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Datum: 11 september 2017 
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1. BAKGRUND  

De senaste åren har branchorganisationen Kosmetik och Hygienföretagen, 

KoHF, drivit flera mål och ärenden rörande olagliga produkter och otillbörlig 

marknadsföring. Anledningen är att såväl KoHF som medlemsföretagen 

uppmärksammade att flera företag som bedrev försäljning av kosmetiska 

produkter över Internet sålde produkter som av olika skäl inte överensstämde 

med gällande lagstiftning. Det var fråga om otillåten parallellimport, 

varumärkesintrång, manipulerade förpackningar med ändrad eller falsk 

märkning, produkter som saknade erforderlig varningsmärkning på svenska 

m.m. Produkterna marknadsfördes bl.a. med vilseledande och otillbörliga 

påståenden om produkternas priser och egenskaper. Ett par av ärendena har 

avgjorts av domstol medan andra har förlikts där motparterna genom avtal vid 

vite förbundit sig att upphöra med vissa förfaranden samt betala ersättning till 

KoHF. Nedan följer en kortare redogörelse för de viktigaste frågorna i 

respektive ärende. Av formella skäl har målen och ärendena drivits KoHF:s 

servicebolag KTF Organisation AB (”KTF”).    

 

2. VIVAMONDO  

Otillåten parallellimport/Varumärkesintrång 

Målet rörde bolaget Vivamondo Limited som är registrerat i Hong Kong. 

Bolaget har en registrerad filial i Sverige, Vivamondo Limited Hong Kong filial 

och bedriver försäljning av bland annat kosmetika och kroppsvårdsprodukter 

över internet via hemsidan www.vivamondo.se. KTF och medlemsföretag kunde 

konstatera att de produkter som Vivamondo marknadsförde och sålde till 

konsumenter på den svenska marknaden inte förts ut på marknaden inom EES av 

http://www.vivamondo.se/
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rättighetshavarna själva eller med deras samtycke. Detta medför att det var fråga 

om otillåten parallellimport och därmed varumärkesintrång. 

KTF och två medlemsföretag väckte talan mot den svenska filialen rörande 

otillåten parallellimport från länder utanför EES. Vivamondo invände att svensk 

domstol inte kunde pröva frågan då moderbolaget, Vivamondo Limited, är ett 

utländskt företag med hemvist i Hongkong som bedriver näthandel på Internet. 

Vivamondo Limited bedriver all sin verksamhet i Hongkong och importerar inte 

varor till Sverige. Domstolarna fastslog att svensk domstol har behörighet att 

pröva frågan.1  

Därefter prövades frågan om Vivamondos försäljning av produkterna var tillåten 

eller inte. Patent- och marknadsdomstolen fann att försäljningen var otillåten. 

Domen2 innebär att Vivamondo   

1) förbjuds vid vite om 750 000 kr att marknadsföra vissa varumärken i den 

mån varorna inte har förts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet ("EES") av rättighetshavaren själv eller med deras 

samtycke 

 

2) ska betala KTF:s rättegångskostnader varvid verkställande direktören är 

solidariskt ansvarig för viss del av rättegångskostnaderna.  

 

3. BRANDS4HAIR 

Felmärkning/otillbörlig och vilseledande marknadsföring  

Brands4Hair ApS är ett danskt företag som marknadsför hårvårdsprodukter till 

frisörer i Sverige som frisörerna använder själva i sin verksamhet eller säljer vidare 

till konsumenter. Hårspray och stylingprodukter är ofta brandfarliga viket medför 

att det ska ha varningsmärkning och varningstext på svenska. 

Hårfärgningsprodukter kan innehålla ämnen som kan vara allergiframkallande 

varför varningstext måste finnas om produkterna innehåller vissa ämnen. De 

produkter som Brands4Hair marknadsförde och sålde till kunder i Sverige var satta 

på marknaden inom EES (tillåten parallellimport) men eftersom de var avsedda för 

andra marknader inom EES än Sverige saknade de den varningsmärkning och 

varningstext på svenska som krävs. Brands4Hair marknadsförde produkterna med 

vilseledande och otillbörliga prisjämförelser och påståenden om att Brands4Hair 

                                                           

1 NJA 2015 s. 798  
2 PMT 8651-12 
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skulle erbjuda kunderna ”Marknadens bästa märken”, marknadens ”bästa” 

och/eller ”lägsta” priser och andra liknande otillbörliga och vilseledande 

påståenden. 

Patent- och marknadsdomstolen fann att försäljningen av felmärkta produkter var 

otillåten och att de påtalade marknadsföringspåståendena var vilseledande och 

otillbörliga. Domen3 innebär att Brands4Hair 

1) vid vite om 1 000 000 kr förbjuds att marknadsföra kosmetiska produkter 

med aerosolbehållare och brandfarliga kosmetiska produkter som saknar 

erforderlig märkning på svenska språket på sätt som skett eller 

väsentligen samma sätt 

 

2) vid vite om 1 000 000 kr förbjuds att marknadsföra kosmetiska produkter 

som utgör hårfärgningsmedel där produkterna om saknar erforderlig 

märkning på svenska språket på sätt som skett eller väsentligen samma 

sätt på sätt som skett eller väsentligen samma sätt 

 

3) vid vite av 1 000 000 kr förbjuds att vid marknadsföring av kosmetiska 

produkter och hårvårdsprodukter, på sätt som skett, använda 

formuleringarna 

 

a)”Spara massor av pengar på våra kvalitetsprodukter”, 

b) ”Marknadens bästa märken till starka priser”, 

c) ”Vi ger dig mer för pengarna”, 

d) ”Ger dig marknadens bästa pris”, 

e) ”Helt enkelt marknadens lägsta priser”, 

f) ”Erbjuda marknadens bästa priser”, 

g) ”Ord.pris”, 

h) ”Webpris”, 

i) ”Normalpris”, 

j) ”Vejledende priser” och 

                                                           

3 PMT 11078-16 
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k) ”Har […] sparet” 

 

eller väsentligen samma formuleringar om så inte är fallet  

4) ska betala KTF:s rättegångskostnader 

 

4. BEAUTY PLANET 

Olagliga och felmärkta produkter 

På websidan www.beautyplanet.se marknadsfördes bl.a. kosmetiska och 

hygieniska produkter till konsumenter. KTF stämde bolaget som bedrev 

verksamheten på websidan för försäljning av olagliga och felmärkta produkter. 

Under tiden målet pågick såldes www.beautyplanet.se till ett annat bolag. 

Därefter byte även det bolag som sålt websidan ägare. De nya ägarna till 

säljarbolaget tog därefter fullt ansvar för de kostnader KTF haft och förband sig 

vid vite att inte i framtiden marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska 

produkter. 

 

5. NORDIC FEEL 

Felmärkta produkter 

På websidan www.nordicfeel.se marknadsfördes bl.a. kosmetiska och hygieniska 

produkter till konsumenter. KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten på 

websidan för försäljning av bristfälligt märkta produkter. Under tiden målet 

pågick byte det bolag som bedrev websidan ledning. Bolaget införde 

kvalitetskontroller och samarbeten för att hindra att bristerna skulle kunna ske i 

framtiden varefter parterna kunde förlikas.  

 

6. SNIPH 

Varumärkesintrång och brott mot kosmetikförordningen 

Företaget Sniph har som affärsidé att via prenumeration låta kunder pröva olika 

parfymer i småförpackningar. Sniph ”dekanterar” parfym från originalflaskor 

och överför därefter den till mindre egna förpackningar. Beträffande de flesta 

produkterna hade Sniph inte tillstånd från rättighetsinnehavarnas att använda 

deras varumärken, bryta förseglingen på deras produkter och sedan ompaketera 

dem varför det var fråga om varumärkesintrång. Förfarandet innebar också att 

Sniph i juridisk mening blev tillverkare av dofterna i de mindre förpackningarna 

http://www.beautyplanet.se/
http://www.beautyplanet.se/
http://www.nordicfeel.se/
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varför dessa produkter inte uppfyllde kosmetikförordningens krav rörande 

tillverkning och märkning. 

KTF påtalade dessa brister för Sniph och parterna ingick ett förlikningsavtal. 

Avtalet innebär att Sniph vid vite om 50 000 kr åtar sig att endast marknadsföra 

produkter som följer gällande lagstiftning vad gäller tillverkning och märkning.  

Vidare åtar sig Sniph vid vite att endast marknadsföra produkter där 

rättighetsinnehavarna genom avtal godkänt att Sniph använder deras 

varumärken, bryter förseglingen på deras produkter och ompaketerar dem.  

Dessutom ska Sniph ersätta KTF för dess juridiska kostnader i ärendet.  

____________________ 

 


