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DOMSLUT 

 

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS vid vite av 

1 000 000 kr 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 
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k) ”Har […] sparet” 

 

eller väsentligen samma formuleringar som ger intryck av 

 

att produkter marknadsförda av Brands4Hair ApS skulle ha särskild kvalitet och/eller 

vara marknadens bästa märken, 

att priser på produkter hos Brands4Hair ApS är lägre än de som förekommer hos 

övriga återförsäljare på marknaden, 

att det pris som Brands4Hair ApS anger som ordinarie, normalt eller vägledande pris 

är det pris som kunden betalar för en produkt på ett annat försäljningsställe, 

att Brands4Hair ApS ger kunden en viss rabatt på en produkts pris, samt 

att kund vid köp av en produkt hos Brands4Hair ApS sparar ett visst angivet belopp 

 

om så inte är fallet. 

 

2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS vid vite av  

1 000 000 kr 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 (2014:1) på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt.  

 

3. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS vid vite av  

1 000 000 kr att marknadsföra brandfarliga kosmetiska produkter som saknar 

märkning på svenska språket enligt artikel 19.1 d) i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1223/2009 på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt.  

 

4. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Brands4Hair ApS 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.  
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5. Brands4Hair ApS ska ersätta KTF Organisation Aktiebolag för bolagets rättegångs-

kostnader med 255 200 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § 

räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

_______________________ 
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BAKGRUND 

 

KTF Organisation Aktiebolag (KTF) ägs av Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet 

som är en paraplyorganisation för olika branschföreningar inom kemtekniska  

konsumentprodukter som kosmetik- och hygienprodukter, tvättmedel och 

rengöringsmedel. Organisationen har närmare 120 medlemsföretag. KTF har en 

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

företag med verksamhet som är inriktad på hårvårdsprodukter. 

 

Brands4Hair ApS (Brands4Hair), tidigare All4Hair ApS, är ett danskt e-handelsbolag 

som marknadsför och säljer kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter från kända 

svenska och internationella leverantörer på sin webbplats brands4hair.se (webbplatsen 

hette tidigare all4hair.se) till frisörer på den svenska marknaden. En del av produkterna 

säljs med aerosolbehållare, dvs. sprayburkar/sprayflaskor. 

 

Den påtalade marknadsföringen har skett på brands4hair.se, all4hair.se, i annonsblad 

och på fakturor under 2014 och 2015. 

 

KTF väckte den 15 maj 2015 talan mot Brands4Hair vid Marknadsdomstolen rörande 

Brands4Hairs marknadsföring av hårvårdsprodukter och kosmetiska produkter. Målet 

överlämnades den 1 september 2016 till Patent- och marknadsdomstolen. 

 

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

 

KTF har yrkat att  

 

1. Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt 

verkande vite förbjuder Brands4Hair att vid marknadsföring mot den svenska 

marknaden av kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter om så inte är fallet,  

 

1.1) att använda formuleringarna  
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1.1.1 "Spara massor av pengar på våra kvalitetsprodukter", 

1.1.2 ”Marknadens bästa märken till starka priser”, 

1.1.3 ”Vi ger dig mer för pengarna”, 

1.1.4 ”Ger dig marknadens bästa pris”, 

1.1.5 ”Helt enkelt marknadens lägsta priser”, 

1.1.6 ”Erbjuda marknadens bästa priser”, 

1.1.7 ”Ord.pris”, 

1.1.8 ”Webpris”, 

1.1.9 ”Normalpris”, 

1.1.10 ”Vejledende priser”, samt 

1.1.11 ”Har […] sparet”. 

 

1.2 att använda andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som de i 1.1 

angivna. 

 

1.3 att använda andra formuleringar med väsentligen samma innebörd som de i 1.1 

ovan angivna som ger intryck av 

 

1.3.1 att produkter marknadsförda av Brands4Hair skulle ha särskild kvalitet och/eller 

vara marknadens bästa märken, 

1.3.2 att priser på produkter hos Brands4Hair är lägre än de som förekommer hos 

övriga återförsäljare på marknaden, 

1.3.3 att det pris som Brands4Hair anger som ordinarie, normalt eller vägledande pris 

skulle vara det pris som kunden betalar för en produkt hos ett annat försäljningsställe, 

1.3.4 att Brands4Hair skulle ge kunden en viss rabatt på en produkts pris, samt 

1.3.5 att kund vid köp av en produkt hos Brands4Hair skulle spara visst angivet 

belopp. 

 

1.4 Patent- och marknadsdomstolen vid vite om 1 000 000 kr eller annat kraftigt 

verkande vite förbjuder Brands4Hair att marknadsföra kosmetiska produkter, 
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1.4.1 med aerosolbehållare som saknar föreskriven information om särskilda 

försiktighetsåtgärder avseende brandfara, på svenska i lätt läsbar och varaktig skrift, 

enligt bilagan till MSBFS 2010:8 punkterna 2.2 – 2.3, eller bilagan till MSBFS 2014:1 

punkten 2.2, på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt, 

 

1.4.2 som är brandfarliga och som saknar information om särskilda 

försiktighetsåtgärder avseende brandfara, på svenska i outplånlig, lättläst och väl 

synlig text på produkten, på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt, 

 

1.4.3 som saknar föreskriven information avseende användning och varningstext för 

ämnen med begränsningar enligt Bilaga III till Kosmetikaförordningen, på 

förpackningen eller produkten, på svenska i outplånlig, lättläst och väl synlig text, på 

sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt, samt 

 

1.4.4 som saknar bruksanvisningar på svenska, på sätt som skett eller på väsentligen 

liknande sätt. 

 

Brands4Hair har, som bolaget slutligen bestämt sin talan, medgivit KTF:s talan. 

 

KTF har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN 

 

KTF 

 

Marknadsföringen och målgrupp 

 

Den aktuella marknadsföringen har skett på Brands4Hairs svenska webbplats, i ett 

annonsblad och på fakturor. 
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Målgruppen är frisörer som i sin näringsverksamhet avser att använda kosmetiska 

produkter och hårvårdsprodukter på konsumenter och/eller vidareförsälja sådana 

produkter till konsumenter. 

 

Vilseledande påståenden (yrkande 1.1 – 1.3)  

 

Brands4Hair har i marknadsföring använt formuleringarna "Spara massor av pengar på 

våra kvalitetsprodukter", "Marknadens bästa märken till starka priser", "Vi ger dig mer 

för pengarna", "Ger dig marknadens bästa pris", "Helt enkelt marknadens lägsta 

priser", "Erbjuda marknadens bästa priser", "Ord.pris", "Webpris", "Normalpris", 

"Vejledande priser" och "Har [...] sparet". Påståendena är inte vederhäftiga. 

Marknadsföringen strider därför mot god marknadsföringssed enligt 5 § 

marknadsföringslagen (2008:486), MFL, och är vilseledande enligt 10 § första stycket 

och andra stycket 4 och 5 MFL. 

 

Marknadsföringen påverkar sannolikt mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut och är därför otillbörlig enligt 6 § respektive 8 § MFL. 

 

Yrkande 1.2 och 1.3 förhindrar kringgåenden av förbud mot de otillbörliga 

formuleringarna i yrkande 1.1 i enlighet med 23 § MFL. 

 

Vilseledande påståenden om kvalitet och ”bästa” produkter (yrkande 1.1.1 – 1.1.2, 1.2 

och 1.3.1) 

 

Reservationslösa påståenden om "bästa märken" m.m. innebär enligt praxis en 

jämförelse gentemot hela marknaden. Påståendet att Brands4Hair skulle sälja 

"kvalitetsprodukter" ger mottagaren intrycket att samtliga produkter som Brands4Hair 

marknadsför skulle vara av hög kvalitet. För att sådana påståenden ska vara tillåtna att 

använda krävs att Brands4Hair har utfört mycket omfattande tester rörande samtliga på 

marknaden förekommande produkter och som på ett vetenskapligt och entydigt sätt 
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kan styrka att de av Brands4Hair marknadsförda produkterna är av "marknadens bästa 

märken".  

 

Brands4Hairs hänvisning till att bolaget har "kvalitetsprodukter" samt att  

Brands4Hair skulle ha "marknadens bästa märken" 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 

kvalitet. Påståendena saknar grund och nödvändigt underlag.  

 

Vilseledande påståenden om pris (yrkande 1.1.1 – 1.1.11, 1.2 och 1.3.2 – 1.3.5) 

 

Brands4Hairs reservationslösa påståenden om att Brands4Hair "Ger dig marknadens 

bästa pris", att Brands4Hair kan "Erbjuda marknadens bästa priser", att du hos 

Brands4Hair har "helt enkelt marknadens lägsta priser" och övriga ovan angivna 

påståenden enligt yrkandena innebär enligt praxis en jämförelse gentemot samtliga 

återförsäljare på den svenska marknaden och att Brands4Hair alltid har de "bästa 

priserna", dvs, de lägsta, jämfört med alla andra återförsäljare. För att sådana 

påståenden ska vara tillåtna att använda krävs att Brands4Hair utfört mycket 

omfattande undersökningar rörande priserna hos samtliga på marknaden verksamma 

återförsäljare och att undersökningarna otvetydigt utvisar att Brands4Hair alltid har 

lägre pris än samtliga andra återförsäljare. Dessutom krävs att Brands4Hair utfört 

mycket omfattande undersökningar rörande samtliga distributörers priser av just de 

aktuella produkterna och som entydigt visar att kunderna skulle spara "massor av 

pengar" på att handla hos Brands4Hair samt att Brands4Hair har "starka priser". 

Brands4Hair har inte heller visat att påståendet ”Vi ger mer för pengarna” är sant.  

 

För att de jämförande påståendena "Ord.pris" och/eller "Normalpris" ska vara tillåtna 

att använda krävs att Brands4Hair utfört mycket omfattande jämförelser med övriga 

distributörers produktpriser som visar att det angivna ordinarie priset eller normalpriset 

är det som råder hos övriga återförsäljare på den svenska marknaden. Av jämförelsen 

mot ett angivet ordinarie pris eller normalpris förmedlas intrycket att Brands4Hairs 
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priser är särskilt förmånliga. Mottagaren får uppfattningen att Brands4Hairs priser 

jämförs mot det pris mottagaren hade fått betala för motsvarande produkt hos en annan 

återförsäljare, vilket är felaktigt. Brands4Hair har inte hänvisat till varifrån de angivna 

ordinarie priserna eller normalpriserna har inhämtats.  

 

I fakturor anger Brands4Hair att kunden "i forhold til vejledende priser” ”Har [...] 

sparet" ett visst belopp. Hur det belopp kunden skulle ha sparat har uträknats framgår 

inte. Inte heller vad som avses med "vejledende priser". Vad gäller användandet av 

uttrycket "vejledende priser" har Brands4Hair inte visat att de angivna ordinarie 

priserna vid tidpunkten för marknadsföringen var av rättighetsinnehavaren 

rekommenderade priser eller på annat sätt vägledande priser. 

 

Vidare marknadsför Brands4Hair att vissa produkter har två olika priser, som anges 

såsom "Pris kr" och "Webpris". Redan angivelsen av olika priser är vilseledande för 

mottagaren. Vidare anger Brands4Hair att "Webpriserna beräknas som 10 % 

bonuspoäng + 2 % kassarabatt", vilket således måste uppfattas som att angivna 

"Webpriser" är angivet "Pris kr" med 10 procent plus 2 procent prisavdrag, totalt  

12 procent i prisavdrag. Dock synes inte de angivna "Webpriserna" tillämpas på detta 

sätt eftersom Brands4Hair för ett stort antal produkter anger att några bonuspoäng inte 

utgår. Prisavdraget blir således endast 2 procent i dessa fall, och det angivna 

"Webpriset" överensstämmer då inte med påståendet att "Webpriserna beräknas som 

10 % bonuspoäng + 2 % kassarabatt".  

 

Eftersom Brands4Hair marknadsför produkter till ett "Webpris" som "beräknas som  

10 % bonuspoäng +2 % kassarabatt" ska produkterna också säljas till detta pris. 

Brands4Hair anger dock separat att "Intjänade poäng kan först användas som betalning 

på senare köp". Kunden får således inte något prisavdrag om 10 procent, motsvarande 

vad som marknadsförs som en bonus, på det angivna "Pris kr". Angivandet av 

"Webpriser" som marknadsförs innehålla ett prisavdrag som kunden sedermera inte får 

del av vid köpet är vilseledande.  
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Bristande märkning av aerosolbehållare och brandfarliga produkter (yrkande 1.4.1 – 

1.4.2) 

 

Brands4Hair har marknadsfört och sålt produkten ”Osis+ Session Extreme Hold 

Hairspray”, 300 ml, med aerosolbehållare som saknar text på svenska i outplånlig, 

lättläst och väl synlig text. Det står i strid med punkterna 2.2 – 2.3 i bilagan till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS 

[2010:8]) samt punkten 2.2 i bilagan till MSBFS (2014:1). Nämnda 

författningssamlingar är svenska implementeringar av rådets direktiv 75/324/EEG om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande 

aerosolbehållare. 

 

Svensk text krävs enligt artikel 19.1 d) i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1223/2009 (Kosmetikaförordningen) och 4 § förordning (2013:413) om 

kosmetiska produkter (den svenska förordningen om kosmetiska produkter). Eftersom 

Brands4Hair tillhandahåller produkterna på den svenska marknaden är det 

Brands4Hairs ansvar att informationen finns på svenska.  

 

Mer specifikt saknas följande märkning på svenska för produkten ”Osis+ Session 

Extreme Hold Hairspray”, 300 ml; 

 

”Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temparaturer över +50 grader C. 

Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare” (punkten 2.2 a) i bilagan 

till MSBFS [2010:8] eller ”Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. ”Skyddas 

för solljus”, ”Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F” och ”Får inte 

punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare” (punkten 2.2 a) i bilagan till 

MSBFS [2014:1]). 

 

”Förvaras oåtkomligt för barn” (punkten 2.3 b) i bilagan till MSBFS [2010:8] och 

punkten 2.2 a) iv) i bilagan till MSBFS [2014:1]). 
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”Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden” (punkten 2.3 b) i 

bilagan till MSBFS [2010:8]) eller ”Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta 

ytor.  – Rökning förbjuden” (punkten 2.2 a) ii) i bilagan till MSBFS [2014:1]).  

 

”Spreja inte mot öppen låga eller glödande material” (punkten 2.3 b) i bilagan till 

MSBFS [2010:8]) eller ”Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor” 

(punkten 2.2 c) iii) i bilagan till MSBFS [2014:1]). 

 

Eftersom produkten ”Osis+ Session Extreme Hold Hairspray”, 300 ml, innehåller en 

blandning som enligt den engelska varningstexten är klassificerad som ”Extremely 

flammable” ska produkten också märkas med texten ”Extremt brandfarlig” (punkten 

2.2 b) i bilagan till [MSBFS 2010:8]) eller ”Extremt brandfarlig aerosol” (punkten 2.2 

c) ii) i bilagan till MSBFS [2014:1]). 

 

Brands4Hair har också marknadsfört och sålt produkten ”Osis+ Smooth Polish Elixir”, 

75 ml, som är brandfarlig men som saknar text om särskilda försiktighetsåtgärder 

avseende brandfara på svenska i outplånlig, lättläst och väl synlig text. Produkten har 

istället sådan text på franska ”Inflammable”. Varningstexten ska vara ”Brandfarlig” 

och den ska anges på svenska.  

 

Produkter med aerosolbehållare som saknar varaktig och lätt läsbar svensk 

varningstext är inte lagliga att marknadsföra eller tillhandahålla slutanvändare i 

Sverige. Kosmetiska produkter som saknar erforderlig outplånlig lättläst svensk text 

rörande försiktighetsåtgärder är inte heller lagliga att marknadsföra eller tillhandahålla 

slutanvändare i Sverige. Eftersom Brands4Hair tillhandahåller produkterna på den 

svenska marknaden är det Brands4Hairs ansvar att informationen finns på svenska.  

Bristerna i märkning av produkterna på svenska medför att Brands4Hairs 

marknadsföring strider mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed samt 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 5 § 

MFL och är otillbörlig enligt 6 § MFL.  
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Åsidosättande av bestämmelser om märkning (yrkande 1.4.3 – 1.4.4) 

 

Brands4Hair har marknadsfört och sålt ett antal hårfärgningsprodukter av märket 

IGORA ROYA som innehåller ämnen som omfattas av begränsningar enligt Bilaga III 

till Kosmetikförordningen. Bilaga III är ändrad genom kommissionens förordning 

(EU) nr 1197/2013. Produkterna saknar erforderlig varningstext på svenska på 

produkten, förpackningen eller i bruksanvisningen.  

 

Brands4Hair har marknadsfört och sålt åtminstone sex produkter som innehåller ämnet 

Toluene-2,5-diamine (referensnummer 9a i Bilaga III till Kosmetikförordningen).  

Produkter som innehåller Toluene-2,5-diamine ska vid yrkesmässig användning vara 

märkt med blandningsförhållandet, en varningstriangel blandningsförhållandet samt 

följande anvisningar för användning och varningstext på svenska. 

 

"Endast for yrkesmässig användning. Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga 

allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd for 

användning på personer under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka 

risken for allergier. Färga inte håret om - du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad 

och skadad hårbotten, - du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare, - du har reagerat 

på en temporär tatuering med svart henna tidigare. Innehåller fenylendiaminer 

(toluendiaminer). Använd skyddshandskar."  

 

Produkterna saknar denna varningstext. 

 

Vidare har Brands4Hair marknadsfört och sålt åtminstone fem produkter som 

innehåller ämnet resorcinol (referensnummer 22 i Bilaga III till 

Kosmetikförordningen). Produkter som innehåller resorcinol ska vara märkt med  

blandningsförhållandet, en varningstriangel samt följande anvisningar för användning 

och varningstext. 

 

"Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ 

bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år. 
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Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret 

om - du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten, - du har 

reagerat på hårfärgningsmedel tidigare, - du har reagerat på en temporär tatuering med 

svart henna tidigare. Innehåller resorcinol. Skölj håret väl efter användning. Skölj 

ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem. Använd ej till färgning av 

ögonfransar eller ögonbryn."  

 

Produkterna saknar denna varningstext.  

 

Brands4Hair har också marknadsfört och sålt produkter som innehåller ämnena 4-

Amino-2-hydroxytoluene (åtminstone två produkter), 2- Methylresorceinol 

(åtminstone två produkter), 4-Amino-m-Cresol (åtminstone en produkt) och 2-Amino-

4-hydroxyethylaminoanisole (åtminstone en produkt). Ämnena utgör referensnummer 

241, 243, 244 och 245 i Bilaga III till Kosmetikaförordningen. Produkter som 

innehåller dessa ämnen ska vara märkta med blandningsförhållandet, en 

varningstriangel samt följande anvisningar för användning och varningstext. 

 

"Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ 

bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år. 

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret 

om - du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten, - du har 

reagerat på hårfärgningsmedel tidigare, - du har reagerat på en temporär tatuering med 

svart henna tidigare."  

 

Produkterna saknar märkningen.   

 

Likadana bruksanvisningar tycks vara bifogade till samtliga ovan redovisade 

produkter, men de saknar bruksanvisningar på svenska.  

 

Av artikel 19.1 d i Kosmetikförordningen, gällande särskilda försiktighetsåtgärder, 

framgår att de försiktighetsåtgärder som anges bl.a. i Bilaga III till förordningen ska 
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anges på produkten. Enligt 4 § i den svenska förordningen om kosmetiska produkter 

ska denna text anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls 

slutanvändaren på marknaden i Sverige. Artikel 19.1 d i Kosmetikförordningen 

omfattar även de bruksanvisningar som hänvisning sker till i Bilaga III, se även Bilaga 

I till förordningen, del B punkten 2. Även bruksanvisningar ska således vara på 

svenska.  

 

Kosmetiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av begränsningar och som 

inte används i enlighet med dessa begränsningar är inte lagliga att marknadsföra eller 

tillhandahålla slutanvändare i Sverige. Bristerna i varningsmärkningen av produkterna 

på svenska medför att Brands4Hairs marknadsföring strider mot lagstridig-

hetsprincipen och god marknadsföringssed samt sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 5 § MFL och är otillbörlig enligt 6 § 

MFL.  

 

Brands4Hair 

 

Vilseledande påståenden (yrkande 1.1 – 1.3) och bristande märkning (yrkande 1.4) 

 

Som Brands4Hair får förstås har bolaget vitsordat de av KTF angivna faktiska 

omständigheterna för KTF:s talan. 

 

När det gäller yrkande 1.1 – 1.3 har Brands4Hair vitsordat att bolagets marknadsföring 

genom misstag av en enskild medarbetare inte har varit korrekt men att detta har rättats 

till.  

 

När det gäller yrkande 1.4.1 och 1.4.2 har Brands4Hair angivit att den bristande 

märkningen berodde på en enskild medarbetare.  
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BEVISNING 

 

KTF har åberopat skriftlig bevisning. 

 

DOMSKÄL 

 

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

huvudförhandling. 

 

Inledning 

 

Målet rör ett flertal påståenden om kvalitet och pris som Brands4Hair har använt i sin 

marknadsföring av kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter bl.a. på bolagets 

webbplats brands4hair.se och den tidigare webbplatsen all4hair.se, i annonsblad och på 

fakturor under 2014 och 2015. Målet rör också om Brands4Hairs marknadsförda 

kosmetiska produkter är märkta på ett lagenligt sätt. 

 

KTF har gjort gällande att de påtalade påståendena inte är vederhäftiga och därför 

strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen (2008:486), 

MFL, och är vilseledande enligt 10 § första stycket 4 och 5 MFL. Vidare har KTF gjort 

gällande att Brands4Hairs bristande märkning av aerosolbehållare och kosmetiska 

produkter strider mot lagstridighetsprincipen och därmed mot god marknadsföringssed 

enligt 5 § MFL. Slutligen har KTF gjort gällande att den påtalade marknadsföringen 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut och därför är otillbörlig enligt 6 § och 8 § MFL. 

 

Brands4Hair har medgivit KTF:s talan och, såsom bolaget får förstås, vitsordat de av 

KTF angivna faktiska omständigheterna. Brands4Hair har härvidlag angett att de 

påtalade påståendena inte var korrekta, men att felen har åtgärdats, samt att 

märkningen var bristfällig. Brands4Hair har uppgett att felen berodde på en enskild 

medarbetare.   
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Med hänsyn till målets indispositiva karaktär är Patent- och marknadsdomstolen inte 

bunden av Brands4Hairs medgivande utan har 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 otillbörlig 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 

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. 
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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.  

 

Påståenden som innehåller superlativer har i flera fall prövats av Marknadsdomstolen 

(se t.ex. MD 2005:8, 2007:19, 2009:14 och 2013:1). Av dessa avgöranden framgår att 

sådana påståenden till sin karaktär är generella och reservationslösa, vilket gör det 

svårt för annonsören att styrka dem. Den som påstår sig vara bäst på något ska också 

kunna visa att denne är ensam om detta (se MD 2005:36 och 2006:5). Det har inte 

ansetts tillräckligt att visa att det visserligen inte finns någon som är bättre men väl de 

som är lika bra. 

 

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 

(se skäl 18 och artikel 5.2 b i direktivet) att marknadsföringen ska bedömas ur ett 

perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp. 

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 

målgrupp som marknadsföringen riktar sig till. Typen av produkt har betydelse 

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

 

Frågan hur en genomsnittskonsument i den relevanta målgruppen uppfattar viss 

marknadsföring innefattar en normativ bedömning och utgör därmed en s.k. rättsfråga 

(se MD 2015:18). Det finns dock inte något hinder mot att parterna lägger fram bevis 

för omständigheter av betydelse för bedömning av denna fråga (C-210/96 - Gut 

Springenheide och Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, 

ECLI:EU:C:1998:369, punkt 37 och MD 2015:18 med däri gjorda hänvisningar). 

 

Målgruppen 

 

Enligt Patent- och marknadsdomstolens mening visar utredningen i målet att 

marknadsföringen i föreliggande fall främst riktat 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 produkterna, bl.a. schampo, stylingprodukter 

och hårfärgningsmedel, får antas handlas rutinmässigt av genomsnittskonsumenten. 

Vidare finner domstolen att – även om genomsnittskonsumenten får antas ha kunskap 

om de funktionella egenskaperna hos kosmetiska produkter och hårvårdsprodukter – 

denne får antas sakna närmare kunskaper om säkerhet och hälsa vid användning av 

dessa produkter.  

 

De påtalade påståendena (yrkande 1.1 – 1.3)  

 

Av utredningen i målet framgår att påståendena ”Spara massor av pengar på våra 

kvalitetsprodukter”, ”Marknadens bästa märken till starka priser”, ”Ger dig 

marknadens bästa pris”, ”Ord.pris”, ”Webpris” och ”Normalpris” i vart fall har 
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förekommit i ett annonsblad som skickats till målgruppen år 2014. Vidare framgår av 

utredningen att påståendena ”Vi ger dig mer för pengarna”, ”Helt enkelt marknadens 

lägsta priser”, ”Erbjuda marknadens bästa priser” i vart fall har förekommit på 

Brands4Hairs webbplats år 2015. Slutligen visar utredningen att påståendena 

”Vejledende priser” och ”Har […] sparet” i vart fall har förekommit på en faktura från 

Brands4Hair år 2015. Även om påståendena nu har avlägsnats och/eller inte längre 

använts följer det av Marknadsdomstolens praxis att de ändå kan prövas enligt 

MFL.   

 

Patent- och marknadsdomstolen anser att påståendena ”Spara massor av pengar på våra 

kvalitetsprodukter”, ”Marknadens bästa märken till starka priser”, ”Ger dig 

marknadens bästa pris”, ”Vi ger dig mer för pengarna”, ”Helt enkelt marknadens lägsta 

priser” och ”Erbjuda marknadens bästa priser” är reservationslösa och långtgående. De 

ger i sitt sammanhang intryck av att de produkter som Brands4Hair marknadsför har 

särskild kvalitet och/eller är marknadens bästa märken samt att priser på produkter hos 

Brands4Hair är lägre än de som förekommer hos övriga återförsäljare på marknaden. 

 

Av annonsbladet framgår att påståendet ”Webpris” genomgående har angivits i en 

egen färgglad ruta och med en asterisk framför ”Webpris”. Ovanför rutan står angivet 

”Pris kr” samt i varierande grad de påtalade påståenden ”Ord.pris” och/eller 

”Normalpris”. Asterisken förklaras på vissa sidor i annonsbladet med att ”Webpriserna 

beräknas som 10 % bonuspoäng + 2 % kassarabatt”. Patent- och marknadsdomstolen 

anser att en genomsnittskonsument därmed ges den bestämda uppfattningen att 

påståendet ”Webpris” är Brands4Hairs erbjudna pris på sin e-handelsplats.  

 

När det sedan gäller påståendena ”Ord.pris”, ”Normalpris” och ”Vejledende priser” 

har dessa i sitt sammanhang en oklar innebörd såtillvida att det av marknadsföringen 

inte går att utläsa vem det är som tillämpar det ordinarie priset, normalpriset eller det 

vägledande priset, hur länge det har tillämpats och när. Det framgår inte heller hur 

priserna är uträknade och vilka priser det är som jämförs.  
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Domstolen finner att eftersom det angivna ordinarie priset och normalpriset 

genomgående är högre än det angivna webpriset ger påståendena ”Ord.pris”, 

”Normalpris” och ”Vejledende priser” i sitt sammanhang intryck av att Brands4Hairs 

”Webpris” jämförs med det pris genomsnittskonsumenten skulle få betala för 

motsvarande produkter hos en annan återförsäljare, att Brands4Hair ger kunden en viss 

rabatt på en produkts pris och att Brands4Hair har särskilt förmånliga priser.  

 

Påståendet ”Vejledende priser” tillsammans med påståendet ”Har […] sparet” ger i sitt 

sammanhang dessutom intryck av att konsumenten sparar ett visst angivet belopp vid 

köp av en produkt hos Brands4Hair.  

 

Brands4Hair har inte åberopat någon bevisning för att styrka sina påståenden och det 

har inte heller på annat sätt framkommit att Brands4Hair har haft fog för sina 

påståenden. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar därför att påståendena är 

ovederhäftiga och därmed vilseledande enligt 10 § MFL. Enligt domstolen har 

påståenden om priser, om att vara bäst och om kvalitet en uppenbar effekt på en 

konsuments köpbeteende vilket betyder att påståendena påverkar eller sannolikt 

påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut varför de också är 

otillbörliga enligt 8 § MFL och ska förbjudas.  

 

Då domstolen har funnit att påståendena är vilseledande saknas det enligt domstolen 

anledning att ta ställning till om marknadsföringen också strider mot god 

marknadsföringssed enligt 5 § MFL.   

 

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

 

Bristande märkning (yrkande 1.4) 

 

Brands4Hair har medgivit att bolaget 2015 har sålt hårprodukterna Osis+ Session 

Extreme Hold Hairspray, 300 ml, med aerosolbehållare, Osis+ Smooth Polish Elixir, 
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75 ml, samt olika hårfärgningsprodukter av märket IGORA ROYA och att produkterna 

inte har märkts på ett korrekt sätt. 

 

Frågan som domstolen i det följande ska besvara är om produkterna har varit lagligen 

märkta. 

 

När det först gäller hårprodukten Osis+ Session Extreme Hold Hairspray, 300 ml, med 

aerosolbehållare, har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) givit ut 

föreskrifter om aerosolbehållare genom författningssamlingarna (FS) MSBFS (2010:8) 

och MSBFS (2014:1). MSBFS (2014:1) trädde i kraft den 19 mars 2014 då MSBFS 

(2010:8) samtidigt upphörde att gälla. Det har inte framkommit något i målet som ger 

stöd för annat än att det är bestämmelserna i MSBFS (2014:1) som är tillämpliga på 

hårprodukten Osis+ Session Extreme Hold Hairspray, 300 ml, med aerosolbehållare, 

vid den i målet aktuella marknadsföringen år 2015. Patent- och marknadsdomstolen 

konstaterar att produkten, som KTF har angett och som Brands4Hair medgett, saknar 

märkning på svenska språket enligt punkten 2.2 i bilagan till MSBFS (2014:1) och 4 § 

i samma författningssamling.  Märkningen av produkten är därför i strid med nämnda 

föreskrifter. Annat har inte framkommit än att Brands4Hair släppt aerosolbehållaren på 

marknaden varför bolaget är ansvarigt för att den uppfyller märkningskraven enligt 

författningssamlingen.   

 

När det gäller övriga produkter råder det inte tvist om att de utgör sådana kosmetiska 

produkter som är definierade i artikel 2.1 a) i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1223/2009 (Kosmetikaförordningen). Inte heller råder tvist om att 

den i målet relevanta målgruppen, som redovisats för ovan, utgör slutanvändare enligt 

Kosmetikaförordningens definition (artikel 2.1. f). 

 

Med hänsyn till Brands4Hairs medgivande får bolaget anses vara ”ansvarig person” i 

den meningen som avses i artikel 4 i Kosmetikaförordningen. Följaktligen är 

Brands4Hair enligt artikel 5 i Kosmetikaförordningen skyldigt att säkerställa att 

bestämmelserna om märkning i artikel 19 följs.  
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I artikel 19 om märkning i Kosmetikaförordningen stadgas i punkten d) att kosmetiska 

produkter ska släppas ut på marknaden endast om följande information finns i 

outplånlig, lättläst och väl synlig text på behållaren och förpackningen: Särskilda 

försiktighetsåtgärder som ska iakttas vid användning, åtminstone de som anges i 

bilagorna III-VI och eventuell information om försiktighetsåtgärder för kosmetiska 

produkter som används i yrkesmässig verksamhet. Bilaga III ändrades, såvitt nu är av 

relevans, genom kommissionens förordning (EU) nr 1197/2013. 

 

Enligt 4 § förordning (2013:413) om kosmetiska produkter (den svenska förordningen 

om kosmetiska produkter) ska information enligt bl.a. artikel 19.1 d) i 

Kosmetikaförordningen anges på svenska när en kosmetisk produkt tillhandahålls 

slutanvändaren på marknaden i Sverige. 

 

Hårprodukten Osis+ Smooth Polish Elixir, 75 ml, är märkt med ett faropiktogram med 

en låga och med det franska påståendet ”Inflammable”. Även om KTF inte tydligt har 

angett enligt vilken bestämmelse i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar 

(CLP-förordningen), som de ovan redovisade bestämmelserna i MSBFS (2014:8) 

hänvisar till, får det mot bakgrund av att faropiktogrammet faktiskt finns på produkten, 

de redovisade omständigheterna i målet samt Brands4Hairs medgivande antas att 

Osis+ Smooth Polish Elixir utgör en brandfarlig produkt som kräver särskilda 

försiktighetsåtgärder enligt artikel 19.1 d) i Kosmetikaförordnigen och som 

följaktligen ska märkas på svenska enligt 4 § den svenska förordningen om kosmetiska 

produkter vilket den ostridigt inte har gjort. Märkningen av produkten står därför i strid 

med lag.  

 

När det gäller hårfärgningsprodukterna av märket IGORA ROYA konstaterar Patent- 

och marknadsdomstolen att produkterna, på sätt som KTF har gjort gällande och som 

Brands4Hair medgett, saknar märkning på svenska språket på behållaren, 

förpackningen och i bruksanvisningen enligt artikel 19.1 d) Kosmetikaförordningen, 
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bilaga III i kommissionens förordning (EU) nr 1197/2013 och 4 § den svenska 

förordningen om kosmetiska produkter. Märkningen av produkterna står därför i strid 

med lag.  

 

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Brands4Hairs märkning strider mot lag. 

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

med god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Marknadsföringen är uppenbart sådan 

att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut enligt 6 § MFL varför den är otillbörlig och ska förbjudas. Förbuden bör få 

de utformningar som framgår av domslutet. 

 

Vite 

 

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. Det 

föreligger inte heller skäl att frångå rådande praxis beträffande vitesbeloppets storlek, 

varför detta ska bestämmas till 1 000 000 kr.  

 

Rättegångskostnader 

 

Brands4Hair har anfört att om KTF hade valt att ha en dialog med Brands4Hair hade 

en rättegång undvikits och några kostnader inte uppkommit. Patent- och 

marknadsdomstolen tolkar detta som en invändning om onödig rättegång som i det 

följande prövas. 

 

Enligt 64 § MFL ska, med visst undantag, bestämmelserna om rättegångskostnader i 

18 kap. rättegångsbalken tillämpas i mål enligt MFL. Enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § 

rättegångsbalken ska den part som tappar målet ersätta motparten dennes 

rättegångskostnad. Om den vinnande parten har föranlett onödig rättegång kan denne 

dock enligt 18 kap. 3 § rättegångsbalken förpliktas att ersätta motpartens 

rättegångskostnad. 
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Av avgöranden från Marknadsdomstolen framgår att utrymmet för att tillämpa 

bestämmelsen i 18 kap. 3 § rättegångsbalken är begränsat eftersom mål enligt MFL är 

indispositiva och förbud kan meddelas mot otillbörlig marknadsföring trots att 

marknadsföringen har upphört. Enbart den omständigheten att en näringsidkare har 

upphört med den ifrågasatta marknadsföringen innan talan har väckts är inte tillräckligt 

för att onödig rättegång ska anses föreligga. Av särskild betydelse i det här hänseendet 

är att ett avgörande enligt MFL kan vara av stor betydelse såväl principiellt som för 

den enskilde näringsidkaren alldeles oavsett om den påtalade marknadsföringen har 

upphört eller inte (se MD 2016:4). 

 

Det som är avgörande är i stället om det har funnits godtagbara skäl för käranden att få 

frågan prövad av domstolen. Vid en sådan bedömning är marknadsföringens närmare 

utformning och den ansvarige näringsidkarens agerande av särskild betydelse. 

Marknadsföring kan t.ex. komma att få ett otillbörligt innehåll endast på grund av 

tryckfel eller liknande misstag och den ansvarige näringsidkaren kan då på eget 

initiativ omedelbart vidta rättelse. Om talan väcks i ett sådant fall kan det sålunda med 

fog ifrågasättas om käranden haft godtagbara skäl att få saken prövad. Det ska dock 

poängteras att det här torde röra sig om rena undantagsfall som inte har varit vanligt 

förekommande vid Marknadsdomstolen (se MD 2006:17). 

 

Vare sig den omständigheten att part underlåtit att skicka varningsbrev med 

uppmaning att upphöra med en viss marknadsföring före ansökan om stämning getts in 

till Marknadsdomstolen eller det förhållandet att stämningsansökan getts in till 

domstolen trots att motparten efter uppmaning från parten vidtagit rättelse har medfört 

att parten ansetts ha inlett onödig rättegång vid Marknadsdomstolen (se MD 2009:2 

och MD 2011:11). 

 

När det gäller KTF:s talan i nu aktuellt mål avser den uppenbara fall av vilseledande 

marknadsföring och överträdelse av bestämmelsen om god marknadsföringssed på 

grund av framställningar som är inte är förenliga med lag. Brands4Hair har anfört att 

marknadsföringens felaktiga utormning och bristande märkning har berott på ett 

24



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2017-04-04 

PMT 11078-16 

Patent- och marknadsdomstolen  

 

misstag av en enskild medarbetare. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar dock 

att Brands4Hair inledde den aktuella processen med att i sitt svaromål bestrida hela 

KTF:s talan samt utveckla grunderna härför utförligt. Därefter följde skriftväxlingen 

och Brands4Hair kom in med ytterligare ett yttrande där KTF:s talan bestreds. Det var 

först drygt ett år efter att KTF väckt talan som Brands4Hair medgav talan. Mot denna 

bakgrund finner domstolen att KTF har haft godtagbara skäl att få saken prövad.  

 

Med hänsyn till utgången i huvudsaken ska alltså Brands4Hair ersätta KTF för 

rättegångskostnader. KTF har begärt ersättning med 255 200 kr, allt avseende 

ombudsarvode. Patent- och marknadsdomstolen finner att det yrkade beloppet är 

skäligt för tillvaratagande av bolagets rätt.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401 PMD) 

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

Patent- och marknadsdomstolen senast den 25 april 2017. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Ylva Aversten 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

 

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdom-
stolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska 
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller 
lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. 
Överklagandet prövas av Patent- och marknads-
överdomstolen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och 
marknadsdomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven 
på sista sidan i domen. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till Patent- 
och marknadsdomstolen och det måste ha kommit 
in till Patent- och marknadsdomstolen inom en 
vecka från den i domen angivna sista dagen för 
överklagande. Om det första överklagandet 
återkallas eller förfaller kan inte heller anslut-
ningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 
 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Patent- och mark-
nadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som Patent- och marknadsdomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som Pa-
tent- och marknadsdomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- 
och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är 

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Patent- och marknadsöverdom-
stolen varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
Patent- och marknadsdomstolen samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av Patent- och marknadsdom-
stolens dom som klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende Patent- och marknadsdom-
stolens domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts 
fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen 
till varför omständigheten eller beviset inte åbero-
pats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagan-
det. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat 
förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller 
hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att motparten ska 
infinna sig personligen vid huvudförhandling i Pa-
tent- och marknadsöverdomstolen. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och 
marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.  

Bilaga 1

http://www.domstol.se/
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Om ni tidigare informerats om att förenklad del-
givning kan komma att användas med er i må-
let/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

http://www.domstol.se/

