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DOMSLUT 

 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hairmail Oy vid vite av 1 000 000 kr att 

vid marknadsföring av kosmetiska produkter, hårvårdsprodukter och frisörutrustning, 

på sätt som skett enligt domsbilaga 1, använda formuleringarna  

 

1.1 "Alltid till bästa pris", 

1.2 "Taxfree", 

1.3 "Produkterna har 100 % nöjdhetsgaranti", 

1.4 "rekommenderat utpris", 

1.5 "Varför betala för mycket", 

1.6 "Billigaste priset", 

1.7 "Du betalar bara från", 
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1.8 "Du betalar mindre skatt eftersom möblerna inte syns som egendom i den 

        slutliga beskattningen", 

1.9 "Delbetalning är smart", 

1.10 "Bästa pris -[procentsats] av partipriset", 

1.11 "renar inomhusluften effektivare än vanliga metoder. Och viktigast av allt — 

         den är säker och kan därför användas bland människor.", 

1.12 "Det är viktigt att inomhusluften rensas på olika irritanter, då långvarig 

         exponering för små partiklar i luften har en negativ inverkan på hälsan. Dålig 

         inomhusluft orsakar huvudvärk, trötthet och irritation och gör att man lätt blir 

         förkyld, smittas av sjukdomar och får astma- och allergianfall.", 

1.13 "förmånlig och helt riskfri leasingfinansiering", 

1.14 "Hairmail Ab är ett registrerat varumärke", 

1.15 "Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail 

         Ab (nedan leverantör) och Hairmail Ab:s kunder", 

1.16 "Hairmail Ab momsregistrerad", 

1.17 "Marknadens bästa och populäraste", 

1.18 "Rabatten räknas från produktens normala pris", 

1.19 "marknadens populäraste färger till fast lågt pris", 

1.20 "marknadens effektivaste", samt 

1.21 "marknadens bästa", 

 

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd 

 

2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hairmail Oy vid vite av 1 000 000 kr att 

vid marknadsföring av kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter, på sätt som skett 

enligt domsbilaga 2, ange exakta rabattsatser i procent och /eller ange att rabatt ”upp 

till” en exakt rabattsats lämnas, eller andra formuleringar med väsentligen samma 

innebörd, när så inte är fallet.  

 

3.Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hairmail Oy vid vite av 1 000 000 kr att 

marknadsföra kosmetiska produkter med aerosolbehållare som saknar märkning på 
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svenska språket i lätt läsbar och varaktig skrift enligt punkten 2.2 i bilagan till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS (2018:1) 

på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt.  

 

4. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hairmail Oy vid vite av 1 000 000 kr att 

marknadsföra kosmetiska produkter som saknar märkning på svenska språket enligt 

artikel 19.1 d) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 och 

bilaga III till Kommissionens förordning (EU) nr 1197/2013 på sätt som skett eller på 

väsentligen liknande sätt.  

 

5. Hairmail Oy ska ersätta KTF Organisation Aktiebolag för bolagets 

rättegångskostnader med 314 155 kr, varav 310 000 kr avser ombudsarvode, jämte 

ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning 

sker.  

__________________ 
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BAKGRUND  

 

KTF Organisation AB (KTF) är ett serviceföretag för branschorganisationen 

Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF. KoHF är en branschorganisation för företag 

som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som 

kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. Organisationen har 

över 150 medlemsföretag. KTF har en sektion för företag med verksamhet rörande 

kosmetiska produkter och en annan sektion för företag med verksamhet inriktad på 

hårvårdsprodukter. 

 

Hairmail OY (Hairmail) är ett finskt bolag som marknadsför och säljer bl.a. 

kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter såsom schampo, hårfärgningsmedel, 

stylingprodukter, hårborstar m.m. från välkända svenska och internationella 

leverantörer till svenska frisörer och för återförsäljning till konsumenter.  

 

Den aktuella marknadsföringen har skett genom Hairmails svenska webbsida, 

www.hairmail.net/se, en svensk Facebooksida och genom direktutskick på svenska 

med svenska priser.  

 

I målet är det ostridigt mellan parterna att den aktuella marknadsföringen i och för sig 

har skett på det sätt som gjorts gällande av KTF.  

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING  

 

KTF har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen  

 

1) vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Hairmail att vid 

marknadsföring av kosmetiska produkter, hårvårdsprodukter och frisörutrustning, 

använda formuleringarna: 

 
1.1 "Alltid till bästa pris", 
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1.2 "Taxfree", 

1.3 "Produkterna har 100 % nöjdhetsgaranti", 

1.4 "rekommenderat utpris", 

1.5 "Varför betala för mycket", 

1.6 "Billigaste priset", 

1.7 "Du betalar bara från", 

1.8 "Du betalar mindre skatt eftersom möblerna inte syns som egendom i den 

slutliga beskattningen", 

1.9 "Delbetalning är smart", 

1.10 "Bästa pris -[procentsats] av partipriset", 

1.11 "renar inomhusluften effektivare än vanliga metoder. Och viktigast av allt — 

den är säker och kan därför användas bland människor.", 

1.12 "Det är viktigt att inomhusluften rensas på olika irritanter, då långvarig 

exponering för små partiklar i luften har en negativ inverkan på hälsan. Dålig 

inomhusluft orsakar huvudvärk, trötthet och irritation och gör att man lätt blir 

förkyld, smittas av sjukdomar och får astma- och allergianfall.", 

1.13 "förmånlig och helt riskfri leasingfinansiering", 

1.14 "Hairmail Ab är ett registrerat varumärke", 

1.15 "Dessa försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail 

Ab (nedan leverantör) och Hairmail Ab:s kunder", 

1.16 "Hairmail Ab momsregistrerad", 

1.17 "Marknadens bästa och populäraste", 

1.18 "Rabatten räknas från produktens normala pris", 

1.19 "marknadens populäraste färger till fast lågt pris", 

1.20 "marknadens effektivaste", samt 

1.21 "marknadens bästa", 

 

eller andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma innebörd. 

 

2) vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Hairmail att vid 

marknadsföring av kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter, ange exakta rabatt-
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satser i procent, och/eller ange att rabatt "upp till" en exakt rabattsats lämnas, eller 

andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, när så inte är fallet. 

 

3) vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Hairmail att 

marknadsföra kosmetiska produkter med aerosolbehållare som saknar märkning på 

svenska språket i lätt läsbar och varaktig skrift enligt punkten 2.2 i bilagan till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS (2018:1) 

på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt. 

 

4) vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt verkande vite förbjuder Hairmail att 

marknadsföra kosmetiska produkter som saknar märkning på svenska språket enligt 

artikel 19.1 d) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 och 

bilaga III till Kommissionens förordning (EU) nr 1197/2013 på sätt som skett eller på 

väsentligen liknande sätt. 

 

Hairmail har bestritt KTF:s yrkanden i sin helhet.  

 

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.  

 

GRUNDER M.M. 

 

KTF 

 

Genomsnittskonsumenten 

 

Målgruppen för Hairmails marknadsföring är frisörer som i sin näringsverksamhet 

avser att använda kosmetiska produkter på konsumenter och/eller vidareförsälja 

kosmetiska produkter till konsumenter. Enskilda frisörer samt anställda och 

konsumenter saknar normalt djupare kunskaper rörande säkerhet och hälsa i samband 

med användandet av kosmetiska produkter. Dessa har normalt inte heller någon 

djupare kunskap om företagsekonomi och skatteregler.  



  Sid 7 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-04-17 
PMT 9216-18 

Patent- och marknadsdomstolen  
 
 

Påståenden om de bästa, populäraste och effektivaste produkterna – yrkande 1.17, 

1.19, 1.20 och 1.21 

 

Hairmail har i sin marknadsföring av produkter på bolagets Facebooksida använt 

formuleringarna ”Marknadens bästa och populäraste ”(yrkande 1.17), ”marknadens 

populäraste färger till fast lågt pris (yrkande 1.19), ”marknadens effektivaste” (yrkande 

1.20) och ”marknadens bästa” (yrkande 1.21). Påståendena är reservationslösa och 

saknar helt hänvisning till tester, jämförelser eller annat underlag som utvisar att de 

marknadsförda produkterna skulle vara av de entydigt bästa märkena på marknaden 

eller utgöra produkter av särskild effektivitet. Påståendena vilseleder mottagarna om 

produkternas egenskaper. 

 

Påståendena strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen 

(2008:486), MFL. Påståendena påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför 

otillbörliga. 

 

Påståendena är i strid med 10 § andra stycket 1 MFL. Påståendena påverkar eller 

sannolikt påverkar, mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § 

MFL och är därför otillbörliga. 

 

Påståenden om pris och betalning – yrkande 1.1, 1.2, 1.4 – 1.10, 1.13, 1.18 och 1.19  

 

Påståendet ”Alltid till bästa pris” (yrkande 1.1) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst och avser samtliga produkter. Marknadsföringen ger uppfattningen att 

Hairmail alltid har det bästa, d.v.s. det lägsta priset. Det saknas helt utredning som 

visar att påståendet är korrekt.  

 

Hairmail har valt att kalla ett av sina direktutskick för ”Taxfree” (yrkande 1.2) och 

använder detta påstående löpande i sin marknadsföring. Att ange att något är "Taxfree" 
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innebär att mottagaren får en uppfattning om att skatt inte behöver betalas eller 

redovisas vid köp från Hairmail. Vid köp från ett finskt till ett svenskt bolag anges inte 

mervärdesskatt på fakturan, på grund av den omvända skattskyldigheten som gäller vid 

köp från ett annat EU-land. Det svenska bolaget ska dock själv räkna ut och redovisa 

mervärdesskatten till den svenska skattemyndigheten. Ett köp från Hairmail är således 

inte "Taxfree".  

 

Genom att ange att köpet är "Taxfree" ges mottagaren den felaktiga uppfattningen att 

någon mervärdesskatt inte behöver redovisas för köpet, vilket kan ge allvarliga 

konsekvenser för köparen i och med att denne i så fall inte sköter sin mervärdes-

skatteredovisning. Påståendet ger uppfattningen att man erhåller särskilda prisfördelar 

genom att handla från Hairmail jämfört med att handla från andra bolag. Ett bolag har full 

avdragsrätt för ingående moms oavsett om köpet sker från ett svenskt eller ett finskt bolag 

varpå mottagaren inte får några särskilda prisfördelar genom att handla från Hairmail.  

 

Påståendet ”rekommenderat utpris” (yrkande 1.4) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst och avser samtliga produkter. Påståendet ger uppfattningen att 

Hairmails priser, jämförda med ett angivet "rekommenderat utpris", är särskilt låga. 

Varifrån det uppgivna rekommenderade utpriset hämtats framgår inte. Det saknas helt 

utredning som visar att påståendet är korrekt. 
 

Påståendet ”Varför betala för mycket” (yrkande 1.5) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst i förhållande till Matrix färgprodukter. Påståendet ger uppfattningen 

att mottagaren skulle betala för mycket för produkter om de inhandlas från annan än 

Hairmail. Påståendet innefattar att priserna hos Hairmail alltid är de lägsta eftersom 

mottagaren hos samtliga andra återförsäljare skulle betala för mycket. Det saknas helt 

utredning som visar att påståendet är korrekt.  

 

Påståendet ”Billigaste priset” (yrkande 1.6) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst och avser samtliga produkter. Mottagaren får uppfattningen att om 
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produkter med "stora tuber" köps från Hairmail, får man det billigaste priset jämfört 

med vad man hade fått betala hos konkurrenter för samma produkt. 

 

Påståendet ”Du betalar bara från” (yrkande 1.7) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst och avser samtliga produkter. Påståendet ger uppfattningen att 

mottagaren betalar ett visst pris som det är oklart hur Hairmail har räknat ut. Det 

saknas helt utredning som visar att påståendet är korrekt. 

 

Påståendet "Du betalar mindre skatt eftersom möblerna inte syns som egendom i den 

slutliga beskattningen" (yrkande 1.8) förekommer i direktutskick och ger intryck av att 

mottagaren får fördelar ur skattesynpunkt vid leasing av frisörutrustning såsom 

möbler, jämfört med om utrustningen köps. Påståendet är inte korrekt. När möbler 

leasas syns inte dessa i balansräkningen som en tillgång. Leasingavgiften är 

avdragsgill under hela leasingperioden. Leasingen kommer alltså bara påverka 

resultaträkningen (och inte balansräkningen). Både leasingavgiften (vid leasing) och 

kostnaden för köpet (vid köp) syns således som kostnader i resultaträkningen. Det är 

utifrån resultaträkningen som skatten beräknas. Det är inte korrekt att det blir mindre 

skatt med hänvisning till att tillgången ej finns med som egendom. 

 

Påståendet ”Delbetalning är smart” (yrkande 1.9) förekommer i direktutskick och är 

reservationslöst. Hairmail får det att framstå som att mottagaren skulle få fördelar ur 

prissynpunkt om delbetalning väljs, vilket inte är korrekt. Av Hairmails utskick 

framgår att ett stort antal kostnader tillkommer om delbetalning genom leasing väljs. 

 

Påståendet ”Bästa pris – [procentsats] av partipriset” (yrkande 1.10) förekommer i 

direktutskick och är reservationslöst. Påståendet ger uppfattningen att mottagaren får 

en viss rabatt, som det är oklart hur Hairmail har räknat ut, samt att detta skulle leda till 

att priserna som Hairmail tillämpar är de bästa jämfört med samtliga andra 

näringsidkare på marknaden. Vad ett partipris skulle utgöra och hur detta har tillämpats 

eller uträknats framgår inte. Varifrån det uppgivna partipriset hämtats framgår inte 

heller. Det saknas helt utredning som visar att påståendet är korrekt. 
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Påståendet ”förmånlig och helt riskfri leasingfinansiering” (yrkande 1.13) förekommer 

i direktutskick och är reservationslöst. Påståendet ger intryck av att det alltid är riskfritt 

att leasa egendom, trots att leasing alltid medför risker, särskilt i finansiellt hänseende. 

Hairmail får det att framstå som att mottagaren skulle få fördelar ur prissynpunkt om 

delbetalning eller leasing väljs, vilket inte är korrekt. Av Hairmails utskick framgår att 

ett stort antal kostnader tillkommer om delbetalning genom leasing väljs. Den erbjudna 

finansieringen är inte heller förmånlig. 

 

Påståendet ”Rabatten räknas från produktens normala pris” (yrkande 1.18) 

förekommer på Hairmails Facebooksida och är reservationslöst. Vad ett normalt pris 

skulle utgöra och hur detta har tillämpats eller uträknats framgår inte. Påståendet ger 

uppfattningen att Hairmails priser, jämförda med ett angivet "normalt" pris, är särskilt 

låga. Varifrån det uppgivna normala priset hämtats framgår inte. Det saknas helt 

utredning som visar att påståendet är korrekt. 

 

Påståendet ”marknadens populäraste färger till fast lågt pris” (yrkande 1.19) 

förekommer på Hairmails Facebooksida och är reservationslöst. Påståendet inkluderar 

dels ett påstående om att färgerna skulle vara marknadens populäraste och dels att de 

skulle säljas till ett "fast lågt pris". Vad ett "fast lågt pris" innebär är oklart. Det 

bestrids att priserna är låga eller att priserna skulle vara fasta, dvs, konstanta för all 

framtid. 

 

Slutsats och rättslig grund påståenden om pris och betalning 

 

Sammanfattningsvis är Hairmails jämförelse av angivna priser mot angivna 

"rekommenderat utpris" eller "produktens normala pris" vilseledande då en godtagbar 

prisjämförelse måste ske mot faktiska priser som kunden får betala i butik och på annat 

försäljningsställe. Angivandet av "rekommenderat utpris" eller "produktens normala 

pris" innebär dessutom en risk för att kunderna litar på det angivna jämförelsepriset 

och underlåter att göra prisjämförelser. Mottagaren får uppfattningen att Hairmails 
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priser jämförs mot det pris mottagaren hade fått betala för motsvarande produkt hos en 

annan återförsäljare, vilket är felaktigt. Hairmail har inte hänvisat till varifrån de 

angivna jämförelsepriserna har inhämtats vilket gör jämförelsen vilseledande.   

 

Påståendena om pris och betalning ovan strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § 

MFL. Påståendena påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför otillbörliga. 

 

Påståendena är i strid med 10 §, andra stycket 4 MFL. Påståendena påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut 

enligt 8 § MFL och är därför otillbörliga.  

 

Påståenden om firmanamn (företagsnamn) och varumärke – yrkande 1.14, 1.15 och 

1.16 

 

Hairmail påstår i sin marknadsföring i direktutskick samt på bolagets hemsida att 

"Hairmail Ab är ett registrerat varumärke" (yrkande 1.14), ”Dessa försäljnings- och 

leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail Ab (nedan leverantör) och 

Hairmail Ab:s kunder” (yrkande 1.15) och ”Hairmail Ab momsregistrerad” (yrkande 

1.16).  

 

Hairmail Ab är inte ett registrerat varumärke. Redan påståendet att Hairmail Ab skulle 

vara ett registrerat varumärke är alltså felaktigt och därför vilseledande. Dessutom 

används inte Hairmail Ab som ett varumärke utan som en firma, dvs. den benämning 

under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Genom att använda ”Hairmail 

Ab” utger sig och/eller förmedlar bolaget intrycket av att vara ett svenskt aktiebolag 

och att detta svenska bolag skulle vara momsregistrerat.  

 

Påståendena är vilseledande avseende Hairmails kännetecken och varumärken. Det 

finns inget svenskt bolag som heter Hairmail Ab. Inte heller finns det något varumärke 

som heter "Hairmail Ab". Påståendena ger en falsk trygghet av att det på något sätt är 
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ett svenskt bolag som köpet sker av. Det saknas information om att avtalsparten är ett 

finskt bolag. Vidare innefattar detta även ett falskt påstående om vilka varumärkes-

rättigheter som Hairmail innehar. Mottagaren som ingår avtalet riskerar därmed att 

sannolikt göra beställningen under felaktiga premisser. Att det allra sist i de allmänna 

försäljnings- och leveransvillkoren anges att Hairmail är momsregistrerad med hemort 

Helsingfors förändrar inte intrycket att det är fråga om ett svenskt aktiebolag. 

Ingenstans används bolagets firma Hairmail Oy. Först på fakturorna anges detta och då 

har kunderna redan ingått bindande avtal och fått produkter levererade.  

 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) och firmalagen (nuvarande lagen (2018:1653) om 

företagsnamn) är det inte tillåtet att i Sverige använda en firma innehållande 

”aktiebolag” eller AB om inte bolaget är ett svenskt aktiebolag. Den mottagare och 

eventuella kontraktspart som läser Hairmails avtalsvillkor bibringas intrycket att 

avtalsparten är ett svenskt aktiebolag vilket är vilseledande.  

 

Påståendena strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Påståendena 

påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför otillbörliga. 

 

Påståendena är vilseledande och i strid med 10 § andra stycket 5 MFL. Påståendena 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut enligt 8 § MFL och är därför otillbörliga. 

 

Övriga påstående – yrkande 1.3, 1.11 och 1.12 

 

Påståendet ”Produkterna har 100% nöjdhetsgaranti” (yrkande 1.3) förekommer i ett 

direktutskick från Hairmail och är reservationslöst och avser alla produkter. Vad 

garantin som Hairmail lämnar är oklart och definieras inte i samband med 

marknadsföringen. Påståendet är vilseledande eftersom det inte framgår vad som 

menas med garantin.  
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Påståendet strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Påståendet 

påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför otillbörligt. 

 

Påståendet är i strid med 10 § andra stycket 5 MFL. Påståendet påverkar eller sannolikt 

påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL och 

är därför otillbörligt. 

 

Påståendet "renar inomhusluften effektivare än vanliga metoder. Och viktigast av allt - 

den är säker och kan därför användas bland människor" (yrkande 1.11) förekommer i 

direktutskick och är reservationslöst. Påståendet innefattar att produkten är bättre än 

andra produkter på marknaden, vilket det inte finns någon utredning till stöd för. Att 

påstå att produkten är säker och därför kan användas bland människor innefattar att 

andra produkter inte skulle vara säkra och inte kan användas bland människor. 

Påståendet är, sett i sin helhet och i det sammanhang som det framställs, 

misskrediterande mot andra produkter och av skrämselkaraktär. Påståendet är 

vilseledande då det anspelar på människors oro och rädsla för skador på miljö och 

hälsa. 

 

Påståendet "Det är viktigt att inomhusluften rensas på olika irritanter, då långvarig 

exponering för små partiklar i luften har en negativ inverkan på hälsan. Dålig 

inomhusluft orsakar huvudvärk, trötthet och irritation och gör att man lätt blir förkyld, 

smittas av sjukdomar och får astma- och allergianfall" (yrkande 1.12) förekommer i 

direktutskick och är reservationslöst. Påståendet ger mottagaren uppfattningen att det 

är nödvändigt med en luftrenare eftersom hälsan annars kan skadas, vilket är felaktigt. 

Det finns ingen utredning till stöd för påståendet. Påståendet är av skrämselkaraktär 

och är misskrediterande mot konkurrerande produkter. Påståendet är vilseledande då 

det anspelar på människors oro och rädsla för miljö och hälsa. 

 

Övriga påståenden grund i MFL 
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Påståendena ovan strider mot ICC:s Miljöreklamregler samt god marknadsföringssed 

enligt 5 § MFL. Påståendena påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån mot-

tagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför 

otillbörliga. 

 

Påståendena är i strid med 10 § andra stycket 1 och 2 MFL. Påståendena påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § 

MFL och är därför otillbörliga. 

 

Rabatter – yrkande 2 

 

Hairmail anger på ett stort antal ställen i sin marknadsföring att mottagaren får en viss 

angiven rabatt med exakt procentsats, exempelvis 54 %, 58 % eller 47 %. Hur denna 

rabatt har uträknats framgår inte av marknadsföringen. Inte heller framgår det om de 

angivna rabatterna skulle gälla i förhållande till andra näringsidkares priser eller de 

priser som Hairmail normalt tillämpar. De exakt angivna rabatterna ger mottagaren 

uppfattningen att denne får exakt de angivna rabatterna vid köp av produkter från 

Hairmail, vilket inte är korrekt. 

 

Hairmail anger vidare att mottagaren får "upp till" en viss exakt rabattsats. För att 

sådana påståenden ska vara tillåtna krävs att ett större antal av de produkter som 

Hairmail marknadsför också är exakt den angivna procentsatsen billigare än 

konkurrenternas priser. Så är inte fallet utan det är endast ett fåtal produkter som ens 

vid en jämförelse av de angivna normalpriserna skulle omfattas av den angivna 

rabatten. Det krävs vidare att Hairmail kan visa att det angivna exakta normala priset 

också är det pris som alla konkurrenterna tillämpar, vilket inte är fallet. Sammantaget 

ger alltså påståendet mottagaren den felaktiga uppfattningen att denne får den 

uppgivna exakta rabattsatsen jämfört med konkurrenternas priser. 

 

Det hänvisas även till vad som anförts under påståenden om pris ovan.  

 



  Sid 15 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-04-17 
PMT 9216-18 

Patent- och marknadsdomstolen  
 
Påståendena strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Påståendena 

påverkar eller påverkar sannolikt i märkbar mån mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL och är därför otillbörligt. 

 

Påståendena är i strid med 10 § andra stycket 4 MFL. Påståendena påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 8 § 

MFL och är därför otillbörligt. 

 

Bristande märkning enligt MSBFS 2018:1 – yrkande 3 

 

Hairmail har genom sin websida och reklamblad marknadsfört och tillhandahållit 

brandfarliga produkter med aerosolbehållare utan sådan märkning på svenska i lätt 

läsbar och varaktig skrift som krävs enligt punkten 2.2 i bilagan till föreskriften 

MSBFS 2018:1.  

 

På produkten Matrix Style Fixer 400 ml finns ingen svensk text alls. Av produktens 

engelska text framgår att denna klassificerats som extremt brandfarlig enligt punkten 

2.2 i bilagan till MSBFS 2018:1 och den är även märkt med faropiktogrammet flamma 

(GHS02). Något annat har inte framkommit än att produkten är en konsumentprodukt 

som kunnat vidareförsäljas till konsumenter. Produkten ska därför vara märkt på 

svenska språket i lätt läsbar och varaktig skrift. 

 

Bristen är särskilt allvarlig eftersom avsaknad av varningstexter på svenska medför 

risk för skada på människor och egendom. Skador som dessutom kan komma att 

allvarligt inverka på varumärkesinnehavarens renommé. Försäljningen av bristfälliga 

produkter till svenska näringsidkare, som har för avsikt att använda produkterna på 

konsumenter eller vidareförsälja produkterna till dessa, innebär risk för skada för 

näringsidkarna och även för konsumenter. 

 

Produkter med aerosolbehållare som saknar föreskriven märkning på svenska enligt 

MSBFS 2018:1 är inte lagliga att marknadsföra eller tillhandahålla slutanvändare i 



  Sid 16 
STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 

2019-04-17 
PMT 9216-18 

Patent- och marknadsdomstolen  
 
Sverige. I vart fall utgör de föreskrivna varningstexterna i MSBFS 2018:1 sådana 

särskilda försiktighetsåtgärder enligt 19.1 d i Europaparlamentets förordning (EG) nr 

1223/2009 (Kosmetikaförordningen) som ska anges på svenska när produkten 

tillhandahålls slutanvändaren i Sverige. 

 

Hairmail är under alla omständigheter distributör av produkterna. Enligt artikel 6.2 i 

Kosmetikaförordningen ska en distributör kontrollera att kraven på information 

uppfylls. Vidare får enligt artikel 6.3 en distributör, om denne har skäl att tro att en 

kosmetisk produkt inte överensstämmer med kraven i förordningen, inte tillhandahålla 

produkten på marknaden förrän den bringats i överensstämmelse med de tillämpliga 

kraven.  

 

De aktuella bestämmelserna om varningstexter gäller oavsett om produkterna ska 

användas av konsumenter eller av frisörer i salong. Vad gäller ifrågavarande 

hårfärgningsmedel är dessa produkter avsedda att användas av frisörer i salong varför 

det är särskilt viktigt att frisörerna får just den varningsinformation på svenska som 

lagstiftningen kräver.  

 

Märkningen av produkterna står därför i strid med lag. Produkter utan korrekt 

märkning är inte lagliga att sälja eller marknadsföra i Sverige varför marknadsföringen 

är att anse som vilseledande och otillbörlig enligt punkten 9 i den svarta listan och 8 § 

MFL. 

 

I vart fall medför bristerna i märkning att Hairmails marknadsföring strider mot 

lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. 

Marknadsföringen påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut i märkbar mån och är därför otillbörlig enligt 6 § MFL. 

 

 

Bristande märkning enligt Kosmetikaförordningen – yrkande 4 
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Hairmail marknadsför och säljer ett antal hårfärgningsprodukter vilka innehåller 

ämnen som under speciella omständigheter i vissa fall kan vara allergiframkallande 

och som omfattas av begränsningar och skyldigheter, bl.a. märkning med varningstext 

på svenska språket enligt artikel 19.1 d) i Kosmetikaförordningen och bilaga III till 

Kommissionens förordning (EU) nr 1197/2013 (bilaga III).  

 

Nedanstående produkter som Hairmail marknadsför och säljer har inte erforderlig 

varningstext på svenska på produktens behållare, förpackning eller i bruksanvisningen 

avseende ämnen som omfattas av Kosmetikförordningen.  

 

Toluene-2,5-diamine 

 

IGORA Color 10 4-00 från Schwarzkopf (IGORA Color) och Color Sync Sheer Pastel 

Violet från Matrix (Color Sync) marknadsförs och säljs utan den varningstext på 

svenska på produkterna och förpackningarna som krävs för ämnet toluene-2,5-diamine 

med referensnummer 9 i bilaga III. Produkten IGORA Royal Highlifts 12–19 från 

Schwarzkopf (IGORA Royal) har en påklistrad lapp med felaktig information på 

förpackningen och informationen saknas helt på produkten.  

 

Resorcinol 

 

Produkterna IGORA Color, Color Sync samt Super KAY Hair Color Cream 12.11 från 

Kepro (Super KAY) innehåller ämnet Resorcinol med referensnummer 22 i bilaga III. 

Produkterna saknar den varningstext på svenska som krävs på produkterna och 

förpackningarna. Produkten IGORA Royal har en påklistrad lapp med felaktig 

information på förpackningen och informationen saknas helt på produkten. 

 

 

4-Amino-2-hydroxytoluene 

 

Hairmail marknadsför och säljer minst två produkter innehållandes ämnet 4- 
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Amino-2-hydroxytoluene med referensnummer 241 i bilaga III. Produkten Color Sync 

saknar den varningstext på svenska som krävs på produkten och förpackningen. 

Produkten IGORA Royal har en påklistrad lapp med felaktig information på 

förpackningen och informationen saknas helt på produkten. 

 

p-Phenylenediamine 

 

Produkten Super KAY innehåller ämnet p-Phenylenediamine med referensnummer 8a 

i bilaga III. Produkten och förpackningen saknar den varningstext på svenska som 

krävs. 

 

2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole 

 

Hairmail marknadsför och försäljer åtminstone två produkter innehållandes 

ämnet 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole med referensnummer 245 i bilaga III. 

Produkterna IGORA Color samt Super KAY saknar den varningstext på svenska som 

krävs på produkterna och förpackningarna. 

 

m-Aminophenol  

 

Hairmail marknadsför och försäljer åtminstone två produkter innehållandes 

ämnet m-Aminophenol med referensnummer 217 i bilaga III. Produkten Color Sync 

saknar den varningstext på svenska som krävs på produkten och förpackningen. 

Produkten IGORA Royal har en påklistrad lapp med felaktig information på 

förpackningen och informationen saknas helt på produkten. 

 

 

 

Hydrogen peroxide  
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Produkten Super KAY Oxiding Emulsion från Kepro innehåller hydrogen peroxide 

med referensnummer 12 i bilaga III. Hairmail marknadsför och säljer produkten utan 

den varningstext på svenska som krävs på produkten. 

 

Ammoniak 

 

Hairmail marknadsför och försäljer åtminstone tre produkter innehållandes 

ämnet ammoniak med referensnummer 4 i bilaga III. Produkterna IGORA Color samt 

Super KAY saknar den varningstext på svenska som krävs på produkterna och 

förpackningarna. Produkten IGORA Royal har en påklistrad lapp med felaktig 

information på förpackningen och informationen saknas helt på produkten. 

 

Svensk bruksanvisning 

 

Produkterna IGORA Color, Color Sync och IGORA Royal saknar svensk 

bruksanvisning.  

 

Sammanfattning och rättslig grund bristande märkning 

 

Hairmail är ansvarig person för produkterna som anges ovan. I vart fall är Hairmail 

distributör av produkterna och har därmed en skyldighet att tillse att produkterna 

uppfyller märkningskraven på svenska när de tillhandahålls i Sverige enligt artikel 6.2 

och 6.3 i Kosmetikaförordningen.  

 

Produkterna som saknar föreskriven märkning på svenska om särskilda försiktig-

hetsåtgärder är inte lagliga att marknadsföra eller tillhandahålla slutanvändare i 

Sverige. Märkningen av produkten står därför i strid med lag. 

 

Produkter utan korrekt märkning är inte lagliga att sälja eller marknadsföra i 

Sverige varför marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt punkten 9 i 

den svarta listan och 8 § MFL. 
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I vart fall medför bristerna i märkning av de aktuella produkterna att Hairmails 

marknadsföring strider mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL samt i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är därför otillbörlig enligt 6 § MFL. 

 

Vitesförbud 

 

Påståendena gäller bl.a. hälsa och miljö där särskilda krav på vederhäftighet ställs. 

Yrkandena gäller vidare påståenden som framställer produkter och priser som de bästa 

och de främsta, vilket inte är acceptabelt när påståendena inte är sanna. Påståenden om 

särskilda skattefördelar såsom "Taxfree" medför risk för att frisörer redovisar 

mervärdesskatt fel vilket kan medföra ansvar och skattetillägg enligt 

skattelagstiftningen. Påståendena har funnits lättillgängliga på bolagets hemsida, 

Facebooksida och i direktutskicken som skickats till samtliga frisörsalonger i Sverige.  

Hairmail har haft en nettoomsättning om cirka 7 652 000 EUR det senaste 

räkenskapsåret. Med hänsyn till Hairmails ekonomiska förhållanden, omfattningen av 

marknadsföringen, dess spridning samt skyddsintresset, finns det skäl att bestämma 

vitet till ett högt belopp. 

 

Hairmail 

 

Genomsnittskonsumenten 

 

Hairmail har samma uppfattning som KTF om vem som är målgruppen för den 

påtalade marknadsföringen såvitt avser yrkande 1 och 2. De produkter som omfattas av 

yrkande 3 och 4 används enbart av yrkesverksamma frisörer och vanliga konsumenter 

ingår alltså inte i målgruppen för marknadsföringen av de produkter som omfattas av 

dessa. I övrigt sammanfaller Hairmails syn på genomsnittskonsumenten med KTF:s 

syn.  
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Påståenden om pris och betalning – yrkande 1.7  

 

Uttrycket ”Du betalar bara från” är vanligt förekommande i marknadsföring. Det 

framgår tydligt av reklamutskicket att priset 22 kr respektive 36 kr är beräknat per 

färgdos om 60 ml. Dessutom framgår tydligt av bilden hur många ml färgtuben 

innehåller. Även om det totala priset per produkt inte anges i samma ruta framgår 

frånpriset per tub vid köp av 48 tuber i specifika bulletpoints för respektive produkt. I 

detta fall mellan 57–69 kr per tub. Mottagaren får med andra ord dels information om 

att en tub kostar mer än 22 kr, dels information om hur mycket en färgdos kostar samt 

hur många ml en färgtub innehåller.  

 

Mottagarna av marknadsföringen, dvs. främst frisörer, får antas vara väl informerade 

och uppmärksamma på att det är per färgdos som priset hänför sig, eftersom det 

rimligen kan antas att frisörer i sin tur sätter sina priser på hårbehandlingar, såsom 

hårfärgning, utifrån inköpspriset på mängden hårfärg som används per behandling.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser Hairmail att uttrycket "Du betalar bara 

från" inte strider mot marknadsföringslagen på så vis som KTF påstår. 

 

Påståenden om firmanamn (företagsnamn) och varumärke – yrkande 1.14 och 1.16 

 

Av stycket i de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren där "Hairmail Ab är  

ett registrerat varumärke" (yrkande 1.14) förekommer framgår det tydligt att det är 

"Hairmail" som är det registrerade varumärket och att Hairmail Ab är innehavare av 

varumärket "Hairmail". Varumärket är nationellt registrerat i Sverige och Finland samt 

internationellt.   

 

Hairmail Ab är en registrerad parallellfirma hos den finska Patent- och 

registerstyrelsen. En parallellfirma är företagets lydelse på ett annat språk och ska vara 

en så direkt översättning av företagsnamnet som möjligt. Om företagsnamnet 

innehåller en beteckning för företagsformen ska även den ingå, antingen på svenska 
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eller i översättning. "Hairmail Ab" är således en direkt och korrekt översättning av 

"Hairmail Oy" enligt den standard som tillämpas för parallellfirmor. Eftersom bolaget 

är finskt måste det inte registreras i det svenska bolagsregistret enligt ABL. 

 

Hairmail är momsregistrerat i Finland. "Hairmail Ab" utgör ett korrekt namn på en 

parallellfirma för "Hairmail Oy" och det kan inte anses vilseledande att i 

marknadsföringen ange att Hairmail Ab är momsregistrerat (yrkande 1.16). Det 

framgår tydligt att Hairmail Ab är ett finskt bolag då både momsregistreringsnumret är 

angivet med den finska landskoden "FI" och att bolagets hemort är Helsingfors.  

 

KTF:s påstående att "Hairmail Ab "ger en falsk trygghet om att det på något sätt är ett 

svenskt bolag köpet sker av” synes mena att mottagargruppen för Hairmails 

marknadsföring skulle känna sig otrygga med att handla icke-svenska produkter. KTF 

har inte redovisat något underlag som styrker detta påstående. Hairmails användning 

av "Hairmail Ab" i den aktuella marknadsföringen är inte vilseledande eller otillbörlig.   

 

Övriga påståenden – yrkande 1.11 

 

Det går inte att utläsa av formuleringen ”renar inomhusluften effektivare än vanliga 

metoder. Och viktigast av allt – den är säker och kan därför användas bland 

människor” att andra produkter inte skulle vara säkra. Formuleringen "kan därför 

användas bland människa” anger endast att just Biostar 120 som enskild produkt är en 

säker metod för att rensa inomhusluften. Påståendet innehåller överhuvudtaget ingen 

jämförande formulering. Än mindre utpekas någon specifik konkurrent eller 

konkurrerande produkt.  

 

Att uttrycket skulle spela på människors oro och hälsa är felaktigt. Så som uttrycket är 

utformat informerar det enbart om att Biostar R120 förbättrar inomhusluften i en miljö 

som kan påverkas av kemikalier m.m. och som kan påverka människors välmående. 

Uttrycket är inte misskrediterande och strider inte mot MFL och ICC:s 

miljöreklamregler på det sätt som KTF gör gällande.  
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Bristande märkning enligt MSBFS 2018:1 och Kosmetikaförordningen – yrkande 3 

och 4  

 

Hairmail bestrider att bolaget är ansvarig person enligt MSBFS 2018:1 och 

Kosmetikaförordningen för någon av de produkter som omfattas av yrkande 3 och 4. 

Ingen av de nu angivna produkterna har släppts ut på gemenskapsmarknaden av 

Hairmail. Dessutom vidareförsäljs inte dessa produkter till konsumenter utan de 

används uteslutande i frisörers egen verksamhet. Produkterna omfattas alltså inte av de 

märkningskrav som avses för konsumentprodukter.   

 

Vitesförbud 

 

KTF har yrkat att dels de konkreta formuleringar som anges i punkterna 1.1–1.21 ska 

förbjudas och dels "andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen samma 

innebörd.". En sådan utformning av ett eventuellt vitesförbud uppfyller inte kraven på 

förutsebarhet och konkretisering. Hairmail hemställer, för det fall Patent- och 

marknadsdomstolen meddelar ett vitesförbud i målet, att förbudet inte innefattar den 

ovan angivna formuleringen. Om andra handlingar ska förbjudas än de av KTF 

angivna formuleringarna måste dessa handlingar konkretiseras och klart framgå av 

vitesförbudet.  

 

DOMSKÄL 

 

Målet har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken avgjorts utan 

huvudförhandling.  
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Inledning 

 

Målet rör marknadsföring av kosmetiska produkter, hårvårdsprodukter och 

frisörutrustning. Marknadsföringen, som skett på Hairmails webbplats, i direktutskick i 

form av annonsblad som skickats direkt till målgruppen i Sverige och på bolagets 

svenska Facebooksida, har skett på sätt som framgår nedan och av domsbilagorna 1–2.   

 

Hairmail har vitsordat de av KTF angivna faktiska omständigheterna men bestritt talan 

i dess helhet. Hairmail har framfört argumentation och bevisning endast avseende vissa 

av de påtalade marknadsföringspåståendena.   

 

Med hänsyn till målets indispositiva karaktär har Patent- och marknadsdomstolen att 

göra en självständig prövning av om den påtalade marknadsföringen är att anse som 

otillbörlig på det sätt som KTF har gjort gällande.   

 

Allmänna utgångspunkter för Patent- och marknadsdomstolens prövning 

 

Enligt generalklausulen i 5 § MFL ska marknadsföring stämma överens med god 

marknadsföringssed. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt   

5 § är enligt 6 § MFL att anse som otillbörligt om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.  

 

Av den s.k. lagstridighetsprincipen följer att marknadsföring som innebär 

åsidosättande av annan lagstiftning än MFL, som uppmanar till brott eller som skapar 

risk för olagligt beteende är att anse som oförenlig med god marknadsföringssed och 

kan förbjudas med stöd av generalklausulen i 5 § MFL (se prop. 2007/08:115 s. 77 och 

Marknadsdomstolens avgöranden bl.a. MD 2004:17, 2009:33 och 2012:8). Principen 

är så självklar och väl förankrad i svensk rätt att det inte har ansetts nödvändigt att 

lagfästa den (se a. prop. s. 77 och prop. 1994/95:123 s. 43). 

 

Av 10 § MFL följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av 
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felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande ifråga om 

näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Detta gäller särskilt 

framställningar som rör produktens kvalitet, pris, grunderna för prisberäkningen, 

näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer och ställning på 

marknaden. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL är enligt 8 § MFL 

att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga 

att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får enligt 23 § första stycket MFL 

förbjudas att fortsätta med denna.  

 

Marknadsföring måste således vara vederhäftig. Enligt fast marknadsföringsrättslig 

praxis är det den som ansvarar för marknadsföringen som har bevisbördan för detta. 

För det fall en framställning inte är entydig gäller bevisbördan även för alla nära till 

hands liggande tolkningar av denna.  

 

För att kunna pröva om ett påstående är korrekt och vederhäftigt måste inledningsvis 

dess innebörd fastställas. En utgångspunkt enligt Europaparlaments och rådets direktiv 

(2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder, som de i målet aktuella bestämmelserna i 

MFL bygger på, är att marknadsföringen ska bedömas med hänsyn till hur den 

uppfattas av en genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer 

(se skäl 18 i direktivet och C-428/11 - Purely Creative m.fl., ECLI:EU:C:2012:651, 

punkt 53). 

 

Om marknadsföringen är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp följer av direktivet 

att marknadsföringen ska bedömas ur ett perspektiv som är representativt för den 

genomsnittliga medlemmen i denna grupp (se skäl 18 och artikel 5.2 b i direktivet) . 

Avgörande för hur en marknadsföringsåtgärd ska bedömas är också enligt fast 

marknadsföringsrättslig praxis hur framställningen, i det sammanhang den 

förekommer och vid en flyktig läsning, uppfattas av en genomsnittlig mottagare i den 
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målgrupp som marknadsföringen riktar sig till. Typen av produkt har betydelse 

såtillvida att konsumenten kan förmodas gå mer noggrant tillväga när det gäller att 

inhämta och värdera information om t.ex. dyrare och mer komplicerade 

sällanköpsvaror än enklare produkter som inhandlas rutinmässigt (se bl.a. MD 

2008:15, MD 2014:17 och MD 2015:11). 

 

Målgruppen 

 

Enligt Patent- och marknadsdomstolens mening visar utredningen i målet att den 

aktuella marknadsföringen främst riktar sig till en målgrupp bestående av 

frisörer på den svenska marknaden som i sin näringsverksamhet köper kosmetiska 

produkter och hårvårdsprodukter för användning i verksamheten och/eller för 

vidareförsäljning till konsumenter. Referenspunkten ska alltså vara en genomsnittlig 

mottagare i denna kategori. 

 

Domstolen anser att de i målet aktuella kosmetik- och hårvårdsprodukterna får antas 

handlas rutinmässigt av genomsnittskonsumenten. Även om genomsnittskonsumenten 

får antas ha kunskap om de funktionella egenskaperna hos kosmetiska produkter och 

hårvårdsprodukter anser domstolen att denne får antas sakna närmare kunskaper om 

säkerhet och hälsa vid användning av dessa produkter. 

 

Yrkande 1 - påstående 1.1 – 1.21 (domsbilaga 1) 

 

Påståenden om de bästa, populäraste och effektivaste produkterna – yrkande 1.17, 

1.19, 1.20 och 1.21 

 

Av utredningen i målet framgår att påståendena ”Marknadens bästa och populäraste”, 

”marknadens populäraste färger till fast lågt pris”, ” marknadens effektivaste” och 

”marknadens bästa” i vart fall har förekommit i inlägg på Hairmails Facebooksida 

under år 2018 på sätt som framgår av domsbilaga 1.  
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Domstolen anser att de aktuella påståendena är reservationslösa och långtgående. De 

ger i sitt sammanhang intryck av att de produkter som Hairmail marknadsför har 

särskild kvalitet och/eller är marknadens bästa och effektivaste märken.  

 

Hairmail har inte åberopat någon utredning för att styrka dessa påståenden och det har 

inte heller på annat sätt framkommit att Hairmail haft fog för påståendena. Domstolen 

konstaterar därför att påståendena är ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 

§ MFL. Enligt domstolen har påståenden om att vara bäst och/eller viss kvalitet en 

uppenbar effekt på en konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendena påverkar 

eller sannolikt påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Påståendena är därmed otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas.   

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL.  

 

Påståenden om pris och betalning – yrkande 1.1, 1.2, 1.4 - 1.10, 1.13, 1.18 och 1.19 

 

Påståendena ”Alltid till bästa pris”, ”Billigaste priset”, ”Bästa pris –[procentsats] av 

partipriset och ”Varför betala för mycket” förekommer i Hairmails direktutskick på 

sätt som framgår av domsbilaga 1.  

 

Domstolen anser att även dessa påståenden är reservationslösa och långtgående. De ger 

i sitt sammanhang intryck av att priser på produkter hos Hairmail är lägre än de som 

förekommer hos övriga återförsäljare på marknaden.  

 

Hairmail har inte åberopat någon bevisning för att styrka dessa påståenden och det har 

inte heller på annat sätt framkommit att Hairmail haft fog för påståendena. Domstolen 

konstaterar därför att påståendena är ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 

§ MFL. Enligt domstolen har påståenden om betalningsförmåner en uppenbar effekt på 

en konsuments köpbeteende vilket betyder att de påverkar eller sannolikt påverkar 
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dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Påståendena är därmed otillbörliga 

enligt 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL.  

 

Påståendet ”Rekommenderat utpris” har i vart fall förekommit i Hairmails 

direktutskick och påståendet ”Rabatten räknas från produktens normala pris” har 

förekommit på Hairmails Facebooksida på sätt som framgår av domsbilaga 1.  

 

Enligt domstolen har de aktuella påståendena en oklar innebörd såtillvida att det av 

marknadsföringen inte går att utläsa vem det är som tillämpar det rekommenderade 

utpriset eller normalpriset, hur länge priset har tillämpats och i vilken omfattning. Det 

framgår inte heller hur priserna är uträknade och med vilka priser jämförelsens görs.  

Eftersom det angivna rekommenderade utpriset och normalpriset genomgående är 

högre än Hairmails pris i den aktuella marknadsföringen ger påståendena i sitt 

sammanhang genomsnittskonsumenten intrycket att Hairmails priser jämförs med 

priset för motsvarande produkter hos en annan återförsäljare. Vidare ges intrycket att 

Hairmail ger kunden en viss rabatt på en produkts normalpris och att Hairmail har 

särskilt förmånliga priser.  

 

Hairmail har inte åberopat någon utredning för att styrka att det rört sig om en relevant 

jämförelse med riktiga rekommenderade priser eller normalpriser. Det har inte heller 

på annat sätt framkommit att Hairmail haft fog för sina påståenden. Domstolen 

konstaterar därför att påståendena är ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 

§ MFL. Enligt domstolen har påståenden om prisförmåner en uppenbar effekt på en 

konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendena påverkar eller sannolikt 

påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Påståendena är därmed 

otillbörliga enligt 8 § MFL.  
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Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om den aktuella marknadsföringen också strider mot god 

marknadsföringssed enligt 5 § MFL.  

 

Påståendet ”Du betalar bara från” förekommer i direktutskick på sätt som framgår av 

domsbilaga 1. Påståendet förekommer tillsammans med en prisuppgift om t.ex. 22 kr 

respektive 36 kr per färgdos 60 ml, där prisuppgiften är framträdande i stor stil medan 

färgdos 60 ml står i mindre stil i anslutning till bilder på färgtuber. Att en färgtub är 90 

ml framkommer endast av en tub på de aktuella bilderna i marknadsföringen. Ovanför 

bilden av färgtuberna förekommer formuleringen ”förmånligaste pris per tub om du 

köper 48 tuber” i finstilt text samt att tuberna på bilden då kostar 57 eller 69 kronor. 

För den exakta återgivningen hänvisas till domsbilaga 1.  

 

Hairmail har gjort gällande att det tydligt framgår av reklamutskicket att priset avser en 

färgdos om 60 ml och att färgtuberna på bilden innehåller 90 ml samt vad priset blir 

per färgtub vid köp av 48 tuber. Hairmail har vidare anfört att frisörer får antas vara väl 

informerade och uppmärksamma på att det är per färgdos som priset hänför sig till 

eftersom det rimligen kan antas att frisörer i sin tur sätter sina priser på hårbehand-

lingar utifrån inköpspriset på mängden hårfärg som används per behandling.  

 

Domstolen anser att det är vilseledande för en genomsnittskonsument i den aktuella 

målgruppen att på sätt som skett å ena sidan ange ett ”från-pris” beräknat på en 60 ml 

dos samtidigt som priset per tub anges till 57 eller 69 kr. För att få veta hur mycket en 

tub rymmer är konsumenten hänvisad till texten, i väldigt liten stil, på en av de tuber 

som förekommer på bild i annonsen, varav det framgår att den är 90 ml. Hairmail har 

inte heller visat hur en 60 ml dos av ett hårfärgningsmedel som kostar som lägst 57 kr 

för 90 ml kan kosta från 22 kr. Påståendena är alltså ovederhäftiga och därmed 

vilseledande enligt 10 § MFL. Enligt domstolen har påståenden av denna karaktär där 

ett frånpris, i det här fallet en doskostnad, anges som lägre än vad det egentligen är, en 

uppenbar effekt på en konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendet påverkar 
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eller sannolikt påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Påståendet 

är därmed otillbörligt enligt 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendet är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL.  

 

Hairmail har vidare använt påståendet ”Taxfree” i sin marknadsföring genom 

direktutskick på sätt som framgår av domsbilaga 1. Påståendet har en framträdande 

placering som rubrik i versaler i ett av utskicken och som en del av rubriken i det 

andra. 

 

Användningen av ordet ”taxfree” ger enligt domstolen genomsnittskonsumenten 

intrycket att de aktuella varorna kan köpas utan att betala sedvanlig skatt och att man 

därmed erhåller särskilda prisfördelar genom att handla från Hairmail jämfört med att 

handla från andra bolag. Hairmail har inte förklarat på vilket sätt marknadsföringen är 

vederhäftig. Eftersom det inte är fråga om försäljning som enligt gällande lag är 

befriad från mervärdesskatt, är denna marknadsföring vilseledande enligt 10 § MFL. 

Enligt domstolen har påståenden av karaktären betalnings- och skatteförmåner en 

uppenbar effekt på en konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendet påverkar 

eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Påståendet är därmed otillbörligt enligt 8 § MFL.  

 

Eftersom domstolen har funnit att de aktuella påståendena är vilseledande saknas det 

anledning att ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknads-

föringssed enligt 5 § MFL.  

 

Påståendena ”Delbetalning är smart”, ”förmånlig och helt riskfri leasingfinansiering” 

och ”Du betalar mindre skatt eftersom möblerna inte syns som egendom i den slutliga 

beskattningen” har förekommit i direktutskick från Hairmail på sätt som framgår av 

domsbilaga 1. Påståendena är enligt domstolen reservationslösa. I sitt sammanhang ger 
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påståendena genomsnittskonsumenten intrycket att det är en fördel ur pris- och 

skattesynpunkt att välja leasingfinansiering jämfört med köp.   

 

Hairmail har inte åberopat någon utredning för att styrka påståendena och det har inte 

heller på annat sätt framkommit att Hairmail haft fog för sina påståenden. Domstolen 

konstaterar därför att påståendena är ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 

§ MFL. Enligt domstolen har påståenden om betalnings- och skatteförmåner en 

uppenbar effekt på en konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendena påverkar 

eller sannolikt påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

Påståendena är därmed otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL.  

 

Påståenden om företagsnamn och varumärke – yrkande 1.14, 1.15 och 1.16 

 

Hairmail använder i sin marknadsföring i direktutskick samt på bolagets hemsida 

påståendena "Hairmail Ab är ett registrerat varumärke, ”Dessa försäljnings- och 

leveransvillkor tillämpas på handel mellan Hairmail Ab (nedan leverantör) och 

Hairmail Ab:s kunder och ”Hairmail Ab momsregistrerad” på sätt som framgår av 

domsbilaga 1. 

 

Av utredningen har framkommit att Hairmail, men inte Hairmail Ab, är ett registrerat 

varumärke och att Hairmail använder Hairmail Ab som företagsnamn. Hairmail har 

gjort gällande att Hairmail Ab är en i Finland registrerad parallellfirma till Hairmail Oy 

och att företagsnamnet utgör en korrekt översättning av det finska bolagsnamnet 

(aktiebolag). Även om domstolen inte finner skäl att betvivla att dessa uppgifter är 

riktiga ger bolagets användning av bokstavskombinationen Ab genomsnitts-

konsumenten uppfattningen att det handlar om ett svenskt aktiebolag. Enligt 

domstolens bedömning framgår det inte tillräckligt tydligt i den påtalade 
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marknadsföringen att Hairmail trots detta faktiskt är ett finskt bolag. Avgörande för 

hur en marknadsföringsåtgärd ska bedömas är hur den uppfattas i det sammanhang den 

förekommer och vid en flyktig läsning. Det är då inte tillräckligt att det allra sist i de 

allmänna försäljnings- och leveransvillkoren anges att Hairmail är momsregistrerad 

med hemort Helsingfors eller att det anges på fakturorna som skickas ut efter det att 

avtal ingåtts. 

 

Med hänsyn till vad som anförts ovan är den påtalade marknadsföringen vilseledande 

enligt 10 § MFL eftersom den ger konsumenterna intryck av att de köper produkter av 

ett svenskt företag. Enligt domstolen är det sannolikt att detta påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut eftersom en del av den aktuella 

målgruppen sannolikt känner sig mer bekväma med att köpa produkter av ett företag 

med säte i samma land där de själva är verksamma, dvs. i det här fallet Sverige. 

Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL och ska förbjudas. 

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL.  

 

Påståenden om miljö och hälsa – yrkande 1.11 och 1.12 

 

Hairmail har använt sig av påståendet ”renar inomhusluften effektivare än vanliga 

metoder. Och viktigast av allt – den är säker och kan därför användas bland 

människor” i direktutskick innehållande reklam för luftrenaren Biostar R120 på sätt 

som framgår av domsbilaga 1.  Formuleringen innehåller ett påstående att produkten är 

effektivare och därmed bättre än andra produkter. Hairmail har inte visat något stöd för 

att så skulle vara fallet. Det efterföljande påståendet ”och viktigast av allt – den är 

säker och kan därför användas bland människor” läst ihop med att produkten är 

effektivare än vanliga metoder ger genomsnittskonsumenten intrycket att andra 

metoder inte nödvändigtvis är säkra och användbara på människor. Hairmail har inte 
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visat fog för någon del av påståendet. Påståendet är misskrediterande för konkurrenters 

produkter och spelar på människors oro för hälsa och miljö.  

 

Hairmail har i samma annonsblad även använt påståendet "Det är viktigt att 

inomhusluften rensas på olika irritanter, då långvarig exponering för små partiklar i 

luften har en negativ inverkan på hälsan. Dålig inomhusluft orsakar huvudvärk, trötthet 

och irritation och gör att man lätt blir förkyld, smittas av sjukdomar och får astma- och 

allergianfall." 

 

Hairmail har inte presenterat någon utredning till stöd för påståendet att långvarig 

exponering för små partiklar har en negativ inverkan på hälsan. Även detta påstående, 

som alltså, såvitt framkommit i målet, inte är underbyggt, spelar på människors oro för 

hälsa och miljö. 

 

De aktuella påståendena är därför inte vederhäftiga utan vilseledande enligt 10 § MFL. 

Domstolen anser att påståenden om hälsa och miljö sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig 

enligt 8 § MFL och ska förbjudas. 

 

Eftersom domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det anledning att 

ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god marknadsföringssed enligt 

5 § MFL. 

 

Övriga påståenden – yrkande 1.3 

 

Påståendet ”Produkterna har 100 % nöjdhetsgaranti” förekommer i en annons för 

hårvårdspaket för hårbottensproblem i direktutskick på sätt som framgår av 

domsbilaga 1. Påståendet har en framträdande placering i annonsbladets övre högra 

hörn. Det framgår inte av sammanhanget vad som avses med 100 % nöjdhetsgaranti. 

Hairmail har inte heller inför domstolen förklarat vad som avses med den aktuella 

garantiutfästelsen eller på vilket sätt denna marknadsföring är vederhäftig. En 
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konsument ges intrycket att garantin är allomfattande, vilket Hairmail alltså inte visat 

att den de facto är. Domstolen finner mot denna bakgrund att påståendet är 

reservationslöst och vilseledande enligt 10 § MFL. Påståenden av karaktären 

garantiutfästelser påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL och ska förbjudas. 

 

Yrkande 1 – förbudens utformning 

 

KTF har i denna del, utöver de konkret påtalade påståendena, yrkat att domstolen ska 

låta förbuden omfatta även andra formuleringar än de ovan angivna med väsentligen 

samma innebörd. Hairmail har bestritt detta då bolaget inte anser att detta uppfyller de 

krav på förutsebarhet och konkretisering som krävs vid ett vitesförbud.  

 

Domstolen anser att det finns skäl att låta förbudet utsträckas till formuleringar med 

väsentligen samma innebörd eftersom de annars för enkelt kan kringgås. För att 

förbudet ska ges en tillräcklig konkretisering och anknytning till de överträdelser av 

marknadsföringslagen som domstolen har konstaterat bör förbudet dock knytas till de 

aspekter av vilseförande som domstolen konstaterat avseende den nu påtalade 

marknadsföringen och som framgår av domsbilaga 1. 

 

Yrkande 2 – rabatter (domsbilaga 2) 

 

KTF har yrkat att domstolen ska förbjuda Hairmail att vid marknadsföring ange exakta 

rabattsatser i procent, och/eller ange att rabatt "upp till" en exakt rabattsats lämnas, 

eller andra formuleringar med väsentligen samma innebörd, när så inte är fallet. 

 

På ett antal ställen i den påtalade marknadsföringen, som i vart fall har förekommit i 

direktutskick och som framgår av domsbilaga 2, gör Hairmail påståenden om att 

mottagaren får en viss angiven rabatt med exakt procentsats med angivande av 

produktens normalpris. KTF har ifrågasatt hur rabatten räknats ut samt även att det 

angivna normalpriset tillämpas av Hairmail eller på marknaden i övrigt.  
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Hairmail har inte åberopat någon utredning som visar att de angivna rabattsatserna är 

beräknade från ett vedertaget normalpris eller rekommenderat pris som verkligen har 

tillämpats av marknadsföraren eller av marknaden i övrigt under inte obetydlig tid. 

Marknadsföringen är därför inte vederhäftig utan vilseledande enligt 10 § MFL. 

Felaktiga prisjämförelser kan enligt domstolen antas påverka mottagarens förmåga att 

fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 8 § MFL. 

 

KTF har vidare gjort gällande att Hairmail i sin marknadsföring angett att mottagaren 

får "upp till" en viss exakt rabattsats men att den angivna rabattsatsen endast tillämpas 

på ett fåtal av de aktuella produkterna.  

 

Hairmail har inte heller här visat att den angivna rabattsatsen faktiskt ges på ett större 

antal av de produkter som Hairmail marknadsför på detta sätt eller att den angivna 

procentsatsen är exakt så mycket billigare än bolagets normala priser eller 

konkurrenternas priser. Marknadsföringen är därför även i denna del vilseledande och 

otillbörlig enligt 10 och 8 §§ MFL. Den påtalade marknadsföringen ska därför 

förbjudas. Utformningen av förbudet bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Yrkande 3 - bristande märkning enligt MSBFS 2018:1  

 

KTF har yrkat att domstolen ska förbjuda Hairmail att marknadsföra kosmetiska 

produkter med aerosolbehållare som saknar märkning på svenska språket i lätt läsbar 

och varaktig skrift enligt punkten 2.2 i bilagan till Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps författningssamling MSBFS (2018:1).  

 

KTF har gjort gällande att Hairmail genom sin webbsida och i reklamblad 

marknadsfört produkten Matrix Style Fixer 400 ml på detta sätt utan erforderlig 

märkning.  
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Av utredningen framgår att det inte finns någon svensk text alls på den påtalade 

produkten Matrix Style Fixer 400 ml. Av produktens engelska text framgår att denna 

klassificerats som extremt brandfarlig och den är även märkt med faropiktogrammet 

flamma (GHS02).  

 

Hairmail har inte bestritt att Matrix Style Fixer 400 ml i och för sig omfattas av de 

aktuella föreskrifterna MSBFS 2018:1 men har bestritt att bolaget är ansvarig person 

för produkten eftersom den inte har släppts ut på gemenskapsmarknaden av Hairmail. 

Hairmail har även invänt att produkten inte säljs till konsumenter utan att den används 

uteslutande i frisörers egen verksamhet. Enligt Hairmail omfattas produkten därför inte 

av de märkningskrav som avses för konsumentprodukter.  

 

Det har inte framkommit något i målet som ger stöd för annat än att bestämmelserna i 

MSBFS 2018:1 är tillämpliga på hårprodukten Matrix Style Fixer 400 ml. Patent- och 

marknadsdomstolen konstaterar att produkten, som KTF har angett, saknar märkning 

på svenska språket och därför strider mot 4 § i MSBFS 2018:1 och punkten 2.2 i dess 

bilaga. Domstolen finner därför att märkningen av produkten är i strid med nämnda 

föreskrifter.  

 

MSBFS 2018:1 är en implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 

75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar beträffande aerosolbehållare (aerosoldirektivet). En produkt som inte 

uppfyller de krav som ställs i de aktuella föreskrifterna får inte släppas ut på den 

gemensamma marknaden. Enligt direktivets artikel 8.2 kan medlemsstaterna i den 

nationella implementeringen ställa som villkor för försäljning inom sitt territorium att 

det nationella språket används för förpackningstexten. Ett sådant villkor har införts i 

Sverige och återfinns i 4 § MSBFS 2018:1. Av detta följer att en försäljning av en 

produkt i Sverige inte får ske om den inte är märkt på föreskrivet sätt på svenska. 

Eftersom sådan märkning saknas på de exemplar av produkten Matrix Style Fixer 400 

ml som Hairmail marknadsför strider marknadsföringen och försäljningen av 
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produkten mot nämnda föreskrifter. I detta avseende saknar det betydelse om 

marknadsföringen och försäljningen riktar sig mot privatpersoner eller frisörer. 

 

Till följd av den s.k. lagstridighetsprincipen är marknadsföringen därför inte förenlig 

med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Vid bedömningen av marknadsföringen 

saknar det betydelse huruvida Hairmail är eller inte är den aktör som släppt ut 

produkten i fråga på EU:s gemensamma marknad.  

 

Marknadsföringen är vidare uppenbart sådan att den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § 

MFL varför den är otillbörlig och ska förbjudas. Förbudet bör få de utformningar som 

framgår av domslutet. 

 

Eftersom domstolen funnit att den aktuella marknadsföringen strider mot god 

marknadsföringssed saknas det anledning att ta ställning till om marknadsföringen 

också omfattas av punkten 9 i bilaga 1 till rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 

2005 om otillbörliga affärsmetoder (den svarta listan).  

 

Yrkande 4 - bristande märkning enligt Kosmetikaförordningen   

 

KTF har yrkat att domstolen ska förbjuda Hairmail att marknadsföra kosmetiska 

produkter som saknar märkning på svenska språket enligt vad som föreskrivs i 

Kosmetikaförordningen. 

 

KTF har gjort gällande att Hairmail marknadsför och säljer ett antal hårfärgnings-

produkter som inte har erforderlig varningstext på svenska på produktens behållare, 

förpackning eller i bruksanvisningen avseende ämnen som omfattas av Kosmetik-

förordningen. Vissa produkter saknar även svensk bruksanvisning.  

 

KTF har gjort gällande att produkter utan korrekt märkning inte är lagliga att sälja eller 

marknadsföra i Sverige varför marknadsföringen är att anse som otillbörlig enligt 
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punkten 9 i den svarta listan och 8 § MFL. I vart fall strider marknadsföringen, enligt 

KTF, mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed enligt 5 § MFL samt 

påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är 

därför otillbörlig enligt 6 § MFL. 

 

Hairmail har bestritt att bolaget är ansvarig person enligt Kosmetikaförordningen för 

någon av de produkter som omfattas av yrkandet eftersom ingen av produkterna har 

släppts ut på gemenskapsmarknaden av Hairmail. Hairmail har vidare anfört att ingen 

av produkterna vidareförsäljs till konsumenter utan används uteslutande av frisörer. 

Hairmail menar att produkterna därför inte omfattas av de märkningskrav som avses 

för konsumentprodukter.   

 

KTF har gjort gällande att Hairmail är ansvarig person för produkterna och att 

Hairmail i vart fall är distributör av dessa och därför har en skyldighet att se till att 

produkterna uppfyller märkningskraven på svenska när de tillhandahålls i Sverige 

enligt artikel 6.2 och 6.3 i Kosmetikaförordningen.  

 

Utredningen ger vid handen att Hairmail har marknadsfört produkter som innehåller 

sådana ämnen som gör att de omfattas av de krav som följer av artikel 19.1 d) och 

bilaga III till Kosmetikaförordningen och att dessa inte varit märkta på där föreskrivet 

sätt.  

 

Parterna har argumenterat kring frågan om Hairmail är att anses vara ansvarig person 

alternativt distributör enligt Kosmetikaförordningen. Domstolen gör härvid följande 

bedömning. En distributör är, i Kosmetikaförordningens mening, varje fysisk eller 

juridisk person i leveranskedjan utöver tillverkaren eller importören, som 

tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden, se artikel 2 punkten 1 d. Enligt 

artikel 6 är en distributör skyldig att se till att de tillämpliga kraven uppfylls, bl.a. 

avseende märkning. Det står klart att Hairmail i vart fall är en distributör i 

Kosmetikaförordningens mening. Domstolen anser dock att detta saknar betydelse ur 

ett marknadsrättsligt perspektiv där det viktiga (i det här fallet) är att bedöma om den 
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påtalade marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed alternativt punkten 9 i 

den svarta listan.  

 

Hairmails marknadsföring av produkterna som strider mot Kosmetikaförordningen är i 

strid med den s.k. lagstridighetsprincipen (se ovan). Marknadsföringen stämmer därför 

inte överens med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL.  Eftersom den bristande 

märkningen på de aktuella produkterna avser i högsta grad väsentlig information för en 

konsument i målgruppen får det anses stå klart att marknadsföringen påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut i märkbar mån. 

Marknadsföringen är därför otillbörlig enligt 6 § MFL.  

 

Den påtalade marknadsföringen ska därför förbjudas och utformningens av förbudet 

bör få den lydelse som framgår av domslutet. 

 

Eftersom domstolen funnit att den aktuella marknadsföringen strider mot god 

marknadsföringssed saknas det anledning att ta ställning till om marknadsföringen 

också omfattas av punkten 9 i den svarta listan.  

 

Förbud och åläggande vid vite m.m. 

 

Ett förbud enligt 23 § MFL ska enligt 26 § samma lag förenas med vite om det inte av 

särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet. 

 

Vitet ska bestämmas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om 

vitesadressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas 

förmå adressaten att följa förbudet. Vid bedömning av vitesbeloppets storlek ska 

domstolen även beakta skyddsintresset och hur marknadsföringen har riktats till 

mottagaren.  

 

Med hänsyn till vad som ovan funnits utrett om marknadsföringens karaktär och då 

marknadsföringens målgrupp får anses ha ett beaktansvärt skyddsintresse samt mot 
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bakgrund av att Hairmails nettoomsättning det senaste räkenskapsåret var mellan 7 och 

8 miljoner EUR, bedömer domstolen att det yrkade vitesbeloppet om 1 miljon kronor 

är skäligt. 

 

Rättegångskostnader 

 

Med hänsyn till utgången ska Hairmail ersätta KTF för rättegångskostnader. KTF har 

begärt ersättning med 314 155 kr varav 310 000 kr avser ombudsarvode. Patent- och 

marknadsdomstolen finner att det yrkade beloppet är skäligt för att tillvarata bolagets 

rätt.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (PMD-02) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 8 maj 2019. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

 

Alexander Ramsay 



Bilaga 1
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02 
________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens 
namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att Patent- och 
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt 
överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombud-
ets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar 
adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar 
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Bilaga 3
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
domstolen överklagandet och alla handlingar 
i målet vidare till Patent- och marknads-
överdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Patent- och marknads-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Patent- och marknads-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Patent- och 
marknadsöverdomstolen tar domstolen först 
ställning till om målet ska tas upp till prövning. 

Patent- och marknadsöverdomstolen ger 
prövningstillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att Patent- och marknads-
domstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om Patent- och marknadsdomstolen har 
dömt rätt utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har frågor. Adress och 
telefonnummer finns på första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

