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SAKEN marknadsföring av köksredskap

____________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen lämnar Formsprutarna J-A J. & Co AB:s talan utan bifall.

2. Formsprutarna J-A J. & Co AB skall ersätta Merx Team AB för dess rättegångskostnader

med tvåhundratjugoåttatusenniohundrasjuttiofem (228 975) kr jämte ränta enligt 6 § räntela-

gen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker. Av belop-

pet utgör 175 000 kr ombudsarvode.

BAKGRUND

Formsprutarna J-A J. & Co AB (Formsprutarna) tillverkar bl.a. köksredskap i nylon under

varunamnet Gastromax. I serien ingår bl.a. en stekspade, en matpincett, en sked, en gaffel
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samt en visp. Formsprutarna innehar för dessa produkter mönsterskydd i Sverige. Därutöver

ingår i serien även en spagettislev, för vilken bolaget har beviljats mönsterskydd i Tyskland.

Merx Team AB (Merx) är ett företag som tillhandahåller bl.a. grossister köksutrustning i

huvudsak avsedd för användning inom restauranger och storkök. Merx har under år 2000 lå-

tit framställa vissa köksredskap i nylon benämnda Exxent. Formsprutarna har i anledning av

Merx köksredskap väckt talan angående påstådd otillbörlig marknadsföring i enlighet med

vad som anges nedan.

Det har upplysts att det även pågår ett mål mellan parterna om påstått mönsterintrång. Göte-

borgs tingsrätt meddelade dom i målet i september månad 2001. Domen har överklagats av

Merx. På yrkande av Formsprutarna beslutade tingsrätten den 5 december 2000 om in-

trångsundersökning i Merx lokaler. Undersökningen genomfördes den 12 december 2000 av

Kronofogdemyndigheten i Göteborg varvid vissa köksredskap och handlingar påträffades

och omhändertogs.

YRKANDEN

Formsprutarna har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Merx att marknadsföra

sina produkter ”Stekspade nylon” art. nr 65546, ”Stekpincett nylon” art. nr 65547, ”Gaffel

nylon” art. nr 65548, ”Sked nylon” art. nr 65549, ”Visp nylon” art. nr 65550 samt

”Spagettislev nylon” art. nr 65551.

Merx har bestritt Formsprutarnas talan.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

Formsprutarna

Merx marknadsföring av de aktuella produkterna är vilseledande och därigenom otillbörlig

eftersom Merx produkter är identiska och därför lätt kan förväxlas med Formsprutarnas väl-

kända och särpräglade produkter i Gastromaxserien, nämligen dels stekspaden, matpincet-
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ten, skeden, gaffeln och vispen, för vilka Formsprutarna innehar mönsterskydd, dels spaget-

tisleven, för vilken Formsprutarna, såsom alster av brukskonst, hävdar upphovsrättsskydd.

Merx marknadsföring av de aktuella produkterna är även otillbörlig på den grunden att

marknadsföringen drar fördel av det kommersiella anseende som Formsprutarnas

Gastromaxprodukter har och uppenbarligen syftar till att snylta på Gastromaxprodukternas

goda renommé, eftersom dessa produkter är välkända och inarbetade på marknaden.

Först under ett sent skede av handläggningen har Merx bestritt att Gastromaxprodukterna är

att anse som kända och särpräglade. Merx tidigare vitsordande av dessa förhållanden bör be-

aktas av rätten i enlighet med bestämmelsen i 35 kap. 3 § rättegångsbalken.

Merx

Merx har inte gjort sig skyldigt till otillbörlig marknadsföring genom att marknadsföra vil-

seledande efterbildningar av Gastromaxprodukterna. Merx har marknadsfört Formsprutarnas

Gastromaxprodukter. Någon renommésnyltning har således inte förekommit.

Det bestrids att Gastromaxprodukterna är kända och särpräglade i marknadsföringslagens

mening.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Formsprutarna

Formsprutarna har vid framtagandet av Gastromaxprodukterna anlitat kända formgivare och

designers och för detta haft stora kostnader. Produkterna har mottagits väl av press och rönt

stor uppskattning hos kunder och konsumenter, vilket dock har lett till att konkurrenter har

kopierat produkterna för att åka snålskjuts på Formsprutarnas framgång.
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Merx har i Kina beställt och låtit tillverka köksredskap som utgör direkta kopior av

Gastromaxprodukterna. Det är fråga om plagiat som tagits fram utan något eget designarbete

från Merx sida. Sedan Formsprutarna fått kännedom om Merx produkter och vidtagit åtgär-

der har Merx genom dess ställföreträdare H-Å. U. och den anställde G. L. lämnat varierande

uppgifter om vilka instruktioner som skulle ha lämnats till tillverkaren. Formsprutarnas om-

bud faxade den 8 november 2000 en skrivelse till Merx vilken innehöll en varning om att

Formsprutarna ansåg att Merx gjorde sig skyldigt till mönsterintrång. Skrivelsen besvarades

av Merx ombud.

Vid Kronofogdemyndighetens i Göteborg intrångsundersökning den 12 december 2000 på-

träffades, enligt det protokoll som upprättades vid förrättningen, två nylonvispar, en nylon-

gaffel och en nylonsked vilka till utseendet är identiska med Gastromaxprodukterna bortsett

från att produkterna märkts med beteckningen ”Exxent”. Av protokollet framgår vidare att

H-Å. U. medgav att Merx haft för avsikt att ta fram och låta tillverka produkter liknande

Gastromaxprodukterna. Därutöver påträffades en handling som utvisade att Merx hade be-

talat det kinesiska företaget för framtagande av verktyg för att tillverka produkterna. Seder-

mera har det framkommit att beloppet uppgick till 5 000 dollar. Det påträffades även en be-

ställning som angav att Merx hade beställt sammanlagt 33 072 exemplar av produkterna,

nämligen 7 008 stekspadar, 5 016 stekpincetter, 4 008 gafflar, 5 016 skedar, 5 016 vispar

och 7 008 spagettislevar. Det återfanns därutöver en orderbekräftelse från Merx till det fins-

ka företaget Köksmeny daterad den 16 oktober 2000 avseende 20 stekpincetter, 20 vispar

och 20 spagettislevar.

För att tillverka köksredskap av aktuellt slag krävs, förutom maskiner, en form i stål för

varje köksredskap. En form kan tas fram utifrån antingen en ritning eller en befintlig produkt

som används som förlaga. Kostnaden för att ta fram erforderliga verktyg uppgår till

300 000-500 000 kr för varje köksredskap. När den stålform som används vid tillverkning av

redskapen har tagits fram är det inte längre möjligt att ändra produktutformningen. Det kine-

siska företaget har krävt förskottsbetalning för verktygskostnaden och skulle ta fram de

verktyg som behövdes. Någon omarbetning av köksredskapen har inte varit möjlig att

genomföra och har inte heller begärts från Merx. De produkter som kronofogdemyndigheten

påträffade är inte provexemplar utan tillverkade i stålformar avsedda för slutlig tillverkning.

Möjligen är produkterna framtagna som en s.k. noll-serie, dvs. produkter som tas fram ome-

delbart före serieproduktion för att visa produkternas slutliga utformning.
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Merx har tidigare medgett att de produkter som erhölls från Kina var likadana som

Gastromaxprodukterna. De uppgifter som Merx har lämnat om att produkternas utformning

skulle förändras är enligt Formsprutarnas uppfattning en efterhandskonstruktion. Vid in-

trångsundersökningen tog G. L. tillsammans med personal från kronofogdemyndigheten

fram allt underlag som fanns om produkterna. Någon korrespondens rörande omarbetning av

produkterna påträffades inte. Inte heller påträffades några sådana dokument vid kronofog-

demyndighetens kontroll av datorerna.

Merx har marknadsfört de aktuella köksredskapen på olika sätt. De har tagits med i företa-

gets produktkatalog och åsatts såväl prisuppgifter som egna artikelnummer. Katalogen har

distribuerats till ett flertal grossister. I katalogen visas en bild på Gastromaxprodukter som

hämtats ur Östlins Storköksprodukter AB:s katalog. Det anges emellertid inte att det är fråga

om Gastromaxprodukter. Kunder har erbjudits att köpa Merx produkter men avböjt då de

ansett att produkterna är kopior av Gastromaxprodukterna. Produkterna har vidare ställts ut

och hållits tillgängliga i företagets s.k. show-room och vissa kunder har därvid reagerat på

samma sätt. Som nämnts tidigare har produkterna enligt en orderbekräftelse den 16 oktober

2000 sålts till det finska företaget Köksmeny. Formsprutarna gör däremot inte gällande att

någon leverans av produkterna har kommit till stånd.

Formsprutarna bestrider att Merx skulle ha haft för avsikt att under en övergångstid sälja

Gastromaxprodukterna och att försäljningen till Köksmeny skulle ha avsett något annat än

Merx egna produkter. Det har inte förekommit några kontakter mellan Merx och Formspru-

tarna om detta eller lämnats någon uppgift till Merx angående priser. Formsprutarna lämnar

aldrig prisuppgifter per telefon. Dessutom är det endast J-A. J. och dennes bror som har be-

fogenhet att överhuvudtaget lämna ut sådana uppgifter. Formsprutarna skulle, om det hade

gjorts en sådan förfrågan, ha hänvisat Merx till någon av Formsprutarnas återförsäljare. Inte

heller dessa har emellertid fått någon beställning från Merx på Gastromaxprodukter eller nå-

gon förfrågan om möjligheten att köpa dessa. Först under våren 2001 kontaktade Merx en

återförsäljare av Gastromaxprodukterna.

Merx

Under sommaren eller hösten 1999 fick Merx en förfrågan om att delta i ett samarbete med

grossistföretaget Snabbgrossen. Merx skulle därvid leverera köksprodukter för vidare för-

säljning till Snabbgrossens kunder. En förutsättning för att Merx skulle kunna komma ifråga
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som leverantör var att Merx kunde erbjuda ett komplett sortiment av produkter. Det var ett

omfattande åtagande som Merx dock var villigt att acceptera. Snabbgrossen ingick, liksom

företaget Servera, i Johnssonkoncernen – numera Axfoodkoncernen. För Merx var detta ett

stort och viktigt projekt som ställde stora krav på bolaget. Det visade sig att Merx behövde

komplettera sitt utbud med cirka 300 artiklar. Merx ambition var att så långt möjligt tillhan-

dahålla egna produkter. Merx avsåg därför att köpa in produkter av annat fabrikat via åter-

försäljare, bl.a. Servera, för att efter hand ersätta produkterna med egna produkter.

I Merx eget sortiment saknades bl.a. köksredskap i nylon och i stället skulle Merx tills vida-

re sälja Gastromaxprodukter. För att få prisuppgifter på dessa kontaktade H-O. J. Form-

sprutarna per telefon vid ett eller två tillfällen. Ett samtal överhördes av S. J. Merx erbjöds

därvid att köpa Gastromaxprodukterna. Merx hade även kontakt med en av Formsprutarnas

återförsäljare. Merx var tidigare av uppfattningen att en offert som erhållits från Servera om-

fattade Gastromaxprodukterna, något som dock var felaktigt.

Merx tog under år 2000 fram en katalog med ett lösbladssystem för de produkter som

Snabbgrossen skulle tillhandahålla. Den var endast avsedd för detta ändamål och den inne-

höll inte samtliga produkter i Merx sortiment. Katalogen har dock skickats ut till kunder.

Den bild på nylonredskap som finns i katalogen föreställer Gastromaxprodukter och har

hämtats från Östlins Storköksprodukter AB:s katalog. Även den beställning som Köksmeny

gjorde avsåg Gastromaxprodukter. Merx marknadsföring av köksredskap har således avsett

Gastromaxprodukter.

Under april månad 2000 besökte H-Å. U. och G. L. en mässa i Kina och kom därvid i kon-

takt med det kinesiska företaget Ningbo som tillverkande nylonredskap. De överlämnade

några av Gastromaxprodukterna och det träffades en överenskommelse om att det kinesiska

företaget skulle tillverka liknande produkter. Det är inte ovanligt att produkter tas fram på

detta sätt. Någon beställning av plagiat har inte gjorts. Det överenskoms också att Merx

skulle beställa ett visst antal produkter samt betala 5 000 dollar för verktygskostnader. Be-

loppet betalades under våren 2000.

Under hösten hade det kinesiska företaget ännu inte levererat några provexemplar av de pro-

dukter som beställts. Detta berodde på att Merx av misstag inte hade skickat någon skriftlig

beställning. G. L. skickade beställningen först den 12 oktober 2000. Den villkorades av att

Merx skulle godkänna proven. Samtidigt skickades en skrivelse per fax till det kinesiska fö-
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retaget i vilket efterfrågades när proverna skulle komma. I slutet av oktober månad sam-

manträffade H-Å. U. och G. L. på nytt med företrädare för det kinesiska företaget på en

mässa i Kina, men inte heller då erhölls några prover. Det visade sig att det kinesiska företa-

get inte hade erhållit någon matpincett. G. L. såg till att en sådan skickades från Sverige till-

sammans med en proformafaktura.

Vid hemkomsten till Sverige i början av november månad anlände produkterna från Kina.

De visade sig vara identiska med Gastromaxprodukterna och de kunde därför inte säljas. Det

är riktigt att Merx per fax erhöll ett varningsbrev på det sätt som Formsprutarna angett.

Merx ombud besvarade brevet kort därefter. Kocken S. K. hade tidigare varit Merx behjälp-

lig med förslag till hur olika produkter kunde förändras och förbättras. Vid ett besök till-

sammans med en annan kock i Merx lokaler den 7 december 2000 fick S. K. se provexem-

plaren och han framförde därvid för P. J. vissa synpunkter på hur utformningen skulle kunna

ändras. G. L. skickade därefter ett fax till det kinesiska företaget i vilket redogjordes för de

ändringar i produktutformningen som Merx önskade. Att faxmeddelandet inte påträffades

vid intrångsundersökningen beror  på att tingsrättens beslut inte innefattade rätt för krono-

fogdemyndigheten att eftersöka korrespondens.

Merx arbetade under hösten 2000 intensivt med Snabbgrossen-projektet. Det var en hektisk

tid för företaget. Arbetet bestod som nämnts i att ta fram ett komplett produktsortiment till

Snabbgrossen i vilket tillhandahållandet av köksredskap i nylon endast utgjorde en mindre

och inte särskilt prioriterad del. Under arbetet förändrades dessutom villkoren för projektet

radikalt. Det beslutades, sedan en ny verkställande direktör tillträtt i koncernen, att Snabb-

grossens produktsortiment inte skulle tillhandahållas av Merx utan av Servera. Merx skulle i

sin tur leverera vissa produkter till Servera. I och med denna förändring fanns det ingen an-

ledning för Merx att slutföra arbetet med att ta fram ett komplett produktsortiment till

Snabbgrossen.

ÅBEROPAD BEVISNING

På Formsprutarnas begäran har förhör hållits med bolagets ställföreträdare J-A. J. samt med

vittnena Ö. B. och G. J. På Merx begäran har hörts dess ställföreträdare H-Å. U. samt vitt-

nena G. L., B. U., S. K., P. J. och H-O. L.
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Formsprutarna har som skriftlig bevisning åberopat bl.a. Merx produktkatalog samt tid-

skriftsartiklar rörande bolagets produkter.

Gastromaxprodukterna och de produkter som togs i förvar av kronofogdemyndigheten vid

intrångsundersökningen samt en stekspade av annat fabrikat har företetts.

DOMSKÄL

Målet gäller i första hand frågan om Merx, såsom Formsprutarna påstått, genom att mark-

nadsföra kopior av vissa av Formsprutarnas Gastromaxprodukter har överträtt bestämmelsen

om förbud mot vilseledande efterbildningar i 8 § marknadsföringslagen (1995:450, MFL).

Formsprutarna har även gjort gällande att marknadsföringen innebär renommésnyltning på

Gastromaxprodukterna. Marknadsdomstolen vill inledningsvis understryka att den mark-

nadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden (se bl.a.

MD 1999:28 med där gjorda hänvisningar). Ett förbud enligt MFL kan således inte medde-

las endast på den grunden att ett förfarande utgör intrång i en immaterialrätt.

En förutsättning för att Formsprutarnas yrkande om förbud skall kunna bifallas är att mark-

nadsföring av Merx produkter har ägt rum på det sätt Formsprutarna påstått. Det ankommer

på Formsprutarna att styrka påståendet. Merx har bestritt att marknadsföringen avsett bola-

gets egna produkter och hävdat att den i själva verket avsett Gastromaxprodukter. Det är

alltså ostridigt att marknadsföring har ägt rum, medan parterna däremot är oense om vilka

produkter som har marknadsförts. Marknadsdomstolen gör i denna fråga följande över-

väganden.

Av utredningen i målet framgår att Merx har marknadsfört köksredskap i nylon genom att

under år 2000 distribuera en produktkatalog till olika kunder samt att ett finskt företag i ok-

tober 2000 beställt ett mindre antal av redskapen i katalogen. Varken av produktkatalogen

eller av orderbekräftelsen framgår om det är fråga om Gastromaxprodukter eller Merx egna

produkter.

Merx har i Kina beställt ett stort antal köksredskap och därvid överlämnat Gastromaxpro-

dukter som förebilder. Merx har även erlagt viss betalning för tillverkningen. De exemplar

som påträffades vid intrångsundersökningen har, bortsett från att de åsatts benämningen

”Exxent”, en utformning som är identisk med Gastromaxprodukterna. H-Å. U. och G. L. har
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emellertid hävdat att de uppdragit åt det kinesiska företaget att tillverka köksredskap som

liknade Gastromaxprodukterna men inte var identiska samt att de även senare lämnat vissa

instruktioner angående utformningen. Uppgifterna framstår enligt Marknadsdomstolens me-

ning inte som särskilt övertygande och omständigheterna talar sammantaget för att Merx

uppdragit åt det kinesiska företaget att tillverka kopior av Gastromaxprodukterna.

För den marknadsrättsliga bedömningen är den avgörande frågan emellertid inte om Merx

låtit tillverka kopior utan vilka produkter som marknadsförts. I Merx katalog finns de aktu-

ella redskapen angivna med artikelnummer och priser. Vidare finns en bild på Gastromax-

produkter som hämtats från ett annat företags produktkatalog. En skillnad är emellertid att

det i Merx katalog inte har angetts att bilden föreställer Gastromaxprodukter och inte heller

av innehållet i katalogen i övrigt framgår att det skulle vara sådana produkter som avses. Det

nu sagda talar, mot bakgrund av vad som tidigare anförts om Merx framtagande av egna

köksredskap, förvisso för att det är Merx egna  produkter som har marknadsförts i katalogen.

Å andra sidan måste bedömningen göras mot bakgrund av vad som framkommit om förut-

sättningarna för och arbetet med det s.k. Snabbgrossen-projektet. Enligt Merx ställde

Snabbgrossen som krav för att Merx skulle kunna komma ifråga som leverantör att ett kom-

plett produktsortiment kunde erbjudas. Eftersom vissa produkter saknades förelåg behov för

Merx att komplettera sitt utbud, bl.a. med köksredskap i nylon. Till dess produkterna tagits

fram skulle Merx enligt egen utsago i stället tillhandahålla Gastromaxprodukter. Sett mot

bakgrund av att Merx, såvitt utredningen utvisar, inte erhållit annat än enstaka exemplar av

köksredskapen och således inte hade möjlighet att leverera några egna produkter, kan Merx

uppgifter inte lämnas utan avseende. Det får vidare anses rimligt att Merx utgått från att man

vid behov skulle kunna erhålla Gastromaxprodukter från någon av Formsprutarnas återför-

säljare.

När det gäller Formsprutarnas påstående att Merx produkter ställts ut i bolagets s.k. show-

room, konstaterar Marknadsdomstolen att det saknas utredning om vilka slags produkter det

var fråga om.

Sammantaget finner Marknadsdomstolen att det inte kan anses klarlagt vilka produkter Merx

marknadsföring avsett. Formsprutarnas talan skall därför lämnas utan bifall.
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Rättegångskostnader

Vid denna utgång skall Formsprutarna ersätta Merx för dess rättegångskostnader. Den be-

gärda ersättningen får anses skälig.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Brita Swan, Per Eklund, Lars-Gunnar Mattsson,

Anders Stenlund (skiljaktig) och Barbro Wickman-Parak.

Sekreterare: Göran Söderström

Anders Stenlund anförde:

För att en åtgärd skall utgöra marknadsföring i MFLs mening fordras att den faktiskt har

vidtagits och t ex inte endast planerats. Det krävs däremot inte att aktiviteten varit särskilt

omfattande eller att den lett till konkret försäljning. Det kan vara fråga om sådant som lanse-

ring av produkter som ännu inte släppts ut i handeln. Åtgärder som går ut på att varor skall

beställas för senare leverans omfattas uppenbart av lagen, även om själva produktionen

skulle ske efter ordertillfället.

Det är ostridigt i målet att Merx marknadsfört köksredskap i nylon genom att distribuera en

produktkatalog. Det har också framkommit att Merx som illustration använt en bild av

Gastromax sortiment. Det anges dock inte att bilden föreställer dessa artiklar och inte heller

att den gäller Merx egna produkter. Frågan är alltså vilka redskap som marknadsföringen

avsett. Lika med majoriteten finner jag det utrett att Merx uppdragit åt det kinesiska företa-

get att tillverka Gastromaxkopior. Jag menar vidare att omständigheterna visar att det inte

rört sig om en beställning av provprodukter eller liknande. Mot att så skulle ha varit fallet
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talar bl a det förhållandet att man betalat för formverktyg av det slag som används för pro-

duktionsändamål samt lagt en order på ett stort antal redskap. Kopiorna måste ha varit av-

sedda för den svenska marknaden. Händelsernas tidsföljd, liksom prissättningen, ger enligt

min uppfattning vid handen att den aktuella bilden i Merx katalog, när denna sändes ut, av-

såg kopiorna. Detta styrks ytterligare av att Gastromaxnamnet avlägsnats från illustrationen.

Jag anser det därmed klarlagt att Merx marknadsfört kopiorna och att åtgärden som sådan

omfattas av MFL. Detta ändras inte av att bolaget kan ha haft för avsikt att under någon pe-

riod istället leverera Gastromaxprodukter. Det innebär endast att marknadsföringen möjligen

i viss mån kan ha gällt även dessa.

Mot denna bakgrund menar jag alltså att det skall prövas huruvida Merx marknadsföring va-

rit lagstridig på sätt som Formsprutarna gjort gällande. Överröstad därvidlag saknar jag dock

anledning att gå in på den bedömningen.

___________________


