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Disposition 

• MD:s praxis i siffror 

• Ett urval av materiella frågor i MD:s praxis 

• Marknadsundersökningar 

• Praxis rörande företagshemligheter 2015 
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MD:s praxis i siffror 

• 17 (17) slutliga marknadsrättsliga avgöranden 

• 3 (11) interimistiska beslut 3 (2) bifall till interimistiskt yrkande 

• I 6 (8) fall har KO fört talan 

• Parterna har i två fall begärt att Marknadsdomstolen skall inhämta förhandsbesked från EU-domstolen (avslag 

i båda fallen) 

 

 



Marknadsdomstolen – 
materiella frågor 
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MD 2015:17 Marknadsföringslagens tillämplighet på utländska webbsidor 

 

• Direktmarknadsföring riktad mot svenska konsumenter ansågs riktad mot Sverige och effektlandsprincipen ansågs följa av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG). 

• Ursprungslandsprincipen är enligt e-handelsdirektivet (2001/29/EG) tillämplig på onlinereklam.  

• Det saknades anledning att utgå från ursprunglandsprincipen när det gäller annat än onlinereklam – ex vis gäller 
effektlandsprincipen för telemarketing 

• Ursprungslandsprincipen är inte tillämplig på marknadsföring med elektroniska meddelanden – då gäller effektlandsprincipen 
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MD 2015:17 Särskild måttfullhet vid direktmarknadsföring av alkoholhaltiga drycker 

 

• Direktmarknadsföring riktad mot svenska konsumenter ansågs riktad mot Sverige och effektlandsprincipen ansågs följa av 
direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG). 

• Ursprungslandsprincipen är enligt e-handelsdirektivet (2001/29/EG) tillämplig på onlinereklam.  

• Det saknades anledning att utgå från ursprunglandsprincipen när det gäller annat än onlinereklam – ex vis gäller 
effektlandsprincipen för telemarketing 

• Ursprungslandsprincipen är inte tillämplig på marknadsföring med elektroniska meddelanden – då gäller effektlandsprincipen 
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MD 2015:17 Särskild måttfullhet vid direktmarknadsföring av alkoholhaltiga drycker 

• Direktmarknadsföring riktad till personer över 25 år i slutna kuvert. 

• Uppgift om vinernas namn, geografiska ursprung, producenter och pris samt, i fråga om vissa viner, en sedvanlig beskrivning 

av vinets karaktär och uppgift om den mat som vinet kan passa till. 

• Bestämmelsen i alkohollagen om särskild måttfullhet får inte leda till ett oproportionerligt ingrepp i en näringsidkares rätt att 

fritt marknadsföra sina produkter inom EU. 

• Marknadsföringen stod inte i strid med kravet på särskild måttfullhet. 
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MD 2015:22 Marknadsföring av matfettsblandning 

MD 2015:22 

“MED SMÖR” upplyser konsumenten att 

produkten inte enbart består av smör 
  

 
 

 

 

MD 2010:15 

Produkten marknadsfördes under 

beteckningen “smör” trots att produkten var 
en matfettsblandning  
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MD 2015:16 - Adwords 
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MD 2015:16 - Adwords 
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Adwords – tillåten användning 

MD 2012:15 (Elskling) 
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Adwords – tillåten användning 

MD 2012:15 (Elskling) 
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Adwords – tillåten användning 

Hovrätten för Västra Sverige, beslut  2012-12-04 i mål nr 2376-12 
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Adwords – tillåten användning 

Hovrätten för Västra Sverige, beslut  2012-12-04 i mål nr 2376-12 



Marknadsundersökningar 
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MD 2015:18 – Principuttalande om marknadsundersökningar 



October 14, 2015 17 

MD 2015:18 – Principuttalande om marknadsundersökningar 
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MD 2015:22 – Underkända marknadsundersökningar 
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MD 2015:20 – Förväxlingsundersökning 
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MD-avgöranden att bevaka – lagstridighetsprincipen och varumärkesintrång 

C 2/15 KTF Organisation AB ./. NordiFeel & Nordic Web Trading AB 

C 5/15 KTF Organisation AB ./. Aksab Kemi Sverige AB 

C 7/15 KTF Organisation AB ./. Brands4hair ApS 

 
  

 
 

 

 



Företagshemligheter 
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Rättegångsformen vid tvister om företagshemligheter 

Högsta domstolens beslut den 4 december 2015 i mål nr T 5993-14 
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AD 39/15 – är överföring till DropBox utnyttjande eller röjande? 
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Malmö tingsrätts dom 2015-12-15 i mål nr T 11639-13 (överklagad till hovrätten) 

• Källkod ansågs röjd redan genom att tredje part hade givits möjlighet att koppla upp sig till en databas 

• Röjandet av källkoden ansågs inte kunna påverka rättighetshavaren negativt i konkurrenshänseende eftersom det endast 
fanns en kund som använde källkoden och datorsystemet var utdaterat. 

• Eftersom rättighetshavarens lösning inte var unik kunde röjandet inte påverkan negativt I konkurrenshänseende. 
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Västmanlands tingsrätts dom 2015-02-03 i mål nr T 4494-12 (överklagad till hovrätten) 

Hemlighållande av företagshemligheter? 
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Eskilstuna tingsrätts dom 2015-12-16 i mål nr T 1841-14 (lagakraftvunnen) 

Utnyttjande av företagshemligheter i kundregister? 
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Norrköpings tingsrätts dom 2015-06-24 i mål nr T 922-13 (lagakraftvunnen) 

Vem är innehavare av en gemensamt utvecklad företagshemlighet? 
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Stockholms tingsrätts dom 2015-09-22 i mål nr T 5378-14 (överklagad till AD) 

Skyddas memorerade företagshemligheter? 

 
 

 

 



October 14, 2015 29 

Lunds tingsrätts dom 2015-11-27 i mål nr T 3269-13 (överklagad till AD) 

Skyddas memorerade företagshemligheter? 
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Henrik Bengtsson / Advokat / Partner 

Telephone +46 8 677 54 89  

Cell: +46 709 25 25 16  

henrik.bengtsson@delphi.se 




