, för dem, tidigare okänd produkts lämplighet för båtar, vilket är detsamma som 
att säga att produktutbudet på båtfärgsmarknaden ökade. Märkesdifferentieringen var 
således positiv sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Frågan om märkesdifferentieringens negativa effekter ur en etisk synvinkel går tillbaka 
på diskussionen om prisdifferentieringen. Naturligtvis uppfattade minoriteten 
kombinationen av märkes- och prisdifferentiering som högst negativ. Vid en avvägning 
mellan de positiva och negativa effekterna konstaterade minoriteten att; 
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De… påtagligt negativa sidorna hos förevarande märkesdifferentiering uppvägs 
inte av att differentieringen i andra avseenden [medför] klara fördelar för 
konsumenterna.” 

 
En påfallande tydlig skillnad mellan minoritetens och majoritetens domskäl är att 
minoriteten ägnade stor möda åt att granska märkesdifferentieringen ur ett etiskt 
perspektiv medan de samhällsekonomiska effekterna av den aktuella 
märkesdifferentieringen inte berördes annat än i det ovan återgivna citatet. Majoriteten 
å sin sida ägnade stor uppmärksamhet åt att diskutera företags- och 
samhällsekonomiska aspekter och ägnade väldigt lite rum åt att diskutera 
marknadsföringsmetoden ur ett etiskt perspektiv. Rörande den etiska diskussionen 
konstaterade majoriteten blott att; 
 

”KO har… hävdat att den aktuella marknadsföringen… försvårade 
konsumenternas val mellan olika produkter. Också härvidlag blir enligt 
marknadsdomstolens mening prissättningsfrågan av särskilt intresse. 
 
Marknadsdomstolen vill framhålla att bolagets ovan nämnda 
informationsåtgärder också medförde, att båtkonsumenterna effektivt 
upplystes om bolagets fernissa såsom ett av de på marknaden förekommande 
produktalternativen och att så långt konsumenternas val underlättades.” 

 
Majoritetens kortfattade etiska diskussion kan tolkas på två sätt; antingen uppfattades 
inte de negativa etiska effekterna av märkesdifferentieringen som särskilt allvarliga ur 
konsumentsynpunkt, eller så sågs den etiska problematiken i det aktuella fallet som 
mindre viktig relativt till den nytta beteendet, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
resulterade i för konsumenterna. Vilket ställningstagande som majoriteten kan anses ha 
gjort i denna fråga är viktig då den handlar om huruvida majoriteten har ställt 
samhällsekonomiska aspekter över etiska aspekter,164 eller om hänsyn har tagits till de 
båda. 
 
Det synes uppenbart att då samma produkt utbjuds till skilda priser under två olika 
beteckningar och konsumenterna saknar reella möjligheter att genomskåda förfarandet 
så försvåras konsumenternas produktval. Ur detta perspektiv kan knappast den aktuella 
märkesdifferentieringen ha uppfattats som etiskt harmlös för konsumenterna. Dock, 
majoriteten fann ju vid sin bedömning av prisdifferentieringen att denna var försvarlig 
och hade således inte att beakta denna vid sin etiska bedömning. Förs prisdifferensen 
bort från diskussionen är situationen en helt annan. Kvar står vi då blott med en 
situation i vilken två olika produkter utbjuds under två olika beteckningar, en situation 
vi tidigare har konstaterat inte resulterar i påtagligt negativa effekter för konsumenterna, 
i vissa fall snarare tvärtom. Genom informationsaspekten knuten till 
märkesdifferentiering kan konsumenters orientering på marknaden underlättas. Sett ur 
detta perspektiv var märkesdifferentieringen således ej att se som etiskt förkastlig, utan 
etiskt försvarsbar. 
                                                 
164 Om detta är fallet kan Alcro-målet jämföras med det kritiserade MD 1993:26 - Hemglass, i vilket MD 
accepterade en långtgående kopiering av ett marknadsföringskoncept. Målet har tolkats som om att MD 
satte marknadens behov av konkurrens över konsumenternas intressen av att ej bli vilseledda (se Bernitz, 
”Svenska marknadföringlagen”, s 63). Det vill säga en avvägning gjordes mellan nyttan (ökad 
konkurrens) och de negativa effekterna (risk för vilseledning). I Alcro-målet skulle, om en liknande 
bedömning förelegat, nyttan av märkesdifferentieringen (ökat produktutbud och ökad konkurrens på 
båtfärgsmarkanden) ha satts över de negativa konsekvenserna (vilseledning av konsumenterna). 
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Av detta följer att majoriteten, till skillnad från minoriteten, ej synes ha uppfattat 
märkesdifferentiering som på något sätt negativ ur ett etiskt perspektiv. Med 
frånvarande, negativa etiska effekter, eller kanske till och med närvarande positiva 
effekter, av den aktuella märkesdifferentieringen och med hänsyn tagen till de påtagligt 
positiva samhällsekonomiska effekterna som följde i dess spår, fann majoriteten att ett 
ingrepp ej var påkallat då märkesdifferentieringen – trots förekomsten av 
prisdifferentieringen – gynnade konsumenterna på båtfärgsmarknaden.  

7.2.6. Sammanfattning och avslutande synpunkter på 
Alcromålet 

Av den ovan företagna analysen kan vissa slutsatser dras inte bara om huruvida 
minoriteten eller majoriteten lyckades bäst i att tillgodose konsumenternas intressen, 
utan även om Alcro-målets implikationer för den fortsatta rättstillämpningen. För det 
första kan konstateras att märkesdifferentiering i avsaknad av prisdifferentiering sällan 
kan vara att anse som otillbörlig marknadsföring. Vidare, även i de fall då 
märkesdifferentiering förekommer i kombination med prisdifferentiering kan det under 
vissa omständigheter passera en granskning under marknadsföringslagens 
generalklausul mot otillbörlig marknadsföring. De omständigheter som torde krävas är 
för det första att prisskillnaden mellan produkterna inte är större än vad som kan 
motiveras rent objektivt av företagsekonomiska faktorer, och för det andra tycks det 
som om att konsumenterna måste få något av ”värde” för den extra kostnad de betalar 
för en av produkterna. 
 
I fallet för handen fanns det två klart avskiljbara marknader, båtfärgsmarknaden och 
konsumentfärgsmarknaden. Konsumenterna på båtfärgsmarknaden betalade ett högre 
pris för fernissan i utbyte mot information om denna produkts lämplighet för båtar. 
Denna informationsaspekt uppmärksammades, som vi har sett, i domskälen. Hur 
domstolen hade ställt sig till märkesdifferentieringen i det fall att prisdifferentieringen 
ej varit knuten till en informationsaspekt är en svårare fråga. Säg att A & C i det 
aktuella fallet inte hade marknadsfört produkten till två skilda marknader, utan att 
fernissan saluförts som ett högpris- och ett lågprisalternativ till konsumenterna på 
konsumentfärgsmarknaden. Hade majoriteten under sådana omständigheter funnit en 
prisdifferentiering motiverad genom att A & C exempelvis förklarat att kostnaderna för 
högprisfernissan var fördelad på en mindre volym och att marknadsföringskostnaderna 
för en högprisfernissa var högre än motsvarande kostnader för en lågprisfernissa? Min 
förhoppning är att domstolen inte låtit en sådan märkesdifferentiering passera en 
otillbörlighetsgranskning. 
 
Som förklarats ovan under 6.2 så syftar marknadsföringslagen bland annat till att 
förbättra konsumenters möjligheter att fatta rationella produktbeslut genom att försäkra 
konsumenterna om att näringsidkare i sin marknadsföring för fram saklig (sett i motsats 
till irrationell) information. Att genom märkesdifferentiering sälja samma produkt på 
samma marknad men till skilda priser kan knappast sägas utgöra en 
marknadsföringsåtgärd som innebär att konsumenter ges information som underlättar 
dessas produktval. Under sådana omständigheter syftar näringsidkarens 
märkesdifferentiering ej i första hand till att informera konsumenter om produktens 
olika egenskaper och därmed underlätta konsumenternas produktval, utan 
märkesdifferentieringen syftar snarare till att utnyttja konsumenternas skilda 
betalningsvilja vilket försvårar konsumenters produktval. Att under en sådan 
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omständighet godta företagsekonomiska förklaringar till en prisskillnad torde strida mot 
marknadsföringslagens syfte. Ser vi det hela ur ett principiellt perspektiv innebär detta 
att prisdifferentiering endast bör kunna försvaras i de fall de företagsekonomiska 
kostnaderna huvudsakligen har sitt ursprung i konsumentfrämjande 
marknadsföringsåtgärder.  
 
I en analys av Alcro-målet ger Pehrson implicit uttryck för att även han uppfattar att 
denna syn kan utläsas ur MD:s dom;”Även när märkena inte säljs till samma pris synes 
marknadsdomstolens majoritet anse märkesdifferentiering tillåten, om denna grundas på sådana 
ekonomiska motiv som framstår som godtagbara…”.165 Genom att konstatera att det krävs 
”ekonomiska motiv som framstår som godtagbara” tycks Pehrson ge uttryck för att de 
ekonomiska motiven till en prisdifferentiering skall grunda sig i kostnader nödvändiga 
för att nå positiva effekter från ett konsumentperspektiv. 
 
Pehrson säger vidare att han uppfattar domstolens ställningstagande som att; ”Detta gäller 
åtminstone när märkesdifferentieringen inte medför några större nackdelar ur konsumentsynpunkt.” 166 
Om Pehrson står för vad som faktiskt sägs i meningen eller om han enbart uttrycker sin 
ståndpunkt lite slarvigt ska vi låta vara osagt. Dock, den uppfattning som förmedlas 
genom meningen tycks knappast korrekt. Pehrson menar att domstolen i Alcro-målet 
gav uttryck för att märkesdifferentiering som inte ger upphov till alltför negativa 
effekter från ett konsumentperspektiv är acceptabel, varvid han bortser från att 
domstolen i det aktuella fallet fann betydande positiva effekter förknippade med 
beteendet, samtidigt som den fann att märkesdifferentieringen inte gav upphov till några 
negativa effekter. 
  
För att sammanfatta författarens ståndpunkt rörande Alcro-målets huvudfråga (se ovan 
under 7.2.2.), så tycks domslutet i Alcro-målet ge uttryck för att märkesdifferentiering i 
kombination med prisdifferentiering ej är otillbörlig marknadsföring så länge som 
prisskillnaden mellan produkterna kan fastställas objektivt på företagsekonomiska 
grunder och kostnaderna är förknippade med marknadsföringsåtgärder som på något 
sätt är konsumenterna till nytta. De ”andra åtgärder” vilka, kopplade till 
märkesdifferentiering, kan ”möjliggöra ett vilseledande av de konsumenter till vilka 
produkten riktar sig” är således dels då produkterna saluförs till en prisskillnad större än 
vad som kan förklaras ur ett objektivt företagsekonomiskt perspektiv, dels då 
märkesdifferentiering inte nyttjas som ett verktyg för att i första hand tilltala 
konsumenters skilda behov utan främst för att tilltala konsumenters skilda 
betalningsvilja. 
 

                                                 
165 Pehrson, s 466 f. 
166 Pehrson, s 466 f. Denna åsikt framförs även i Bernitz, Pehrson, s 212. 
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8. Märkesdifferentiering och informationsskyldighet – 
Electrolux-målet 

Det var ej var möjligt för KO att driva Alcro-målet under bestämmelsen om 
informationsskyldighet.167 I kommentarer till domen uppmärksammades den nya 
bestämmelsen,168 och det var således ej helt oväntat att KO snart valde att pröva 
märkesdifferentiering under generalklausulen om informationsskyldighet. 

8.1. Bakgrund 
I Electrolux-målet väckte KO talan mot Electrolux Svenska Försäljningsaktiebolag 
(Electrolux) som marknadsförde en närmast identisk spis under två varumärken; dels 
under varumärket Electrolux (med produktbenämningen CF 606), dels under 
varumärket Elektro Helios (under produktbenämningen Normalspis SG 606). 
 
De båda spisarna tillverkades av Electrolux i samma fabrik, dock salufördes de genom 
skilda dotterbolag och säljkanaler (Electrolux-butiker respektive fackhandel). 
Märkesdifferentieringen hade sitt ursprung i fusionen mellan AB Electrolux och AB 
Elektro Helios i början av 1960-talet, vilken ledde till att de två varumärkena kom 
under samma koncerns kontroll.  
 
En viss prisdifferentiering förekom. En undersökning av svarandeparten visade att 
prisdifferensen mellan varumärkena var tämligen modest. Priset varierade från 
återförsäljare till återförsäljare och det fanns exempel på att Elektro Helios-spisen 
salufördes till ett pris inom Electrolux-spisens prisspridningsområde. Enligt KO var 
detta dock inte fallet, utan KO hävdade att de två produkterna hade skilda 
prisspridningsområden (Electrolux-spisen 1508-1625 kr och Electro Helios-spisen 
1390-1460 kr). 

8.1.1. KO:s talan 
KO yrkade på att Electrolux, vid försäljning och marknadsföring av spisen Electrolux 
CF 606, skulle lämna information om de andra namn under vilka produkten salufördes. 
I KO:s talan utformades informationsskyldigheten till att omfatta upplysningar i 
annonser, broschyrer och liknande material, upplysningar vid 
försäljningsdemonstrationer i butik, samt information genom anslag i 
försäljningslokaler och märkning på spis uppställd på säljstället. 
 
Som stöd för sin talan anförde KO; 
 

 Spisarna som marknadsförs under skilda märkesnamn skiljer sig endast åt 
genom vreden samt en dekorlist som omger dessa, de överensstämmer således 
med varandra i de hänseenden som är av betydelse för konsumenterna. 

 
 Varumärken har till funktion att bland annat särskilja en produkt med vissa 

egenskaper från andra produkter av liknande slag men med andra egenskaper. 
Genom att saluföra samma produkt under skilda varumärken 

                                                 
167 Se not 135 ovan. 
168 Bernitz, Pehrson, s 213. 
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(märkesdifferentiering) kan konsumenter få uppfattningen att det rör sig om två 
olika produkter, varvid konsumenters förmåga att orientera sig på marknaden 
och fatta rationella konsumtionsbeslut försämras. 

 
 En näringsidkare kan åläggas informationsskyldighet då viss information är av 

särskild betydelse ur konsumentsynpunkt. ”Särskild betydelse” omfattar enligt 
motivuttalanden alla situationer då ett inte helt obetydligt behov föreligger och 
inte endast mindre allvarliga situationer. 

 
 Någon större serviceskillnad föreligger ej mellan återförsäljarna av de olika 

varumärkena. I vilket fall som helst är företaget oförhindrat att upplysa 
konsumenter om en sådan skillnad. 

8.1.2. Electrolux bestridande 
Electrolux bestred ett åläggande om informationsskyldighet på följande grunder. 
 

 Vid fusionen som skapade det nuvarande bolaget marknadsförde de 
fusionerande företagen sina produkter genom olika typer av återförsäljare, en 
uppdelning som kvarstår än idag. Electrolux produkter saluförs genom exklusiva 
Electrolux-butiker, medan Electro-Helios saluförs genom fackhandelsbutiker. 
Uppdelning ger företaget god täckning av marknaden och möjliggör en viss 
produktionsvolym. 

 
 Efter fusionen anpassades produktsortimenten under de båda varumärkena för 

att uppnå stordriftsfördelar i produktionen. Dagens högt automatiserade 
tillverkningsteknik utnyttjas mest effektivt om produkter tillverkas i 
standardutföranden, att variera produktsortimentet är förknippat med höjda 
tillverkningskostnader. En avvägning mellan de marknadsmässiga fördelarna av 
ett breddat sortiment och nackdelarna med högre priser måste därför göras. Då 
dessutom hushållskapitalvarumarknaden präglas av hård konkurrens, särskilt 
från utomsvenska företag, är låga kostnader en förutsättning för att kunna 
överleva och även i fortsättningen erbjuda konsumenter svensktillverkade 
produkter till en låg kostnad. 

 
 Även om det inte föreligger någon reell skillnad mellan vissa produkter som 

marknadsförs under de två varumärkena så föreligger det en skillnad i service, 
vilken varumärkena representerar. Electrolux-spisarna säljs genom exklusiva 
återförsäljare vilka är förpliktigade att bland annat ombesörja installation av 
köpta varor. Vidare är personalen välutbildad och erbjuder personlig service 
med en hög servicenivå. Vid försäljning till återförsäljarna tillämpar 
moderbolaget samma pris på de i målet aktuella spisarna. Prisskillnaderna i 
återförsäljarledet betingas följaktligen av återförsäljarnas omkostnader, vilka 
skiljer sig åt beroende på servicenivån. 

 
 Informationskravet har ej stöd i lag och har även för stor omfattning. Electrolux-

återförsäljarna är fristående och att påföra dessa en informationsplikt om Elektro 
Helios-produkter är att påföra dem en informationsplikt om produkter saluförda 
av konkurrerande detaljister. 
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 KO yrkar vidare att information ska lämnas vid i stort sett varje typ av 
marknadsföringsåtgärd, varvid särskilt den muntliga upplysningsplikten går för 
långt. För det första är en sådan skyldighet svår för företaget att kontrollera och 
styra, och för det andra kommer den att resultera i svårigheter för företaget att 
finna återförsäljare vilka är villiga att saluföra Electrolux-spisar. 
Upplysningsskyldigheten innebär ju att återförsäljarna under 
försäljningsdemonstrationer tvingas lämna upplysningar om konkurrerande 
produkter.  

 
 Om upplysningsskyldigheten blir för omfattande blir det mer lönsamt för 

Electrolux att differentiera produkterna så att produktidentiteten upphör och 
upplysningsskyldigheten bortfaller. Detta skulle innebära höjda 
tillverkningskostnader och högre priser för konsumenterna. 

8.2. Marknadsdomstolens dom 
En enig marknadsdomstol ålade Electrolux att vid marknadsföring av Electrolux CF 
606 lämna information om de andra varumärken under vilka, inom Electrolux-
koncernen tillverkade spisar, till sitt tekniska utförande identiska eller nästan identiska 
med nämnda spis, salufördes. Electrolux ålades att lämna informationen genom 
produktbroschyrer och liknande tekniska beskrivningar. Yrkandet om aktiv information 
om konkurrerande detaljisters utbud genom muntlig information vid 
försäljningsdemonstrationer samt genom anslag i butik ogillades. 

8.2.1. Frågan om produktidentitet 
Till skillnad från produkterna i Alcro-målet var produkterna i Electrolux-målet inte 
identiska, vilket gav domstolen möjligheten att dra upp riktlinjer för hur 
produktidentiteten mellan nästan identiska produkter ska bedömas. MD:s resonemang i 
frågan var på inget sätt av principiell natur, dock kan ur diskussionen skönjas vissa 
grundläggande uppfattningar av vilka principiella slutsatser kan dras. 
 
Frågan om produktidentitet behandlades i följande resonemang i domen. 
 

”Spisar av den angivna typen är identiska till sitt tekniska utförande men skiljer 
sig i fråga om utformning av vreden och en dekorlist som omger vreden… 
 
Höga krav på vederhäftighet måste… ställas på information som näringsidkare 
åläggs att lämna… Redan med hänsyn härtill är det otillfredsställande om de 
aktuella spisarna trots förekommande olikheter presenteras som identiska. 
De[t] kan inte tas för givet att skiljaktigheterna mellan spisarna helt saknar 
betydelse för konsumenterna. I vissa fall kan en information med angivet 
innehåll t o m bli vilseledande. En konsument som önskar en spis med ett 
speciellt utseende på någon detalj uppfattar det knappast som rimligt att en spis 
med annat utseende presenteras som samma spis. Det kan visserligen vara 
lättare för konsumenten att själv bedöma utseendet på en spis än dess tekniska 
egenskaper, men produktjämförelser är aktuella även i situationer där 
konsumenten inte kan iaktta spisens utseende. En information enligt KOs 
yrkande kan vidare… vara ägnad att dölja skillnader i fråga om service som kan 
finnas mellan olika utbud. KO har anfört att förekommande skillnader kan 
klargöras genom kompletterande information. Men om sådan komplettering 
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behövs, tyder också detta på att en information enligt KOs yrkande inte skulle 
vara helt rättvisande.” 

 
Av ovanstående passage kan uttydas att produktidentiteten när det gäller nästan 
identiska produkter skall bedömas ur en funktionell snarare än teknisk mening. Det är 
således hur konsumenter uppfattar produkterna som är avgörande för om de skall anses 
vara nästan identiska, ej hur lika (eller olika) produkterna är sett objektivt till 
produkternas tekniska definition. Av detta angreppssätt följer helt naturligt att inte 
endast inkrementella skillnader beaktas mellan produkterna. Rent designmässiga 
egenskaper, utan någon direkt inverkan på produktens funktion eller användbarhet, 
beaktas likväl då sådana aspekter kan vara av stor vikt för konsumenterna.169 
 
I en kommentar till Alcro-målet hade Bernitz / Pehrson föreslagit ett liknande 
funktionellt synsätt; ”Sammanfattningsvis framstår det som mest konsekvent med hänsyn till 
marknadsföringslagens generella bedömningsnormer att låta det för varuidentitetsbedömningen primära vara 
konsumenternas uppfattning, sådan denna får antas vara när den grundar sig på korrekt och fullständig 
information.” Bernitz / Pehrson gav även uttryck för att vilka faktorer som är avgörande 
för om konsumenter uppfattar två produkter som nästan identiska beror på typen av 
produkt. I vissa fall är estetiska aspekter av stor betydelse medan andra gånger 
produkternas tekniska likheter är av stor betydelse.170  
 
Bernitz / Pehrsons ”produktidentitetstest” är förvisso lämpligt, dock, vilket de själva 
även uppmärksammar, är testet otillräckligt för en meningsfull bedömning. Hur kan 
”konsumenternas uppfattning” bedömas utan kunskap om vad konsumenterna lägger 
vikt vid vad gäller just den enskilda produkten? I en promemoria upprättad av 
Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) ingiven till domstolen av 
svarandeparten i Alcro-målet gavs ett förslag till vilka faktorer som ska beaktas i det 
enskilda fallet. ”Det förefaller NDM som om man utifrån ett marknadsföringssynsätt borde anknyta 
likhetsbedömningen i första hand till följande faktorer[;] 
- produktens beskaffenhet, sammansättning, konstruktion, yttre form, bestående förpackning etc, 
- produktens egenskaper (i vidsträckt mening), 
- produktens användningsområde(-n), [samt] 
- produktens distribution.”171 
 
NDM:s lista på produktidentitetsfaktorer är en god utgångspunkt för bedömningen av 
produktidentitet mellan nästan identiska varor, dock måste naturligtvis de enskilda 
faktorerna specificeras i varje enskilt fall. Att en bedömning skall omfatta en produkts 
”egenskaper (i vidsträckt mening)” ger knappast någon större ledning för rättstillämparen 

                                                 
169 Det funktionella produktidentitetstestet tycks efter Electrolux-målet ha anammats av KO, vilket antyds 
i beslutet 1981-09-09 (Dnr 81/K1986), angående cyklar, tillverkade av moderbolaget Monark-Crescent 
AB och dotterbolagen AB Charles Kroon och AB J Benson. I sitt beslut konstaterar visserligen KO att 
”… de tekniska skillnaderna som föreligger mellan [cyklarna]… är av sådan art, att cyklarna inte kan anses 
vara ens nästan identiska.” Dock, i beslutet nämns även att cyklarna skiljer sig åt inte bara i teknisk 
mening (avseende bl a materialet i cykelramarna), utan även i estetisk mening (ifråga om färg och 
dekaler). Att produktidentiteten slutligen avgjordes blott med fokusering på tekniska faktorer synes bero 
på att de aktuella produkterna redan sett till denna grund fanns vara så olika att någon produktidentitet ej 
förelåg. För produkter, som uppvisar tekniska olikheter i viktiga aspekter, räcker det ju med att konstatera 
sådana olikheter för att fatta ett beslut. Hänsyn till, som i fallet, mer svårbedömbara estetiska aspekter är 
ju då överflödig. 
170 Bernitz, Pehrson, s 206 f. 
171 Promemoria från Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, s 2. 
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i det enskilda fallet. Vidare framgår det ej av NDM:s promemoria vad för slags 
egenskaper som täcks av denna bedömningspunkt, annat än att bedömningen 
uppenbarligen innebär en vidare bedömning än en bedömning blott baserad på 
produkternas sammansättning. 
 
En av de egenskaper som torde beaktas under denna bedömningspunkt, och som 
uppmärksammades i Electrolux-målet, är service och förmåner knutna till produkten. 
Inom marknadsföringslitteraturen anses en produkt bestå av i huvudsak tre delar; 
kärnprodukten – själva produktens grundläggande identitet, exempelvis en bil, den 
fysiska produkten – exempelvis en bil i form av bilmärke, bilmodell, extrautrustning 
och så vidare, och den totala produkten - övriga ”produkter” som följer med bilen i 
form av bland annat garantier, servicepaket och lånekrediter.172 Sett ur detta perspektiv 
kan produkter således differentieras inte bara rent fysiskt, utan även genom de förmåner 
som knyts till dem, exempelvis service. På ett ställe i domskälen sade domstolen att; 
 

”Varumärken kan… representera skillnader i service eller andra förhållanden 
än produktegenskaper som är förknippade med distributionen och som är 
betydelsefulla för konsumenterna. Det finns därför inte skäl att söka förhindra 
eller generellt motverka sådan märkesdifferentiering. ” 

 
Innebär detta att vid en bedömning av om produktidentitet föreligger så beaktas inte 
enbart den fysiska produkten, utan även de förmåner som är knutna till produkten? Med 
andra ord, kan produktidentiteten mellan två produkter upphävas blott på basis av de 
förmåner som är knutna till produkten? 
 
Vid köpet av en produkt är det naturligt att konsumenter beaktar den totala produkten 
och inte enbart den fysiska produkten. Vissa produkter, såsom bilar, åtföljs av 
omfattande garantier vilka utgör ett betydelsefullt konkurrensmedel. Men frågan är om 
man ska gå så långt som att säga att bara för att det föreligger betydande skillnader i 
exempelvis service, garanti- och betalningsförmåner, så rör det sig om två skilda 
produkter. 
 
MD:s lösning på problematiken synes vara att erkänna behovet av, och 
konsumentintresset i, att skilda varumärken används för att representera skillnader i 
service och andra medföljande förmåner till skillnad från produktegenskaper. Samtidigt 
ser MD ett behov av att konsumenter informeras om att bara för att service- och 
förmånsnivåer skiljer sig åt, så innebär det inte att även den fysiska produkten är 
differentierad. 
 
Resonemanget har sin utgångspunkt i den grundläggande uppfattningen att 
märkesdifferentiering ger konsumenter felaktiga föreställningar om att skillnader 
föreligger mellan i väsentligt identiska produkter varvid konsumenters 
marknadsöverblick och köpval försvåras. Det är högst troligt att märkesdifferentiering 
som syftar till att representera skillnader i service och medföljande förmåner även 
förleder konsumenter att tro att skillnader i någon mån föreligger sett till den fysiska 
produkten. Den fysiska produkten är själva kärnan i ett produkterbjudande när det gäller 
varor. Det är utifrån den fysiska produkten den totala produkten byggs och det råder 

                                                 
172 Kotler, ”Principles of marketing”, s 460. 
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ingen tvekan om att den fysiska produkten har stor, och i lejonparten av fall, avgörande 
betydelse för konsumenters köpval, vilket MD:s resonemang tar hänsyn till. 
 
MD intar således, liksom marknadsföringslitteraturen, en tudelad syn på 
differentieringen av en produkt. Konsumenters köpval baseras dels på den fysiska 
produkten, dels på den totala produkten, och det är viktigt att konsumenter kan göra 
meningsfulla produktjämförelser inte bara på basis av den sistnämnda. Om en vara är 
differentierad blott på basis av service och medföljande förmåner föreligger inte 
produktidentitet sett till den totala produkten, dock kan produktidentitet fortfarande 
föreligga sett den fysiska produkten. För att produktidentitet inte skall föreligga 
överhuvudtaget måste en produkt alltså vara differentierad sett till den fysiska 
produkten, differentiering av den totala produkten är ej tillräckligt. 
 
I litteraturen har även kortfattat diskuterats hur kvalitetskontroller skall bedömas. Om 
en av produkterna genomgår en kvalitetskontroll, är den då att se som skild från samma 
produkt ej utsatt för denna kontroll? Bernitz / Pehrson anser att; ”Det avgörande torde… 
vara hur väsentlig denna kvalitetskontroll är.”.173 Visst är kvalitetskontrollens omfattning 
relevant i bedömningen, dock bör vikt även läggas vid mer grundläggande förhållanden 
såsom om produkten överhuvudtaget är av en sådan art att kvaliteten mellan de enstaka 
exemplaren i produktionen markant skiljer sig åt. I annat fall är ju kvalitetskontrollen av 
obetydligt värde för konsumenterna. En produkt som ej genomgått kvalitetskontrollen 
är visserligen inte garanterad att vara av en viss kvalitet, dock kommer den ändå alltid 
att vara av samma kvalitet som de testade produkterna.  
 
En analogi kan dras till marknadsföringslagens syn på garantier. Enligt praxis under 
generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring får en näringsidkare ej använda termen 
garanti i sin marknadsföring om ”utfästelsen inte tillförsäkrar köparen en särskild förmån som 
annars inte skulle ha stått honom till buds.”.174 På samma sätt bör inte en näringsidkare få 
framställa att en produkt besitter en viss egenskap när faktiskt alla liknande produkter 
som näringsidkaren marknadsför besitter samma egenskap. Två produkter kan knappast 
ses som skilda från varandra (differentierade) blott utifrån det faktum att en 
kvalitetskontroll - vilken egentligen saknar mening då den inte skapar två 
produktgrupper med skild kvalitet - tillämpas. 

8.2.2. Informationsskyldighetens tillämplighet på fall av 
märkesdifferentiering 

I kommentarer till Alcro-målet framfördes att i och med införandet av en generalklausul 
om informationsskyldighet i marknadsföringslagen tycktes ännu ett stadgande av 
betydelse för märkesdifferentiering ha tillkommit.175 Vissa författare var dock skeptiska 
och hävdade att MD redan i Alcro-målet tagit ställning till informationsskyldigheten då 
majoriteten valt att ej bifalla KO:s andrahandsyrkande. Peter Westerlind, domstolens 
ordförande i Alcro-målet,176 konstaterade i en artikel att;. ”Prejudikateffekten såvitt angår det 
framtida tillämpandet av [generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring] på fall av 
märkesdifferentiering är… uppenbar. Emellertid måste en prejudikateffekt göra sig gällande jämväl 
beträffande ett tillämpande av [generalklausulen om informationsskyldighet]: är det legitimt att 

                                                 
173 Bernitz, Pehrson, s 207. 
174 Bernitz, ”Svensk marknadsrätt”, s 121. 
175 Pehrson, s 467 ff, Bernitz, Pehrson, s 211 ff. 
176 I Alcro-målet anslöt sig Westerlind till minoritetens domskäl. 
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marknadsföra en och samma produkt såsom föregivet skilda produkter, kan marknadsdomstolen inte 
tvinga marknadsföraren att avslöja att det rör sig om en och samma produkt.”177 
 
Mot Westerlinds slutsats kan till att börja med anföras att Alcro-målets prejudikatvärde 
kan ifrågasättas.178 Men även om vi bortser från detta lider Westerlinds slutsats av en 
betydande svaghet, nämligen att bedömningen under generalklausulen mot otillbörlig 
marknadsföring skiljer sig från bedömningen under generalklausulen om 
informationsskyldighet sett till bedömningstema såväl som till påföljd179, varför det 
synes högst tveksamt om det går att dra så långtgående slutsatser om Alcro-målet som 
Westerlind gör i det återgivna citatet.180 
 
Förarbetena181 till generalklausulen om informationsskyldighet fastslår som en 
huvudprincip att näringsidkare skall ”lämna sådan information som konsumenterna 
behöver vid val mellan olika produkter.”.182 I diskussioner om vad för slags information 
som kan anses hamna under denna huvudprincip sägs att; 
 

”Innehållsmässigt kan… informationen indelas i tre huvudkategorier… 
a) produktens beskaffenhet och egenskaper…”183 

 
”…information om varans… beskaffenhet och egenskaper… kan även avse varans… 
kommersiella ursprung, dvs. bland annat vem som tillverkar eller saluför den.”.184 

 
Märkesdifferentiering behandlas ej uttryckligen i förarbetena och den första frågan som 
domstolen i Electrolux-målet fick ta ställning till var om laga stöd för ett 
informationsåläggande i relation till märkesdifferentiering fanns i generalklausulen om 
informationsskyldighet;  
 

”[F]rån allmän synpunkt [måste det] anses vara ett väsentligt intresse att 
konsumenternas produktval och konkurrensen mellan olika distributionsvägar 
och distributionssätt inte förrycks av felaktiga föreställningar om att skillnader 
föreligger mellan i allt väsentligt identiska produkter, som ett företag 
marknadsför under olika varumärken. Genom information i dessa frågor 
underlättas konsumenternas marknadsöverblick och köpval, vilket är i 
överensstämmelse med både konsumentpolitiska mål och grundläggande 
principer för marknadsekonomin. Det kan således inte råda något tvivel om att 
kunskap om produktöverensstämmelse av förevarande art i och för sig är av 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt…” 

 
Domstolen ansåg således att det, i syfte att klargöra att en produkt saluförs under skilda 
varumärken, inte rådde någon tvekan om att en informationsåläggande kunde 
föreläggas, främst på grund av denna slags informations positiva verkan både från 
konsumentskydds- och konkurrenssynpunkt. Det förelåg, med andra ord, ”ett inte helt 

                                                 
177 Westerlind, s 416.  
178 Se ovan under 7.2. 
179 Se ovan under 6.3.3. 
180 Dock ska redan här noteras att författaren anser att Westerlinds synpunkt har bärighet under vissa 
omständigheter, se nedan avsnitt 8.2.4. samt kapitel 9. 
181 SOU 1974:23 samt prop 1975/76:34. 
182 SOU 1974:23, s 29. 
183 SOU 1974:23, s 32. 
184 A a s 89. 
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obetydligt behov”185 att konsumenter informerades om två produkters identitet när 
dessa salufördes under skilda varumärken. 
 

8.2.3. Utformningen av informationsåläggandet 
I Electrolux-målet yrkade KO på en långtgående informationsplikt vilken omfattade att 
information om produktidentiteten mellan de båda spisarna skulle lämnas vid i stort sett 
varje form av marknadsföringsåtgärd, till och med muntligt vid 
försäljningsdemonstrationer i butik. Två frågor aktualiserades i samband med KO:s 
långtgående yrkande; dels frågan om inom vilka gränser ett informationsåläggande kan 
utfärdas, dels inom vilka gränser en domstol bör utfärda ett informationsåläggande. Då 
den senare frågan är av störst intresse vid ett studie av märkesdifferentiering skall vi 
uppehålla oss vid denna.  
 
I frågan om informationsåläggandets utformning uttalade sig domstolen att; 
 

”Vid prövning av om ett åläggande enligt [generalklausulen om 
informationsskyldighet] bör meddelas måste… beaktas risker för att åläggandet 
dels inte leder till att konsumenterna inte får avsedd information, dels medför 
negativa verkningar av skilda slag.”. 

 
Frågan om risken för att konsumenterna inte får den information ett 
informationsåläggande avser behandlades i förarbetena till det aktuella 
lagstadgandet. Härvidlag uttalades att ett informationsåläggande bör kunna 
omfatta mer eller mindre alla slags säljmeddelanden från näringsidkare till 
konsument, till och med muntliga framställningar, trots att det erkändes att sådana 
framställningar kan vara svåra för näringsidkaren att kontrollera.186 
 
De negativa verkningar som kan följa av ett informationåläggande 
uppmärksammades dock inte i någon större utsträckning i motiven. Vad som 
uppmärksammades var att ett informationsåläggande allt som oftast är förknippat 
med kostnader för näringsidkaren vilka sannolikt vältras över på konsumenterna, 
varför en avvägning bör ske mellan konsumenters nytta av en viss information 
och näringsidkarens kostnad för att erbjuda denna, i syfte att säkerställa att 
konsumenterna inte drabbas av onödigt stora prisökningar till följd av ett 
informationsåläggande. 
 

”Konsumenternas behov av information om olika varor och tjänster måste… så långt det är 
möjligt fastställas med utgångspunkt från en analys… De frågor som skall besvaras med hjälp 
av analysen är vilken information den enskilde konsumenten behöver för att få ett bättre 
kunskapsunderlag för beslut om köp eller inte köp av en viss produkt, hur mycket information 
han kan tillgodogöra sig i olika stadier i köpprocessen och hur information bör utformas och 
förmedlas för att ge den största nyttan i förhållande till kostnader.”187 

 

                                                 
185 Prop 1975/76:34, s 126. 
186 SOU 1974:23, s 75 ff. 
187 A a s 31. Se även exempelvis s 77, ”Vilket informationssätt som är lämpligast i det enskilda fallet får bli 
beroende av nyttan vägd mot kostnaden.” 
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8.2.3.1. Märkesdifferentiering och informationsåläggandets 
omfattning 

I samband med mål rörande märkesdifferentiering uppkommer dock en fråga rörande 
informationsåläggandets utformning som ej behandlades i förarbetena, nämligen att ett 
omfattande informationsåläggande kan omöjliggöra för en näringsidkare att fortsätta att 
använda sig av märkesdifferentiering som en marknadsföringsstrategi. Det vill säga, ett 
omfattande informationsåläggande kan få samma effekt som ett direkt förbud mot 
märkesdifferentieringen. 
 
Frågan om att ett informationsåläggande kan omöjliggöra märkesdifferentiering kan 
sägas uppmärksammades redan i samband med Alcro-målet. Liksom i det senare 
Electrolux-målet yrkade KO i Alcro-målet på en långtgående informationsskyldighet, 
vilket svarandeparten i målet motsatte sig av fruktan för att detta skulle få samma effekt 
som ett direkt förbud mot den tillämpade märkesdifferentieringen. En långtgående 
informationsskyldighet hade ju kunnat resultera i att försäljningen av Båtfernissa 
minskat i så stor omfattning att A & C hade tvingats upphöra med försäljningen av 
produkten, något som knappast kan anses ha varit till fördel för konsumenterna. Frågan 
om ett långtgående informationsåläggande kunde få en så paradoxal följd behandlades 
dock av naturliga orsaker aldrig av domstolen i Alcro-målet och domstolens inställning 
i frågan blev således ej klargjord.  
 

8.2.3.1.1. Electrolux uppfattning i frågan 
I Electrolux-målet väcktes samma fråga då svarandeparten förklarade hur man såg sig 
tvungen att agera vid ett omfattande åläggande. 
 

”I förevarande ärende har försäljningsbolaget anfört att ett åläggande enligt 
KOs yrkande kan leda till att Electrolux-koncernen måste ompröva sin 
organisation för spisförsäljning. Denna bygger på konkurrens mellan 
distributionsnät med olika egenskaper och är enligt bolagets mening till fördel 
för konsumenterna. Ett informationsåläggande kan medföra att detta system 
inte fungerar. Koncernen måste då överväga produktdifferentiering vid 
spistillverkning…” 

 
Electrolux menade att märkesdifferentieringen var en förutsättning för den nuvarande 
produktionen och distributionen av de båda spisarna. Vid ett åläggande enligt KO:s 
yrkande skulle det för det första bli svårt för Electrolux att finna återförsäljare för 
Electrolux-spisen. Återförsäljare av Electrolux-spisen skulle ju, enligt KO:s yrkande, bli 
tvingade att vid försäljningsdemonstrationer upplysa kunderna om Electrolux-spisen 
tekniska överensstämmelse med den billigare Elektro Helios-spisen, något som 
knappast skulle gynna den egna försäljningen. För det andra hävdade Electrolux att det 
nuvarande distributionsnätet, med försäljning av Electrolux- och Elektro Helios-
spisarna genom skilda säljkanaler, var en förutsättning för att företaget skulle nå en viss 
produktionsvolym och kunna utnyttja skalfördelar. Skalfördelar som i slutändan kom 
konsumenterna till godo genom lägre priser. 
  
Vad som skall betonas är att Electrolux faktiskt inte motsatte sig alla former av 
informationsåläggande. Vad man motsatte sig var ett informationsåläggande som fick 
till följd att märkesdifferentiering som marknadsföringsstrategi förlorade i värde till 
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följd av att konsumenters föreställningar om Electrolux-märkets unika servicenivå 
påverkades genom åläggandets fokus på spisarnas tekniska identitet. 
 

8.2.3.1.2. Domstolens inställning i frågan 
Domstolen tog intryck av det av Electrolux uppmålade scenariot och konstaterade att en 
mer omfattande informationsskyldighet inte behövde vara liktydig med en bättre 
situation för konsumenterna, utan att en långtgående informationsskyldighet tvärtom 
kunde leda till en situation som faktiskt till och med satte konsumenter i en sämre sits 
än om ett informationsåläggande inte utfärdades överhuvudtaget. 
 

”Det är tydligt att man… inte kan utgå från att, om en informationsplikt införs, 
allt förblir som tidigare med blott den positiva förändringen att konsumenterna 
får bättre information. [I]nformationslämnandet medför kostnader… och kan 
därför leda till högre priser. Vidare kan det vara både möjligt och 
företagsekonomiskt riktigt för företagen att ändra sin marknadsföring så att de 
undgår informationsplikten. En informationsplikt om likhet mellan två 
varianter av en produkt kan t ex leda till att en i huvudsak enhetlig produkt 
ersätts med två produkter som har sådan skiljaktighet att informationsplikt inte 
längre föreligger. Sådana förändringar kan tänkas fördyra produktion och 
distribution till nackdel för konsumenterna och kan även få till följd att 
konsumenternas produktval försvåras.  

 
Av det anförda framgår att konsumentintresset inte är entydigt och enkelt att 
urskilja vid informationsfrågan i ärenden som kan ha betydelse för det 
ekonomiska systemets funktion. För- och nackdelar från konsumentsynpunkt 
måste vägas mot varandra, och det är tänkbart att denna vägning utfaller olika 
beroende på vilken utformning och omfattning en informationsplikt får.” 

 
Som sammanfattning av sitt resonemang konstaterade domstolen att; 
 

”Ett åläggandes innehåll måste bestämmas på grundval av en samlad 
bedömning av hur starkt behov konsumenterna har av informationen i fråga, 
hur omfattande informationen bör vara för att tillgodose behovet samt vilka 
verkningar, positiva och negativa, åläggandet kan får för det ekonomiska 
systemets funktion och därmed ytterst för konsumenterna.” 

 
Ställer vi denna skrivelse mot det ovan angivna motivuttalandet (se 8.2.3.) ser vi att 
domstolen i kostnaden för ett informationsåläggande inkluderade samtliga negativa 
verkningar ett informationsåläggande kunde ha, inte endast de direkta kostnader som 
det ger upphov till för näringsidkaren och som kan leda till prishöjningar.  
 
Jämför vi Electrolux framförda åsikter med domstolens uppfattning i frågan ser vi att 
det rör sig om två harmoniserande uppfattningar. Både domstolen och Electrolux gav 
uttryck för att ett informationsåläggande måste begränsas i syfte att ej leda till negativa 
verkningar för konsumenterna. Eller annorlunda uttryckt, både domstolen och 
Electrolux såg behovet av att ett informationsåläggande inte utformades så omfattande 
att det förtog de positiva verkningarna av den aktuella märkesdifferentieringen, utan att 
det utformades blott för att motverka märkesdifferentieringens negativa effekter (att 
konsumenterna kunde uppfatta de två produkterna som tekniskt mer skilda åt än vad 
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som faktiskt var fallet, varför konsumenternas pris- och produktjämförelser blev 
haltande).  
 
Domstolens uppfattning om att ett informationsåläggande ej fick förta 
märkesdifferentieringens positiva effekter tydliggjordes i än högre grad av ett generellt 
uttalande om att någon allmängiltig slutsats inte kan dras om när ett åläggande kan leda 
till negativa verkningar för konsumenterna; 
 

”Marknadssituationen kan… vara sådan att [informationsåläggandet] på intet 
sätt får negativa effekter för konsumenterna. I vad mån [de negativa] 
verkningarna uppstår beror på konkurrensförhållande och andra 
omständigheter som skiljer sig från fall till fall.” 

 
Dessa tre aspekter; marknadssituation, konkurrensförhållande och andra 
omständigheter, definierades ej närmare av domstolen i målet. Dock kan ur domskälen 
urskönjas vad domstolen åsyftade med termerna. Angående termen marknadssituation 
tycks denna ha använts av domstolen som en övergripande term för att beskriva 
märkesdifferentieringens positiva och negativa effekter från ett konsumentperspektiv. 
De konkurrensförhållanden som diskuterades i målet rörde mellanmärkeskonkurrensen 
inom Electrolux-koncernen. Och avslutningsvis, angående andra omständigheter 
diskuterade domstolen bland annat kostnadsbilden i produktionen och att en ökad 
produktdifferentiering riskerade att leda till höjda priser för konsumenterna. 
 
I sin bedömning av avvägningen mellan ett åläggandes positiva och negativa effekter, 
fann domstolen att ett delvis bifall till KO:s yrkande var den lämpligaste lösningen sett 
till omständigheterna i målet. 
 

”[D]e av [bolaget] befarade negativa effekterna av ett informationsåläggande 
[måste] beaktas. Dessa effekter är emellertid inte förknippade med själva det 
förhållandet att informationen blir tillgänglig för konsumenterna. De skulle 
huvudsakligen hänföra sig till den av KO yrkade informationsplikten i 
detaljistledet… 
 
Ett informationsåläggande [som omfattar information om under vilka andra 
varunamn Electrolux-koncernen marknadsför liknande spisar i 
produktbroschyr och liknande tekniska beskrivningar] anses vara den bästa 
lösningen. Den får anses ge konsumenterna tillräcklig information om den 
tekniska överensstämmelsen mellan spisarna. Samtidigt torde… riskerna för 
störande verkningar på produktions- och distributionsförhållanden kunna 
undvikas, och inte heller kan befaras att informationen skulle orsaka 
nämnvärda kostnads- och prisökningar.” 

 

8.2.4. Sammanfattning och avslutande synpunkter på 
Electrolux-målet 

Domstolen i Electrolux-målet uppmärksammade den dynamik och flexibilitet som är 
inneboende i informationsåläggandeinstrumentet. Informationsskyldigheten som 
sanktionsmedel ställer ej rättstillämparen inför en ”antingen eller”-situation, denne 
tvingas ej göra en avvägning mellan om ett beteende skall tillåtas eller förbjudas. 
Sanktionen kan så att säga skräddarsys för att motverka ett beteendes negativa effekter 
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men samtidigt i viss utsträckning bevara de positiva effekter som följer av beteendet. 
Om KO hade fört Electrolux-målet på en otillbörlighetsgrund och yrkat på förbud hade 
domstolen ställts inför de svåra frågor som Alcro-domstolen ställdes inför; dels om 
prisdifferentiering var objektivt företagsekonomisk försvarbar, dels i vilken grad de 
positiva effekterna som följde av märkesdifferentieringen översteg de negativa 
effekterna, frågor som till stor del kunde undvikas genom domstolens anpassning av 
informationsåläggandets omfattning.  
 
Till skillnad från i Alcro-målet berördes prisdifferentieringen i Electrolux-målet inte 
alls av domstolen. Att frågan om i vilka fall en prisdifferentiering är till men för 
konsumenterna ej diskuterades är föga överraskande då denna fråga får anses ha blivit 
väl utredd redan i samband med Alcro-målet. Vad som dock kan synas märkligt är att 
frågan om den prisdifferentiering som (i alla fall enligt KO) förekom i målet ej 
diskuterades i sig, det vill säga om den utifrån de bedömningsgrunder som fastställdes i 
Alcro-målet var försvarbar. Förklaringen torde stå att finna i det faktum att en sådan 
diskussion var överflödig sett till att svarandeparten och domstolen var överens om att 
konsumenterna borde ges information om produkternas tekniska identitet. 
 
Det är dock beklagligt att frågan om prisdifferentiering inte fördes till bordet även i 
Electrolux-målet. Som vi såg i analysen av Alcro-målet är märkesdifferentiering som 
kombineras med prisdifferentiering ej till förfång för konsumenterna så länge som 
prisskillnaden mellan produkterna är företagsekonomisk försvarbar. Om det i 
Electrolux-målet hade visat sig att prisskillnaden mellan spisarna var försvarbar, hade 
domstolen ändock valt att utdöma ett informationsåläggande? Svaret är enligt 
författaren nekande. För att utdöma ett åläggande måste det ju finnas en situation som 
påkallar ett åläggande. Lider konsumenter ej men av en åtgärd, till vad nytta är då ett 
informationsåläggande? En parallell kan dras till Alcro-målet i vilket domstolen fann att 
den aktuella märkesdifferentieringen inte på något sätt var förkastlig, varför inget 
villkorat förbud utfärdades. I just detta specifika hänseende stöder således författaren 
den av Westerlind framförda åsikten att Alcro-målet har prejudikateffekt även rörande 
generalklausulen om informationsskyldighet (se citat ovan under 8.2.2.). Det vill säga; 
att under de i Alcro-målet förevarande omständigheterna – att en näringsidkare 
marknadsför två mer eller mindre identiska produkter under skilda varumärken, till en 
prisskillnad motiverad av företagsekonomiska faktorer – kan domstolen ej ålägga 
näringsidkaren att upplysa konsumenter om produkternas identitet. 
 
Visst kan det hävdas att även om konsumenterna ej lider men av en företagen märkes- 
och prisdifferentiering, så skulle det ej skada om ett informationsåläggande ändock 
utfärdades. Ges det en begränsad omfattning kommer det ej att påverka miljön för 
märkesdifferentieringen menligt, samtidigt som det innebär att konsumenters 
information om produktidentiteten mellan de aktuella produkterna ökar. I exempelvis 
Alcro-målet kan tänkas att domstolen kunde ha utfärdat ett villkorat förbud innebärande 
att A & C var tvungna att upplysa konsumenter om produktidentiteten mellan Trälack 
och Båtfernissa genom en text på Båtfernissa-burkarna. En sådan åtgärd hade knappast 
förhindrat A & C att även i fortsättningen använda sig av märkesdifferentiering, då 
antalet konsumenter som skulle ändra sitt inköpsbeslut som en följd av informationen 
torde ha varit begränsat. Detta synsätt är dock i grunden lite av en önskan om att äta 
kakan men samtidigt ha den kvar. Om information som lämnas av näringsidkaren ej 
påverkar konsumenter mer än ytterst marginellt, varför då överhuvudtaget lämna 
informationen? Att lämna information är alltid förknippat med kostnader och i en sådan 
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situation torde kostnaden för informationen överstiga dess nytta. Om däremot 
informationen, trots att den lämnas i begränsad omfattning, skulle visa sig ha mer än en 
marginell inverkan på konsumenters inköpsbeslut hamnar vi i en situation då 
informationen sannolikt inverkar negativt på märkesdifferentieringen. Ett 
informationsåläggande kan helt enkelt inte utfärdas i syfte att både förbättra 
konsumenters möjligheter till att fatta rationella produktbeslut och att bevara den 
marknadsmiljö som möjliggör för näringsidkare att begagna sig av 
märkesdifferentiering som marknadsföringsstrategi. 
 
Slutligen skall påpekas att de tre av domstolen uppräknade aspekterna; 
marknadssituationen, konkurrensförhållandena, samt andra omständigheter, snarast 
synes vara exemplifieringar av vad som kan tänkas vara beaktansvärda aspekter vid en 
bedömning av ett åläggandes omfattning och därmed inte bör uppfattas som en 
uttömmande lista. Som domstolen påpekade måste en bedömning ske från fall till fall. 
Särskilda sakomständigheter bjuder på särskilda problemställningar, och 
omständigheterna i Electrolux-målet kan knappast ses som universella. Då varje mål är 
unikt finner författaren att en uttömande kartläggning av de aspekter som kan bli av 
intresse för domstolen vid en bedömning är en övermäktig uppgift. De enda generella 
riktlinjer som synes kunna ges efter Electrolux-målet är att bedömningen måste ta 
hänsyn till mikro- såväl som makrofaktorer och att det måste göras sannolikt av den 
part som motsätter sig ett omfattande informationsåläggande att ett åläggande kan 
komma att resultera i vissa för konsumenterna negativa effekter. 
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9. Sammanfattning och avslutande synpunkter 
Vid första anblicken av en marknadsföringsåtgärd som tillåter en näringsidkare att dölja 
det faktum att han säljer identiska eller nästan identiska produkter under olika 
varumärken, och till och med till olika priser, säger onekligen känslan i maggropen att 
det hela måste vara konsumenter till förfång. Sett ur ett rent etiskt perspektiv – utan 
beaktande av företags- eller samhällsekonomiska aspekter – måste även en djupare 
analyserande betraktares uppfattning bli densamma. 
 
Att göra ingripanden i marknadens funktion på strikt etiska grunder är dock inte i alla 
fall lämpligt. Tillämparen av marknadsföringslagstiftningen kan ej enbart stirra sig 
blind på att försäkra konsumenterna om att näringsidkares marknadsföring är 
sanningsenlig och full informativ, varvid marknadsföringens konkurrensfunktion 
upprätthålls. För till vad nytta är det om marknadsföringen är ett väl fungerande 
konkurrensmedel om konkurrensen mellan näringsidkare på basis av priser och 
produktegenskaper ej fungerar? Vid sidan av etiska överväganden bör således även 
samhällsekonomiska aspekter tillskrivas vikt då konsumentintresset i fall av ingripande 
mot företeelser av stor betydelse för marknadens funktion söks identifieras, vilket 
ofrånkomligen leder till att även företagsekonomiska aspekter måste tas i beaktande.  
 
Om detta generella synsätt appliceras principiellt på marknadsföringslagens regler 
kommer bedömningsgrunderna mellan generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring 
och generalklausulen om informationsskyldighet ej att skilja sig markant åt, varvid en 
meningsfull diskussion kan föras rörande marknadsföringslagens generella syn på 
märkesdifferentiering som marknadsföringsåtgärd. 
 
Ur den praxis som växt fram under marknadsföringslagen kan vissa riktlinjer utläsas för 
hur märkesdifferentiering skall bedömas under marknadsföringslagstiftningen. Till att 
börja med tycks det stå klart att märkesdifferentiering i avsaknad av prisdifferentiering 
ej kan attackeras med hjälp av marknadsföringslagstiftningen. Det enda undantaget 
synes vara de situationer då märkesdifferentiering används för att dölja en för 
konsumenterna viktig egenskap hos produkten i fråga, exempelvis dess geografiska 
ursprung. En sådan situation tycks lämpligen åtgärdas genom ett villkorat förbud under 
generalklausulen mot otillbörlig marknadsföring eller genom ett informationsåläggande 
under generalklausulen om informationsskyldighet.  
 
De situationer i vilka märkesdifferentiering främst kan strida mot konsumenters 
intressen är då åtgärden kombineras med prisdifferentiering. Som visats tidigare i 
uppsatsen sammanfaller dock konsumenters och näringsidkares intressen av en 
kombinerad märkes- och prisdifferentiering i många fall. De fall då 
marknadsföringsstrategin synes påverka konsumenters intressen menligt är för det 
första i de situationer då näringsidkare drar fördel av konsumenters okunskap om 
produktidentiteten mellan produkterna som följer i märkesdifferentieringens spår, och 
för det andra då näringsidkare nyttjar märkesdifferentiering inte främst för att tillgodose 
konsumenters skilda preferenser utan för att utnyttja konsumenters skilda 
betalningsvilja. 
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Då de situationer identifierats i vilka märkesdifferentiering är oönskat ur ett 
konsumentperspektiv väcks genast nästa fråga; hur ska problemet i dessa situationer 
åtgärdas? I huvudsak tycks två möjligheter finnas, förbud eller informationsåtgärder. 
Av dessa två synes informationsåtgärder vara det sanktionsmedel som är lämpligast att 
använda i fall av märkesdifferentiering. 
 
De negativa effekter som konsumenter kan lida av märkesdifferentiering härrör från 
okunskapen om två produkters identitet, och att informationsåtgärder således är ett 
högst lämpligt sanktionsmedel i relation till fall av märkesdifferentiering råder det 
ingen tvekan om. Dessutom, i de fall en märkesdifferentieringsåtgärd är förknippad 
med positiva effekter för konsumenterna resulterar obönhörligen ett förbud i att dessa 
effekter går konsumenterna om intet. Som gjordes uppenbart av Electrolux-målet 
behöver ett ingripande genom föreläggande om informationsskyldighet ej resultera i 
denna negativa verkning då informationsåtgärder är ett mer dynamiskt och flexibelt 
sanktionsmedel än förbudsåträrder. 
 
Samtidigt ska betonas att, liksom ett förbud, bör ett informationsåläggande ej utfärdas i 
de fall konsumenter ej upplever några negativa effekter av en märkesdifferentiering. 
Bara för att ett informationsåläggande är en mindre ingripande åtgärd innebär det ej att 
det finns anledning att utfärda det även i fall då märkesdifferentieringen ej påverkar 
konsumenter menligt. I detta avseende måste Alcro-målet anses ha prejudikatvärde 
även vad gäller generalklausulen om informationsskyldighet. 
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