
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ronja Johansson Eld & Sofie Lindahl 

 
Utformningen av sanktionssystemet vid 

varumärkesintrång 

En reparativ eller preventiv funktion? 

 

 

The design of the sanction system for trademark 

infringement 

A reparative or a preventative function? 

 

 

Rättsvetenskap 

C-uppsats 

 

 
 

 

 

 

Termin: VT - 2017 

Handledare: Frantzeska Papadopoulou 

 
  



 

 

Sammanfattning 
Varumärkesrätten är i ständig utveckling, i och med att nya behov på marknaden uppstår kan 

allt mer också utgöra ett varumärke. Till följd av att nya varumärken uppstår och därmed även 

ny teknik, ökar också möjligheten att göra varumärkesintrång. Sanktionera inom 

varumärkesrätten blir allt viktigare och detta faktum motiverar uppsatsens 

undersökningsobjekt. Uppsatsens mening är att få en utökad förståelse för hur 

sanktionssystemet fungerar, men också huruvida varumärkesrättens sanktionssystem uppfyller 

en reparativ eller preventiv funktion. I och med det nya Varumärkesdirektivet (2015/2436) och 

att kravet på grafisk återgivning blivit mer teknikneutral så kan allt som uppfyller kraven för 

varumärkesregistrering utgöra ett varumärke. Uppsatsen ska därmed söka klargöra vad det nya 

varumärkesdirektivet (2015/2436) kommer innebära gällande sanktioner vid skyddade 

varumärken.   

 

För att ett varumärkesintrång ska anse föreligga finns det flera kriterier som det ska tas hänsyn 

till. För det första så krävs det att varumärkena är förväxlingsbara med varandra, en bedömning 

ska göras för hur stor varuslagslikhet som finns samt hur stor märkeslikhet som föreligger. 

Huvudregeln är att både varuslags- och märkeslikhet ska föreligga för att ett varumärkesintrång 

ska anses ha skett. Det krävs en helhetsbedömning i vart enskilt fall.  

 

Sanktionssystemet har till syfte att underlätta för en rättighetsinnehavare att skydda sitt 

varumärke och även möjlighet att ingripa mot olovligt intrång. Problematiken kring detta tycks 

inte ligga i att sanktionssystemet är otillräckligt utvecklat. Utan problemet tycks vara att 

rättighetsinnehavare inte vill utreda intrånget i den omfattning som krävs och att det saknas 

riktlinjer från tidigare avgöranden. Detta beror på att kostnaderna är allt för höga i förhållande 

till skadeståndets storlek.  Det finns även en rädsla, från rättighetsinnehavare, för att domstolen 

utdömer ett otillräckligt skadestånd som innebär att kostnaderna för rättegången utjämnas i och 

med det låga skadeståndet. Det verkar även föreligga en rädsla hos domstolen att 

överkompensera den skadelidande.  

  

Enligt förarbeten till varumärkeslagen ska påföljderna vid varumärkesintrång både verka 

reparativ och preventivt. Vad som borde anses vara mest lämpligt för rättighetsinnehavaren är 

om dessa två kunde kombineras och sammansvetsas bättre. Problemet som kvarstår är att detta 

inte sker i praktiken utan det är oftast det reparativa syftet som påvisas genom praxis.  

 

Det nya varumärkesdirektivet (2015/2436) kommer troligtvis klargöra rättsläget gällande vad 

som kan utgöra ett varumärke och vad som kan skyddas genom sin ensamrätt. Däremot kommer 

troligtvis inte direktivet klargöra rättsläget för varumärkesintrångets påföljder. För att 

skadeståndsbestämmelserna i varumärkeslagen ska fullgöra sitt syfte krävs det en större 

ansträngning av den skadelidande gällande att presentera underlag. Vidare krävs det fler 

vägledande avgöranden från domstolen som påvisar skadeståndets syfte.  

  



 

 

Abstract 
Trademark law is constantly evolving and because new demands on the market arise, what 

constitutes a brand is ever changing. As new brands emerge, and as a result, new technology, 

too, the risk of trademark infringement increases. The purpose of the essay is to gain an 

increased understanding of how the sanction system works, but also whether the sanction 

system of trademark law fulfills a reparative or preventative function. With the establishment 

of the new Directive (EU) (2015/2436), and while the demands for graphic rendering has 

become more technologically neutral, anything that meets the requirements for trademark 

registration can form a trademark. The essay aims to clarify what the new directive (EU) 

(2015/2436) will imply for the sanctions on protected trademarks.  

 

For a trademark infringement to be investigated, there are several criteria that should be taken 

into account. Firstly, the trademarks are required to be confusable with each other; an 

assessment will ascertain the similarity of the products, and the degree of brand equity present. 

The main rule is that both trademark and brand equity must exist in order for a trademark 

infringement to be considered to have taken place. An overall assessment is required in each 

individual case.    

 

The sanction system is intended to facilitate the right-holder to protect their brand and it also 

gives them an opportunity to intervene against illegal infringement. The issues surrounding this 

do not appear to be inadequately developed, but the problem seems to be that the right- holders 

do not want to investigate the infringement to the extent required. In addition, guidelines from 

previous decisions seem to be lacking. A potential cause could be due to the fact that the legal 

costs are too expensive in relation to the size of the damage, but also a fear that the court will 

impose an insufficient penalty that will equal the cost of the trial with the low compensation. 

The court also seems to harbour a fear to overcompensate the injured party.    

 

According to the preamble to the Trade Marks Law, the law so act both repetitively and 

preventively in a manner. What should be considered most beneficial for the right-holder is 

whether these two could be combined and consolidated in a better manner. The remaining issue 

is that this does not happen in practice, it is usually the reparative purpose of the law that is 

demonstrated by practice.    

 

The new Directive (EU) (2015/2436) will most likely clarify the legal situation regarding what 

may constitute a trademark and what can be protected by its exclusive right. However, the 

Directive will probably not clarify the legal position of trademark infringement. In order for the 

injunctive measures to fulfil the purpose, a greater effort of the injured party is required to 

present evidence and more guidance is required by the court that will fulfils the purpose of 

compensation. 
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1. Inledning  
 

1.1  Bakgrund och problemformulering 

Varumärken har sedan länge haft en betydande roll, men på senare år har varumärken fått en 

allt viktigare roll till följd av den kulturella och ekonomiska betydelsens framväxt i samhället.  

För konsumenter har det blivit viktigt att kunna orientera sig bland de tusentals varor och 

tjänster som finns tillgängliga på den nästan övermäktiga marknaden. Likaså har det för 

företagen blivit allt mer angeläget att sticka ut från mängden och bli mer igenkännbara med 

hjälp av kännetecken som skiljer sig från andra. Att göra sig kända på marknaden har blivit allt 

viktigare för företag eftersom fler trängs om utrymme.1  

 

Ett företags viktigaste tillgångar kan vara deras registrerade eller inarbetade varumärken. 

Företagen vårdar, utvecklar och skyddar tillgångarna och dessa kan utgöra finansiella tillgångar 

som sedan kan säljas på marknaden. Innehar ett företag ett väletablerat och känt varumärke, 

kommer företaget vara tvungen att skydda varumärket desto mer, då dessa varumärken lättare 

drabbas av intrång. Företagen brukar i regel investera stora summor i varumärkena för att det 

ska genera en ökning i marknadsvärde. Ett varumärke som är väletablerat och väl investerat på 

marknaden har en lojal kundkrets då konsumenter i regel är mer villiga att betala för ett välkänt 

varumärke.2  

 

I dagens moderna samhälle är varumärkesintrång ett vanligt förekommande fenomenen. 

Varumärkesintrång innebär att en näringsverksamhet har använt ett varumärke som är 

förväxlingsbart med ett annat skyddat varumärke, detta kan leda till att ett intrång skett 

gentemot det skyddade varumärkets ensamrätt.3 Den kanske viktigaste regeln för 

varumärkesskydd är att ingen annan än rättighetsinnehavaren, eller utan dennes tillstånd, får 

dra nytta av ett varumärkes förväxlingsbara kännetecken. Huvudregeln, den så kallade 

förväxlingsprincipen, stadgas i 1 kap. 10 § 1 st. Varumärkeslag (2010:1877) (VmL).  

 

En varumärkesinnehavares största utmaning är att förhindra att någon annan gör intrång i 

dennes ensamrätt. Vid intrång i immaterialrätt, exempelvis genom varumärkesintrång, finns 

flera möjliga sanktioner så som straff, förbud och skadestånd. Av varje enskild 

immaterialrättslig lag framgår de exakta reglerna.4 Varumärkesintrång regleras i VmL och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU5 (VmDir 2015/2436) samt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG6 (Sanktionsdirektivet). 

 

                                                 
1 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 378. 
2 Mårtenson, R., Ateva, M., Svensson, C A., Varumärket., s. 11 ff.  
3 Mårtenson, R., Ateva, M., Svensson, C A., Varumärket., s. 176.  
4 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 545. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter. 
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Sanktionsdirektivet syftar till att göra det lättare för rättighetsinnehavare att ingripa mot intrång. 

Grovt oaktsamma och uppsåtliga intrång i varumärkesrätten är straffbara, men det är relativt 

ovanligt att en intrångsgörare döms till straff så som fängelse. Desto vanligare är det att 

intrångsgöraren döms till böter. Den vanligaste sanktionen är att intrångsgöraren förbjuds 

fortsätta med intrånget och om hen ändå fortsätter med detta kombineras förbudet vanligtvis 

med vite. Ett intrång kan stoppas ganska fort om det krävs genom att domstol meddelar ett 

interimistiskt förbud. Varumärkesinnehavaren vill inte bara att intrången ska upphöra, utan 

oftast vill innehavaren kompenseras med någon form av ersättning på grund av intrånget. Den 

vanligaste sanktionen i kombination med övriga sanktioner är skadestånd.7  

 

Varumärkesintrång har ökat med tiden, även kostnaderna för att företag ska kunna upprätthålla 

sitt varumärke. Påföljderna vid varumärkesintrång har de senaste åren fått en ökad aktualitet, 

trots detta har ingen markant minskning av varumärkesintrång skett. Det kan således 

ifrågasättas hur påföljderna från det tidigare harmoniseringsdirektivet, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/95/EG8  (VmDir 2008/95), har haft en preventiv eller reparativ effekt. 

Vidare kan det ifrågasättas om det nya VmDir (2015/2436) resulterar i en förändring av 

intrångets påföljder och om effekterna leder till en minskning av varumärkesintrång i framtiden.   

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Det primära syftet med uppsatsen är att redogöra för huruvida varumärkesrättens 

sanktionssystem i Sverige uppfyller en reparativ eller en preventiv funktion. Sanktionerna inom 

varumärkesrätten påträffas i EU-direktiv, som sedan harmoniseras i den svenska 

varumärkeslagen. Vi vill genom praxis påvisa sanktionssystemets utformning och klargöra 

rättsläget.  

 

För att uppnå syftet med denna framställning kommer vi att besvara följande frågeställningar: 

 Huruvida påföljderna vid varumärkesintrång har en reparativ alternativt en preventiv 

funktion?  

 Vad menas med värdet av varumärket och föreligger det ett samband mellan värdet på 

ett varumärke och kostnaden vid varumärkesintrång? Bör värdet av varumärket ha 

betydelse för bestämmandet av skadeståndet?    

 Bör påföljderna vara reparativa eller preventiva, vad är mest gynnsamt för 

varumärkesinnehavaren?  

 Kommer det nya VmDir (2015/2436) vid varumärkesintrång vara till fördel för 

varumärkesinnehavaren eller till fördel för intrångsgöraren?  

 

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar kommer vi att kunna uppnå syftet med uppsatsen 

och klargöra rättsläget men även öppna upp för en diskussion.  

 

                                                 
7 Mårtenson, R., Ateva, M., Svensson, C A., Varumärket., s. 255 f. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
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1.3  Avgränsningar  

Problematiken med varumärkesintrång har inom rättsområdet obegränsade dimensioner och det 

finns ett flertal olika problemformuleringar att behandla. Då framställningen har begränsningar 

gällande utrymmet kommer vi inte kunna fördjupa oss i alla dimensioner. Framställningen 

kommer därmed att fokusera på det primära syftet som är att redogöra för huruvida 

sanktionssystemet i Sverige har en reparativ eller preventiv funktion.   

 

Framställningen ska redogöra hur direktiven har påverkat den svenska varumärkesrätten. Vi 

kommer därmed att fokusera på svenska avgöranden, förarbeten och doktrin. 

Varumärkesdirektiven, sanktionsdirektivet och varumärkesförordningen från Europeiska 

unionen (EU) kommer att behandlas i och med att den svenska varumärkesrätten har 

harmoniserats av EU-rättsliga bestämmelser. Inom framställningen har vi valt att använda 

begreppen varumärken, varukännetecken och kännetecken synonymt. Vi har även valt att 

använda rättighetsinnehavare, varumärkesinnehavare och innehavare synonymt.  

 

Sanktionssystemet inom varumärkesrätt är ett komplicerat och någorlunda outforskat område, 

det finns en avsaknad av prejudicerade avgöranden gällande skadestånd i realtid. Det 

förekommer även ett blygsamt antal författade verk i realtid som behandlar ersättningens 

konsekvenser, därmed har begränsningar i framställningen gjorts gällande den kvantitativa 

forskningen. 

 

1.4  Metod  

För att klargöra problemformuleringen, syftet och uppsatsens frågeställningar kommer 

uppsatsen att beröra allmänt accepterade rättskällor i enlighet med den rättsdogmatiska 

metoden, den svenska varumärkeslagen och de båda varumärkesdirektiven, 

varumärkesförordningarna men även sanktionsdirektivet.  

 

Vi har således fastställt gällande rätt genom att beskriva den och därmed systematisera den 

genom den traditionella rättsdogmatiska metoden av Bert Lehrberg. Enligt Lehrberg finns det 

auktoritativa och suppleant rättskällor, dessa bör skiljas åt i den juridiska argumentationen. De 

auktoritativa argumenten går att finna uttryckligen i lag, förarbeten eller prejudikat. De 

suppleant rättskällorna ska skiljas från de auktoritativa argumenten och dessa återfinns i 

doktrin.9 Lehrberg anser att rättskällorna uppställs efter formella grundsatser beroende på deras 

värde, en klar lagtext är den grundläggande rättskällan och har högst dignitet. Förarbeten till 

den aktuella lagen kommer närmast efter lag i den formella hierarkin, domstolsavgörande från 

högsta instans kommer efter i den hierarkiska ordningen. Till de supplerande rättskällorna hör 

den juridiska doktrinen, men även handelsbruk och sedvänja.10 

 

Däremot har den rättdogmatiska metoden kritiserats av flertalet personer då den är föråldrad 

och endast kan anses som en tolkning av gällande rätt och inte är någon form av vetenskap.11 

                                                 
9 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod., s. 106 f.  
10 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod., s. 106 ff. 
11 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod., s.  23 f,.  I Korling, Zamboni (red.)., Juridisk metodlära. 
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Det finns även vissa som valt att försvara den rättsdogmatiska metoden då den är nödvändig 

för att skapa ett förutsebart rättssystem. En metod kan vara vetenskaplig trots att den tolkar 

gällande rätt, om det är så att metoden används i ett vetenskapligt syfte.12 Den rättsdogmatiska 

metoden söker fastställa acceptabla lösningar och är att anses som en öppen metod.13 

 

Immaterialrätten är ett komplicerat område, på grund av detta bör inte någon annan metod än 

den rättsdogmatiska användas. En metod som däremot är accepterad och kan användas inom 

immaterialrätten är den ekonomiska metoden. Vi anser dock att de ekonomiska metoderna som 

finns faller utanför den juridiska framställningen vi vill förmedla. För att påvisa en utveckling 

inom varumärkesrätten torde empiriska undersökningar ligga för handen. I och med att det 

saknas kvantitativt material inom rättsområdet som är relevanta för uppsatsens 

problemformulering, anser vi att framställningen bör innehålla kvalitativa och relevanta 

avgöranden.  Vi anser därmed att vårt metodval av den traditionella rättsdogmatiska metoden 

är motiverat då den har en öppen karaktär och kan behandlas inom uppsatsen intresseområde.  

 

Det ska nämnas att uppsatsen innehåller tillstymmelse av den EU-rättsliga metoden i och med 

varumärkesrätten har harmoniserats genom direktiv. EU:s rättskällor kommer från en rad olika 

kategorier av rättskällor som följer en hierarki där primärrätt, bindande sekundärrätt, 

internationella avtal och allmänna rättsprinciper är de bindande rättskällorna. De rättskällor som 

bara är vägledande är icke bindande sekundärrätt, förarbeten, generaladvokatens förslag till 

avgöranden, EU-rättslig doktrin och ekonomiska teorier. Det som kännetecknar EU-rätten är 

att domstolarnas rättspraxis och de allmänna rättsprinciperna har större betydelse och är mer 

omfattande än inom ramen för den svenska rättsordningen.14 Framställningen avslutas med en 

diskussions del där vi uttrycker de lege ferenda resonemang vilket utmärks och särskiljs från de 

lege lata.15  

 

1.4.1 Använt material  

I uppsatsen används olika författares framställningar flitigare än andras, detta på grund av att 

rättsområdet är ett komplicerat och vissa författare är mer framstående än andra. 

Framställningen innehar ett fåtal rättsavgöranden då det inom rättsområdet enbart finns ett fåtal 

avgöranden som belyser framställningens problemformulering. Vidare saknas ingående verk i 

realtid som behandlar skadeståndets effekter. Vi anser dock att det använda materialet i sin 

helhet skapar en komplett bild av rättsområdet och är tillräckligt för att besvara 

problemformuleringen.  

 

1.5  Disposition 

Uppsatsen består av fem olika delar, där första och andra delen utgörs av en allmän del medan 

den tredje, fjärde och femte delen omfattar den särskilda delen där de specifika problemen 

kommer att utredas.  

   

                                                 
12 Jareborg, N., Rättsdogmatik som vetenskap., SvJT 2004., s. 5 ff. 
13 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?., s. 122. 
14 Hettne, J., Otken Eriksson, I., EU-rättslig metod., s. 40.  
15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare., s. 61 f. 
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Den första delen av uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av varumärkesrätt och 

uppsatsens problemformulering. Vidare behandlas syftet och frågeställningar. Därefter 

presenteras uppsatsens avgränsningar och första delen avslutas med vilken metod som används 

för att besvara problemformuleringen.   

  

Uppsatsens andra del kommer att behandla det allmänna kring varumärkesrätt. Vi kommer här 

att redogöra för varumärkets uppkomst och vad som juridiskt sätt är utmärkande för ett 

varumärke. Vi kommer även att behandla funktionerna för varumärken och goodwill.  

 

Den efterföljande delen behandlar påföljder vid varumärkesintrång, avsnittet inleds med 

ensamrättens innebörd. Vi kommer sedan att redogöra för huruvida påföljderna vid 

varumärkesintrång tillämpas och förhållandet mellan den ekonomiska ersättningen och 

reparationen av varumärken.  

  

I del fyra avser vi att analysera resultatet av vår utredning. Vi kommer här att besvara de 

inledande frågeställningarna och vidare föra en diskussion av dagens rättsläge och om det nya 

varumärkesdirektivet kommer göra skillnad för framtiden eller inte.   

  

Uppsatsen mynnar ut i ett femte kortare kapitel där en slutsats presenteras som knyter an till 

problemformuleringen. Avslutningsvis kommer uppsatsen lyfta avslutande reflektioner där 

möjliga återstående problem kan komma att diskuteras och nya funderingar behandlas.  
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2. Varumärkesrätten  
 

De viktigaste förarbetena till varumärkeslagen är varumärkeskommitténs betänkande SOU 

2001:26 samt prop. 2009/10.225. Den svenska varumärkeslagen överensstämmer med den 

europeiska lagstiftningen, VmDir (2008/95) och Rådets förordning (EG) nr 207/200916 

(gemenskapsvarumärkesförordningen).   

 

Varumärkesskydd i Sverige regleras genom den svenska varumärkeslagen, medan 

gemenskapsvarumärken skyddas genom EU-rätten samt Europarlamentets och rådets nya 

harmoniseringsdirektiv VmDir (2015/2436). Med hänsyn till dagens snabba utveckling har det 

gamla harmoniseringsdirektivet omarbetats, detta på grund av att ett tydlighetsskäl krävdes.  

  

Målet med det nya varumärkesdirektivet (2015/2436) är att främja och skapa en välfungerande 

inre marknad, där registreringen underlättas, men även hanteringen och skyddet av varumärken 

inom unionen ska vara till förmån för tillväxt och konkurrenskraft. Eftersom VmDir 

(2015/2436) även är ett harmoniseringsdirektiv ska den nationella lagen om varumärken 

anpassa sig efter de nya ändringarna. I dagsläget framställs ett förslag till den nya svenska 

varumärkeslagen och framställningen beräknas vara klar 2019.  

 

Ett affärsmässigt uttryck kan skyddas genom varumärkesrätten och skapar en särskiljning 

mellan olika produkter och tjänster, vilket resulterar i att konsumenter och marknadens parter 

kan skilja de olika produkterna och tjänsterna åt. Detta utmärker varumärkesrätten ifrån de 

andra skydden inom immaterialrätten. Patent skyddar en underliggande idé medan 

varumärkesrätten liksom upphovsrätten skyddar ett uttryck. Varumärkesrätten, tillskillnad från 

upphovsrätten, uttrycker en identitet och utgör en slags garanti om produkten eller tjänstens 

kvalitet gentemot konsumenten.17   

  

Den svenska varumärkeslagen innehåller skyddskonstruktioner för olika slags kännetecken. 

Det är således inte enbart varumärken som skyddas utan skyddet innefattar även 

kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken.18 För att varumärken ska inneha ett 

varumärkesskydd, kan de inarbetas eller registreras. Genom VmDir (2015/2436) skapas en 

möjlighet för innehavaren att etablera dennes varumärkesrättigheter inom unionen.  

 

2.1  Skyddsobjektet 

Enligt Artikel 1 VmDir (2015/2436) regleras varumärken avseenden varor eller tjänster som är 

föremål för registrering eller ansökan om registrering. I 1 kap. 1 § VmL stadgas att det i 

varumärkeslagen finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller 

tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som någon kan förvärva ensamrätt till. 

 

                                                 
16 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 
17 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt., s. 117. 
18 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt., s. 119. 
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2.1.1 Vad som kan vara ett varumärke 

1 kap. 4 § VmL, som harmoniserats av Artikel 2 VmDir (2008/95), stadgas vad som kan utgöra 

ett varumärke. Enligt bestämmelserna utgör alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 

medräknat personnamn, figurer, bokstäver, siffror, former eller utstyrsel på en vara eller tjänst, 

ett varumärke. Det är ett varumärke under förutsättning att tecknen i fråga kan särskiljas. Till 

följd av det nya varumärkesdirektivet har kravet på grafisk återgivning tagits bort som krav för 

registrering i artikel 3 VmDir (2015/2436). Istället kan alla tecken utgöra ett varumärke förutsatt 

att kännetecknet kan särskiljas från andra varor eller tjänster från andra företag. Vidare ska 

varumärket kunna återges i registret på ett klart och tydligt sätt, det ska vara lätt att avgöra vilket 

typ av kännetecken registreringen ska skydda.    

 

2.1.2 Särskiljningsförmåga   

Att varumärken innehar särskiljningsförmåga är inte bara viktigt för registreringen, det är även 

viktigt ur ett preventivt syfte då ett varumärke som innehar högre särskiljningsförmåga än ett 

annat har oftast ett högre värde. I och med detta är det mer angeläget att skadeståndets funktion 

har ett preventivt syfte för att kunna ersätta det höga värdet på varumärket som kan komma att 

skadas vid varumärkesintrång.  

 

För att registrera ett varumärke krävs det särskiljningsförmåga. Enligt 1 kap. 5 § VmL har ett 

varukännetecken särskiljningsförmåga om varan eller tjänsten kan skiljas från andra 

varukännetecken. Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att kännetecknet endast består av 

tecken som är beskrivande gällande varan eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedd 

användning, värde, geografiska ursprung eller dylikt.  Bristande särskiljningsförmåga kan även 

bero på att kännetecknet har kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. 

Ensamrätten till ett varukännetecken stadgas i 1 kap. 11 § VmL, om en del av varukännetecken 

saknar särskiljningsförmåga ges inget självständigt skydd för den delen. Vidare stadgas det i 2 

kap. 5 § VmL att ett krav för att kunna registrera ett varumärke är att varumärket innehar 

särskiljningsförmåga för de tjänster eller de varor som skyddet avser.  

 

Det finns även unionsrättsliga bestämmelser gällande särskiljningsförmåga. Artikel 4.1 b) – d) 

VmDir (2015/2436) stadgar att varumärken och varukännetecken inte får registreras om 

varumärket saknar särskiljningsförmåga, om varumärket är deskriptivt eller om varumärket 

består av dagligt språkbruk eller branschens språk. Vidare stadgas det i Artikel 4.4 VmDir 

(2015/2436) att varumärken inte ska vägras registrering med stöd av Artikel 4.1 b) - d) VmDir 

(2015/2436) om varumärket, dagen före ansökan om regissering, haft särskiljningsförmåga, 

detta till följd av den användning som gjorts av det.   

 

Baby-Dry är ett väl diskuterat och analyserat rättsfall som varit föremål för prövning gällande 

särskiljningsförmåga. Baby-Dry-fallet är det första av OHIMS (nuvarande EUIPO) 

registreringspraxis som hanterades i fyra olika instanser. Rättsfallet har resulterat i ett starkt 

inflytande i nationella judiciella avgöranden som administrativ praxis inom unionen. Kravet på 

särprägel i det enskilda fallet är beroende av de språkliga traditionerna inom landet. Baby-Dry 

avslogs först i OHIM med motiveringen att alla blöjtillverkare kan använda sig av uttrycket. 

EUD menade däremot att det var mer lämpligt att utgå från de engelskspråkiga konsumenternas 
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synvinkel för att se till huruvida ordkombinationen Baby-Dry, gällande barnblöjor, kan vara ett 

vanligt sätt att beskriva varan i allmänt språkbruk. Domstolen kom fram till att Baby-Dry inte 

har en deskriptiv karaktär, utan en lexikalisk uppfinning, detta ledde till att Baby-Dry ansågs 

ha en särskiljande funktion.19  

 

I förarbeten till varumärkeslagen föreskrevs det att vid en bedömning om ett varukännetecken 

har särskiljningsförmåga eller inte, ska det vägas in och hänsyn ska ges till att 

särskiljningsförmåga kan komma att förvärvas genom användning. Därmed ska inte ett 

varumärke som saknar särskiljningsförmåga vägras registrering, om varumärket har förvärvat 

särskiljningsförmåga genom användning.20  

 

Kravet på särskiljningsförmåga ligger i varumärkesrättens natur och innebär att ett fungerande 

varukännetecken måste ha något slags särdrag, inneha en distinktivitet. I kravet på 

särskiljningsförmåga finns en ambition om att frihålla vanligt förekommande ord och symboler. 

Det beror på att näringsidkare inte ska kunna erhålla vanliga ord eller dylikt och därmed skapa 

ett monopol på ett vedertaget ord. Detta kommer till uttryck i vad som följer av 1 kap. 5 § VmL 

om att särskiljningsförmåga kan brista om ett varukännetecken enbart består av exempelvis 

ord.21    

  

Ju mindre ett varukännetecken beskriver varan eller tjänsten som det ska användas för, desto 

bättre särskiljningsförmåga och desto bättre är det ur ett rättsligt perspektiv. Ur ett 

marknadsföringsmässigt perspektiv upplevs särskiljningskravet som något märkligt, då företag 

vill skapa en så tät sammankoppling mellan kännetecknet och ett varumärke som möjligt. 

Företaget vill övertyga kunden om att värdet på deras produkt är större än vad kunden betalar 

och på så sätt ge dem en känsla av att de tjänar på den produkt de köpt.  Kravet på 

särskiljningsförmåga är en balansgång mellan företagens intressen att skapa individualiserade 

kännetecken och konkurrenskraften.22  

 

2.1.3 Varumärkesfunktionerna  

Varumärkets funktioner har en koppling till varumärkesintrång i och med att ett intrång leder 

till att en funktion skadas och för att kunna reparera denna typ av skada krävs det någon form 

av påföljd. Däremot kan inte alla funktioner repareras vid ett varumärkesintrång utan vid skada 

på vissa av funktionerna krävs det mer än bara reparativ ersättning. Således kan det vara aktuellt 

att ersättningen vid skada på varumärkets funktioner bör vara i preventivt syfte.  

 

I EU-domstolens praxis har vissa funktioner för varumärken kommit på tal, den funktion som 

haft tydligast förankring är ursprungsangivelsefunktionen som för första gången berördes i 

Centrafarm-avgörandet. EU-domstolen klargjorde att varumärkens huvudfunktion är att 

konsumenter och andra garanteras produktens ursprung utan risk för förväxling, det vill säga 

                                                 
19 Mål C- 383/99 P., Procter & Gamble Company mot OHIM., p. 42-44.  
20 Prop. 2009/10:225 s. 159.  
21 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 419. 
22 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt., s.131 f.   
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att produkten har ett annat ursprung än det som anges.23 Detta klargjorde även domstolen i 

Hoffmann-La Roche målet, då domstolen konstaterade att varumärkets grundläggande funktion 

är att garantera kännetecknets ursprungsidentitet.24  

 

Ursprungsangivelsefunktionen konstaterades även i Arsenal-avgörandet. Rättsfallet handlar om 

den engelska fotbollsklubben Arsenal som hade varumärkesregistrerat sitt varumärke för bland 

annat kläder. En lokal handlare, intrångsgöraren, hade sålt bland annat halsdukar med tryck av 

Arsenals märke utanför fotbollsarenan. Han hade vi sin försäljning visserligen klargjort att de 

produkter han sålde inte var officiella varor från Arsenal men EU-domstolen ansåg att hans 

förfarande utgjorde varumärkesintrång. EU-domstolen klargjorde i avgörandet att det dels finns 

en ursprungsangivelsefunktion och dels att dåvarande direktiv gav varumärkeshavaren rätt att 

hindra tredje mans varumärkesanvändning om tredje mans användning skulle resultera i en 

påverkan på någon av varumärkets funktioner vilket det i detta fall gjorde.25  

 

I L’Oréal-avgörandet hade ett företag använt sig av exklusiva parfymvarumärken från bland 

annat L’Oréal i jämförelselistor till återförsäljare vid marknadsföring av parfymer. Varorna 

avsåg att efterlikna de exklusiva parfymerna som L’Oréal hade. Den bakomliggande tvisten 

handlade således om marknadsföring av en näringsidkares kända och registrerade produkter 

som konkurrenter använde för att gynna sina egna produkter. De frågor som den nationella 

domstolen ställde var bland annat användningen av annans varumärke medförde 

förväxlingsrisk, påverkan av försäljning och om det äventyrande registrerade 

varumärkesfunktioner genom nedsvärtning av varumärkets anseende. 26   

 

I L’Oréal-avgörandet klargjorde domstolen syftet med Artikel 5.1 a i Rådets direktiv 

89/104/EEG27 (VmDir 89/104), som idag återfinns i Artikel 10.2 a VmDir (2015/2436). 

Artikeln stadgade innehavarens rättigheter att skydda sitt varumärke och hindra tredje man från 

intrång genom tecken på andra varor som är identiska med innehavarens registrerade 

varumärke. Syftet med regleringen var att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina 

särskilda intressen, att varumärket skulle få fylla sin egentliga funktion och att rätten till skydd 

endast skulle utövas när tredje mans användning skadade eller kunde skada varumärkets 

funktion. Domstolen slog även fast vid att inte enbart varumärkes grundläggande funktion dvs. 

ursprungsangivelsefunktionen skulle skyddas, utan även övriga funktioner som kan garantera 

varor eller tjänsters kvalitet ska skyddas. Domstolen kom fram till att det även finns 

kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.28  

 

I Interflora-avgörandet prövade EU-domstolen huruvida investeringsfunktionen kan skadas vid 

ett intrång. EU-domstolen klargjorde att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även 

varumärken användas för att skapa ett gott rykte hos innehavaren och därmed attrahera 

                                                 
23 Mål C- 16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV. 
24 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse., p. 6–7.  
25 Mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed. 
26 Mål C-487/07 L’Oréal SA mot Bellure NV., p. 58–59. 
27 Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. 
28 Mål C-487/07 L’Oréal SA mot Bellure NV., p. 58–59. 
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konsumenterna. Investeringsfunktionen leder till att företag skapar sig ett gott rykte genom 

kommersiella tekniker. Ett intrång sker när intrångsgörarens tecken är identiskt med 

innehavarens tecken till varumärkesskyddet och stör innehavarens användning av sitt skyddade 

varumärke. Detta leder i sin tur till att ryktet kan försämras för varumärkesinnehavaren och 

enligt domstolen skadar den otillbörliga användningen varumärkets investeringsfunktion. 

Däremot kan inte en varumärkesinnehavare hindra andra konkurrenter, som iakttar en lojal 

konkurrens och respekterar det skyddade varumärket, för användning om konsekvensen endast 

blir att innehavaren är tvungen att försvara sitt varumärke för att upprätthålla sitt goda rykte. 

En annans användning av ett skyddat varumärke skadar investeringsfunktionen om 

användningen stör innehavarens egna användning i syfte att förvärv eller behålla ett gott rykte.29 

 

I förarbeten har det konstaterats att ekonomi har en påverkan på varumärken då det är ett 

instrument för marknadsföring och annan försäljning. De ekonomiska aspekterna har lett till en 

ökad villighet, detta har i sin tur lett till en ökad acceptans för att investering utlöser 

skyddsbehov. Investeringar som skyddsförutsättning har därmed fått större betydelse genom 

inarbetningsskyddet, då inarbetningen påverkar dels skyddet och dels skyddsomfånget vid 

konflikter, med andra ord utlöser investeringar i ett varumärke ett skyddsbehov. EG-domstolen 

har vid flera uttalanden30 belyst att vid en helhetsbedömning av varumärkets 

särskiljningsförmåga och varumärkets kvalitéer, ska hänsyn tas till hur stora investeringar som 

har gjorts. Ska immaterialrätten ses som ett investeringsskydd leder det till ett utvidgat skydd 

för varumärken som är välkända och väl ansedda och enligt förarbetena ligger det i tiden att 

skydda investering i kännetecken mot urvattning och otillbörligt utnyttjande av andra.31   

 

Det är återkommande i senare förarbeten att syftet med immaterialrätten är att se 

immaterialrätten som ett investeringsskydd och att ett sådant synsätt skapar ett utvidgat skydd 

för välkända och väl ansedda varumärken.32 Genom utvecklingen har företag valt att lägga mer 

resurser på marknadsföringen och investeringar i deras varumärken. Varumärken har således 

fungerat som en självständig immaterielltillgång som representerar företagets upparbetade 

värde. I och med detta har varumärkesrätten fått en funktion som skydd för de investeringar och 

resursers som lagts ned på dennes varumärke.33 

 

Professorn Nordell påstår att domstolen i L’Oréal-avgörandet inte gjorde någon närmare 

förklaring och definition av funktionerna, utan att domstolen enbart konstaterade att dessa 

funktioner som finns skapar en betydande rättsosäkerhet. Domstolen har därmed lämnat vissa 

frågor obesvarade, hur många funktioner finns det, vilka funktioner är de, vilka funktioner är 

skyddade och på vilken nivå ligger skyddet på. Utifrån EU-domstolens praxis går det att 

konstatera att ursprungsangivelsefunktionen finns och är den mest grundläggande funktionen 

som varumärken har.  En konsument ska kunna förlita sig på att en vara med ett visst varumärke, 

                                                 
29 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer., p. 60–66.  
30 Mål C-39/97 Canon mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 17 och Mål C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. 

GmbH mot Klijsen Handel BV.  
31 SOU 2001:26 s. 148 f.  
32 Prop. 2009/10:225 s. 512. 
33 Prop. 2009/10:225 s. 79. 
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med ett visst ursprung har vissa specifika kvalifikationer. Det går även att identifiera 

garantifunktion och en kvalitetsfunktion i EU-domstolens praxis. Nordell menar dock att 

garantifunktion är dubbeltydig eller oklar. De andra funktionerna, reklam-, kommunikations- 

och investeringsfunktionen går att identifiera i praxis, men har varken definierats eller 

preciserats av domstolen.34 

  

Då funktionsanalysen får större utrymme i rättspraxis har skyddsområdet för varumärken 

utvidgats. I och med detta har omfattande kritik riktats mot utvecklingen, då det är oklart vad 

som faktiskt omfattas. Gränsdragningen för intrången försvåras då det verkar som att fler 

funktioner får rättsligt skydd. Praktiskt sätt innebär detta att varumärkesskyddet och 

omfattningen utvidgas vilket kan leda till konsekvenser för vissa intressen. För 

varumärkesinnehavaren innebär detta att de kan nyttja de ekonomiska aspekterna som 

ensamrätten resulterar i.  Desto fler funktioner det finns, desto fler möjligheter finns det att yrka 

på intrång. Däremot kan detta hämna konkurrensen då det inte gynnar näringsfriheten om det 

blir för många företeelser som kan bedömas som varumärkesintrång.35 

 

2.2  Förvärv av ensamrätt genom registrering och inarbetning   

Det nya VmDir (2015/2436) leder till en del förändringar inom vad som kan utgöra ett 

varumärke eller inte. Utfallet av att grafisk återgivning försvinner som krav vid registrering blir 

att fler varumärken kommer kunna registreras och få ett varumärkesskydd vilket även kommer 

leda till att rättsområdet blir mer förutsägbar. Däremot kan konsekvensen av detta bli att flera 

intrång görs och förhoppningsvis kommer påföljderna att aktualiseras.   

 

Till skillnad från andra immaterialrätter kan ensamrätten till varu- och näringskännetecken 

förvärvas på två sätt, antingen genom registrering eller genom inarbetning. Detta tycks beror 

på att känneteckensrätten är nära besläktad med den allmänna konkurrensrätten. 

Varumärkesrätten och näringslivet har ett nära samband då varumärken är av betydande intresse 

för näringslivet. Det kan tyckas att ensamrätten till ett varu- och näringskännetecken enbart 

skulle gå att få genom registrering men detta skulle innebära en stor risk för otillbörliga 

marknadsövergrepp. Vidare går det inte alltid att registrera ett varu- eller näringskännetecken, 

många kommer till av slumpen och det är vanligt att varumärken i början saknar 

särskiljningsförmåga som är ett krav för att kunna registrera ett varumärke. 

Särskiljningsförmågan uppkommer ofta som en följd av inarbetning.36 

 

2.2.1 Registrering  

Enligt 1 kap. 6 § VmL. kan ensamrätt förvärvas genom att varumärket upptas i 

varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket (PRV) i enlighet med 2 kap. 

VmL. Mot en avgift kan PRV skicka ansökan vidare till Alicante för internationell registrering 

i enlighet med 5 kap. VmL.  

 

                                                 
34 Nordell, P J., Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oréal) och 

de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)., NIR., 2010., s. 264 ff.   
35 Nilsson, M., Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys., NIR 2014, s. 68 ff.  
36 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 400. 
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2 kap. 1 § VmL stadgar ansökans innehåll vid en svensk registrering av varumärke, vidare 

stadgas de allmänna registreringsvillkoren i 2 kap. 4–6 §§ VmL. 2 kap. 4 § fastställer att en 

registrering inte får ske om varumärket endast består av en form som följer av varans art, en 

form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger produkten ett 

betydande värde. Enligt 2 kap. 5 § VmL kan inte ett varumärke registreras om kännetecknet 

inte innehar särskiljningsförmåga, däremot får tecken eller benämningar som anger varan eller 

tjänstens geografiska ursprung registreras som kollektiv- garanti- eller kontrollmärken trots att 

de saknar särskiljningsförmåga i enlighet med 2 kap. 6 § VmL.    

 

Enligt Artikel 6 gemenskapsvarumärkensförordning förvärvas gemenskapsvarumärken genom 

registrering. Vidare stadgar Artikel 7 i samma förordning, likt 2 kap. 4–6 §§ VmL, 

registreringsvillkor. Kraven på en ansökan för registrering som gemenskapsvarumärke stadgas 

i Artikel 26. Tillskillnad från 2 kap. 1 § VmL har Artikel 26 p. 1 d) lydelse ”en återgivning av 

varumärket.” ändrats på grund av det nya VmDir (2015/2436) till ”en återgivning av märket 

som uppfyller kraven i Artikel 4 b.” genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2015/242437 (förordningen 2015/2424).  Artikel 4 b gemenskapsvarumärkensförordningens 

lydelse ändrades därmed genom förordningen 2015/2424 och stadgar således att varumärken 

ska kunna ”återges i registret över EU-varumärken … på ett sätt som gör det möjligt för de 

behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd 

som beviljats innehavaren.”.   

 

Då varumärken även kan registreras på EU-rättslignivå i enlighet med VmDir (2015/2436) och 

gemenskapsvarumärkensförordning finns det möjlighet att få ett gemenskapsvarumärke som 

skyddas i hela EU, det vill säga i 27 länder. Ansökan om registrering kan antingen sändas till 

EUIPO eller till en nationell registreringsmyndighet enligt Artikel 25 i 

gemenskapsvarumärkesförordningen.38  

 

Det är generellt sätt en svår utmaning att registrera okonventionella varumärken. 

Varumärkesskydd för doftmärken har varit föremål för prövning några gånger hos domstol. 

EU-domstolen har i Sickemann-fallet klargjort att dofter uttryckligen inte kan uteslutas från 

registrerings möjligheter, däremot menade domstolen att varumärket ska kunna återges grafiskt. 

Domstolen klargjorde två krav för att den grafiska återgivningen ska vara fullständig. Det första 

kriteriet är att återgivningen ska vara fullständig, klar. En exakt identifiering av märket krävs 

för att för att undvika tvivel, detta kallas exakthetskriterium. Det andra kriteriet för kravet på 

grafisk återgivning är att återgivningen ska vara lättillgänglig och begriplig, detta kallas 

begriplighetskriterium. Tecken måste också kunna uppfattas varaktigt och säkert, detta för att 

                                                 
37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets 

förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om 

genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av 

kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom 

den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). 
38 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 382 f. 
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ursprungsfunktionen ska garanteras. Domstolen ansåg inte att kravet på grafisk återgivning i 

Sickemann-fallet var uppfylld.39  

 

Andra typer av okonventionella varumärken kan vara ljudmärken. I Sverige är Hemglass 

melodi ett exempel på ljudmärken som varit föremål för registrering.40 Enligt Lunell41 finns det 

tre olika alternativ för att kunna varumärkesregistrera dofter och ljud. Det första alternativet är 

att kravet på exakthet bortses och kravet på återgivning blir mindre precist.  Om detta sker 

skulle möjligen utvecklingen kunna påverkas i negativ riktning då det är viktigt för 

näringsidkare att få exakt kunskap om andras kännetecken. Det andra alternativet enligt Lunell 

är att kravet på grafisk återgivning endast behöver förstås av fackmän och inte konsumenter. 

Det sista alternativet är att det ska uppställs krav på att exakt ljud- eller doftåtergivning 

kompletteras tillsammans med en beskrivning i ord av märket alternativt ett ljud- eller 

doftprov.42  

 

2.2.2 Inarbetning 

Ensamrätt för varukännetecken kan förvärvas genom inarbetning. Det räcker inte med att 

varumärket bara är taget i bruk, utan det krävs också i enlighet med 1 kap. 7 § VmL att 

varukännetecken inarbetats om det inom landet till den riktade omsättningskretsen är känt som 

beteckning för de varor eller tjänster som tillhandhållits under kännetecknet. Den del av område 

som varukännetecknet är inarbetat är endast det område ensamrätten gäller.  

 

Kriteriet "känt inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig" har diskuterats i 

förarbeten.  Vid en bedömning ska ställning tas till bland annat hur många personer som har en 

uppfattning om att märket är en beskrivande beteckning. Kravet på hur många personer som 

uppfattar märket som ett kännetecken måste ställas högre, men det är upp till rättstillämparen i 

det enskilda fallet att avgöra hur bestämmelsen ska tolkas och användas.43  

 

EU-rätt, till skillnad från svensk rätt, har enbart ett varumärkesskydd genom registrering. 

Varumärkesdirektivet är bara till vissa delar tvingande, detta gör det möjligt för små olikheter 

i varumärkeslagarna i de olika EU-medlemmarnas länder. Om ett medlemsland i EU vill ha 

varumärkesskydd genom inarbetning är det upp till landet själv att lagstifta om detta.44  

 

Då varumärken faktiskt kan inarbetas skiljer sig varumärkesrätten från upphovsrätten som 

ensamrätten uppstår direkt vid skapandet och patenträtten som enbart uppstår genom 

registrering. Praktiskt sätt innebär inarbetningen att en aktör har etablerat sitt varukännetecken 

i enlighet med bestämmelserna för varumärkesskydd. Då inarbetning för dessa varumärken 

endast kommer prövas vid intrång blir rättsläget osäkert för vilka oregistrerade varumärken som 

                                                 
39 Mål C-273/00, Sieckmann mot Deutsches Patent. 
40 Patentbesvärsrätten, 1996-03-11 i mål 95–491., (Hemglass). 
41 Doktorand i immaterialrätt. 
42 Lunell, E., Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”., 

NIR., 2003., s. 134.  
43 Prop. 1994/95:59 s. 45. 
44 Maunsbach, U., Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt., s. 117.  
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är inarbetade och vad som egentligen är intrång. Därmed kan det vara gynnsammast att först 

satsa på att inarbeta sitt varumärke om näringsidkaren har en mindre geografisk marknad eller 

om varumärket ligger på gränsen till att uppfylla kraven för särskiljningsförmåga.45  

 

2.2.3 Hinder för ensamrätt till varumärken 

På grund av att det finns andra rättigheter kan varumärkens registrering hindras. Enligt 2 kap. 

7 § VmL får inte ett varumärke registreras om det strider mot någon lag, goda seder eller 

allmänordning eller är ägnat att vilseleda allmänheten. Det är inte heller tillåtet att registrera ett 

varumärke som innehar ett statligt eller internationell beteckning eller dylikt. Vidare följder det 

i 2 kap. 8 § 1 p. VmL att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med äldre 

varukännetecken av samma slag. Varumärken får inte heller registreras, enligt 2 kap. 8 § 2 p. 

VmL, om det finns en risk för förväxling, skapar en uppfattning om att det finns ett samband 

mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet. Skulle ett 

varumärke vara identiskt eller likna ett äldre varukännetecken som är känt inom en viss 

omsättningskrets och användandet av varumärket skulle leda till en otillbörlig fördel av 

alternativt utan skälig anledning vara till skada för det ursprungliga varukännetecknets 

särskiljningsförmåga eller anseende får varumärket inte heller registrerats enligt 3 p. Skulle 

varumärket kunna förväxlas med ett annat kännetecken som används av någon annan vid 

tidpunkten för ansökan och sökande är i ond tro får inte varumärket registreras enligt 2 kap. 8 

§ 4 p. VmL.   

 

Inom EU-rätten föreligger det även registreringshinder och ogiltighetsgrunder. Om det 

föreligger ett hinder för att registrera det sökta märket i enbart ett av medlemsländerna är det 

tillräckligt nog för att registreringen av varumärket inte är möjlig.46 De absoluta 

registreringshindren och ogiltighetsgrunderna stadgas i Artikel 4 VmDir (2015/2436) likt 2 kap. 

7 §§ VmL. I Artikel 5 VmDir (2015/2436) stadgas de relativa registreringshindren eller 

ogiltighetsgrunder som reglars i 2 kap. 8 § VmL. Artikel 7 i förordningen 2015/2424 stadgar 

absoluta registreringshindren och Artikel 8 stadgar relativa registreringshindren som 

kompletterar VmDir (2015/2436).    

 

2.3  Goodwill  

I och med att utvecklingen har gått framåt har det inom näringslivet blivit allt viktigare för 

företagen att bygga upp en slags image för sina varor. En strävan efter kundlojalitet och en 

självständig "produktpersonlighet" är en av varumärkenas främsta funktion idag. Det är viktigt 

att inte kunna förknippas med andra liknade märken och företag har en stark önskan om att inte 

andra företag okontrollerat ska kunna använda deras märke. Om ett varumärke används 

okontrollerat riskerar märket att urvattnas, det vill säga att märkets igenkänningsgrad måste ges 

upp. Till följd av detta har vissa varumärken ett särskilt stort behov av skydd på grund av sitt 

anseende på marknaden. En olovlig användning av ett förväxlingsbart varumärke enligt 1 kap. 

4 § VmL och 1 kap. 6 § VmL kan skada ett företags goodwill.47  

                                                 
45 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt., s. 148 f. 
46 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 382. 
47 Björkwall, P., Förväxlingsbarhet och goodwillskador, Kommentar till HD 2004:49., NIR., 2004., s. 576. 
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Björkwall försöker utreda vad goodwill innebär i sin artikel. I artikeln använder sig Björkwall 

av ett finskt avgörande för att utreda huruvida ersättningen för goodwillskador ska värderas. 

Genom tiderna har ersättningen för goodwillskador varit att betraktas som låga, detta kan starkt 

ifrågasättas då det är goodwillskadan som utgör den mest huvudsakliga förlusten för en 

varumärkesinnehavare. Ett stort problem är dock att det emellertid är svårt att påvisa vilken 

grad av skada som intrånget gett upphov till samt på vilket sätt en beräkning av förlusten ska 

ske. Den finska domstolen slog i domen fast vid att det räcker med en olovlig användning av 

ett förväxlingsbart märke för att varumärkets goodwillvärde ska ha ansetts blivit skadat. Det är 

just goodwillskadan som utgör den huvudsakliga försluten vid varumärkesintrång för 

varumärkesinnehavaren. Till följd av detta anförde Pia Björkwall att ersättningen av intrånget 

borde värderas högre än det gör i de flesta fall för att kunna garantera ett effektivt och 

ändamålsenligt skydd för varumärkesinnehavaren. Den finska domstolen kom dock inte fram 

till några närmare slutsatser i detta fall kring en lösning på problematiken.48  

 

Enligt en artikel skriven av professor Bojan Pretnar har goodwill i varumärkesrätten blivit allt 

viktigare, enligt honom finns det två huvudorsaker till detta. Den första orsaken är framväxten 

av en ny slags kunskapsbaserad ekonomi som har förstått värdet av de immaterialrättsliga 

tillgångarna. Detta kallas i dagligt språkbruk "intellektuellt kapital" och goodwill anses utgöra 

kärndelen i detta. Den andra orsaken enligt Pretnar är att det utifrån ett juridiskt perspektiv finns 

bestämmelser i TRIPS-avtalet49 om gränsåtgärder där förfalskade märkesvaror uttryckligen 

finns angivna. Eftersom goodwill nästan uteslutande har använts i samband med varumärken, 

har det blivit ännu viktigare att få en större förståelse av vad goodwill innebär för att lättare 

kunna motverka varumärkesförfalskningar och varumärkesintrång. Pretnar anser att det är ett 

förvånade faktum att det inom immaterialrätten i allmänhet inte finns någon definition gällande 

goodwill, inte heller i varumärkesrätten i synnerhet. I både USA och Storbritannien diskuteras 

ofta goodwill i domstolen, men en definition av begreppet har inte fastställts där. Den närmsta 

definition av goodwill idag är att goodwill ett värde, frågan är bara ett värde av vad. Den största 

delen av litteraturen diskuterar "intellektuellt kapital" i allmänhet och goodwill i synnerhet som 

påvisa att det finns stora problem med att fastställa värdet av immaterialrättsliga tillgångar och 

hur värderingen ska ske.50  

 

Pretnar anför i sina slutord att vi kanske måste acceptera att ingen ren definition av goodwill 

finns. Till följd av att en tydlig definition av goodwill inte finns, bör en stark motivation vara 

att samordna samtliga instanser för att skapa en tydlig definition om vad goodwill egentligen 

är. Genom den globala ekonomin kommer det oundvikligt att öka värdet av ett varumärke. 

Därmed krävs det standardiserade avgörande på en global nivå för alla domstolar som jobbar 

med varumärkesfrågor och varumärkesintrång. Till följd av detta krävs en universell tolkning 

av vad som är goodwill och vad som inte är det. Såldes står det klart att varje ansträngning för 

att uppnå en global praxis på området är för handen.51   

                                                 
48 Björkwall, P., Förväxlingsbarhet och goodwillskador, Kommentar till HD 2004:49., NIR., 2004., s. 576. 
49 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
50 Pretnar, B., What is goodwill in trademark law., NIR 2004., s. 507 f. 
51 Pretnar, B., What is goodwill in trademark law., NIR 2004., s. 514 f. 
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3. Varumärkesintrång   
 

3.1  Ensamrättens innebörd  

I 1 kap. 10 § VmL, likt Artikel 10 VmDir (2015/2436), stadgas vilka rättigheter som är knutna 

till ett varumärke. Att inneha ensamrätt till ett varumärke innebär att ingen annan än 

innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som enligt 1 p. 

är identiskt med ett annat varukännetecken, så kallad dubbelidentitet, eller om det finns en chans 

till förväxling enligt 2 p. förväxlingsprincipen. Även inarbetade varumärken enligt 1 kap. 10 § 

1 st. 3 p. VmL innehar ett skydd mot varumärkesintrång och innebär att ingen får skada 

anseendeskyddet på näringsidkarens varukännetecken. I enlighet med 1 kap. 10 § 2 st. VmL 

preciseras, men på ett icke uttömmande vis, vad som menas med användning i 

näringsverksamhet. Paragrafen avser användning av annans varumärke om någon förser sina 

varor eller förpackningar med kännetecknet, säljer, för ut dem på marknaden, lagrar dem, bjuder 

ut eller tillhandahåller tjänster under varukännetecknet. Skulle någon använda annans skyddade 

varumärke på ovanstående sätt, skulle det innebära att denne begår varumärkesintrång, förutsatt 

att denne inte är rättighetsinnehavare till varukännetecknet eller har ingått ett avtal med 

rättighetsinnehavaren.52 

 

1 kap. 10 § VmL ställer upp några krav och den klassiska varumärkesrätten är koncentrerad 

kring läran om förväxlingsbara kännetecken, där huvudregeln är att om något kännetecken är 

identiskt eller liknar annat kännetecken föreligger märkeslikhet och är det varor av samma slag 

föreligger det varuslagslikhet. I och med detta stadgar 1 kap. 10 § VmL för det första att 

innehavaren till kännetecknet kan förbjuda tredje man från att använda sitt varumärke eller 

förbjuda användning om varumärket är identiskt med dennes varukännetecken om varan eller 

tjänsten är av samma slag. Denna typ av fall behöver väldigt sällan någon djupare bedömning 

utan fastställs nästan alltid som förväxlingsbara. För det andra kan varumärkesinnehavaren 

hindra tredje man från att använda tecken som är identiska eller liknar dennes märke och det 

finns en risk till förväxling. I dessa situationer krävs det en närmare bedömning om det 

föreligger förväxlingsbarhet eller inte. För det tredje kan innehavaren även förbjuda tredje man 

från användning av kännetecken om det är identiskt eller liknar det skyddade varumärket och 

varumärket är känt inom landet och en betydande del av omsättningskretsen. Det tredje fallet 

gäller endast om motparten riskerar att dra otillbörlig fördel utan skälig anledning eller det 

skadar varumärkets anseende eller särskiljningsförmåga. Ensamrättens innebörd är således ett 

förbud mot otillåtet utnyttjande.53  

 

När någon begår varumärkesintrång innebär det att denne använder sig av ett varumärke i sin 

näringsverksamhet som är förväxlingsbart med någon annans tidigare skyddade varumärke. När 

intrångsbedömningen ska göras används samma förväxlingsbedömning som används vid 

registreringsärenden, vid bedömningen ska hänsyn tas till kombinationen mellan märkeslikhet 

och varuslagslikhet.54  

                                                 
52 Bruncevic, M., Käll, J., Modern immaterialrätt., s. 140 f. 
53 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 434 f.  
54 Mårtenson, R., Ateva, M., Svensson, C A., Varumärket., s. 177. 
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För att det ska föreligga varumärkesintrång finns det två rekvisit som måste vara uppfyllda, dels 

måste intrångsgörarens handling göras i en näringsverksamhet och användandet ska vara 

identiskt eller liknande av någon annans redan skyddade varumärke. Näringsverksamhetskravet 

innebär att användningen av intrångsgörandet måste ha en kommersiell karaktär och inte utgöra 

privat bruk.55  

 

3.1.1 Förväxlingskriteriet  

Det är viktigt att uppfatta förväxlingskriteriet som en helhet även om förväxlingskriteriet kan 

delas upp i två komponenter. Vid en bedömning om två varumärken är förväxlingsbara med 

varandra ska en helhetsbedömning göras. Bedömningen skall bestå av samtliga moment som 

kan komma att beröra varumärket, bland annat skall hänsyn tas till särskiljningsförmåga, 

inarbetning, varornas beskaffenhet, likhet i tal och skrift osv. De två viktigaste komponenterna 

tycks vara märkeslikhet och varuslagslikhet, men de är som sagt inte de enda komponenterna 

att ta hänsyn till.56  

 

I ett mål från EU-domstolen motsatte sig dödsboet Picasso att ett företag vid namn Picaro, som 

höll på med bilhandel, skulle få registrera sitt varumärke. De både varumärkena skulle 

registreras i samma varumärkesklass och dödsboet Picasso ansåg i förevarande fall att det 

förelåg förväxlingsrisk.  Domstolen fann dock att det inte förelåg någon förväxlingsrisk det vill 

säga att det inte fanns någon risk för genomsnittskonsumenteten att ta miste på de olika 

varumärkena eftersom de skiljde sig så väsentligt åt. Domstolen tog hänsyn till att ordet Picasso 

var välkänt för den krets som var intresserad av konst och hade en stark anknytning till 

konstnären Pablo Picasso. I rättsfallet går det tydligt att utläsa att domstolen inte enbart tar 

hänsyn till märkeslikshet och varuslaglikhet utan att en helhetsbedömning görs för att fastställa 

om förväxlingsrisk föreligger. En förväxlingsbedömning skall göras i var enskilt fall.57  

 

I PRV:s dagliga arbete är förväxlingsbedömningen en mycket viktig komponent. Vid en 

bedömning har PRV vanligtvis ingen tillgång till uppgifter om varumärkenas praktiska 

användning, utan avgöranden från PRV görs med ett relativt lågt underlag. Med detta sagt ser 

PRV endast till märkes- och varuslagslikheten hos varumärket. Detta beror på att avgörandet 

ska gå snabbt och effektiv tillskillnad från ett avgörande i domstol som tar betydligt längre tid 

i relation till tiden det tar för PRV.58 

 

3.1.2 Märkeslikhet och Varuslagslikhet  

Ett visst inre samband tycks finnas mellan huvudkomponenterna märkeslikhet och 

varuslagslikhet. Om varorna i stort sett är de samma blir kravet på märkeslikhet mindre. Vise 

versa är det så att om märkena är identiska krävs inte så stora krav på varuslagslikhet.59  

                                                 
55 Maunsbach, U., Wennersten, U., Grundläggande immaterialrätt., s. 129.  
56 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 453. 
57 C-361/04P Picasso mot OHIM. 
58 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 454. 
59 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 454.  
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Huvudkriteriet inom förväxlingsläran stadgas i 1 kap. 10 § 1 st. VmL. Tekniska likheter för 

varor spelar vid en likhetsbedömning en anspråkslös roll. Andra faktorer så som 

distributionssätt, pris och ändamål har en desto större roll vid likhetsbedömningen. Viktigt att 

betona är dock att en helhetsbedömning är det centrala inom såväl svensk rätt som europeisk 

varumärkesrätt, men det bör även göras en realistisk bedömning av risken för konflikten.60  

 

EG-domstolen tolkade kriteriet för varuslagslikhet inom ramen för begreppet förväxling i det 

kända rättsfallet Canon-avgörandet. Det japanska bolaget Canon hade sitt varumärke registrerat 

för bland annat kameror och TV-apparater. Ett amerikanskt bolag ansökte om 

varumärkesregistrering för bland annat videofilmer i Tyskland med namnet Cannon. Domstolen 

i Tyskland ansåg att Canon var ett välkänt varumärke och att ett samband mellan de olika 

företagen kunde föreligga. Det fanns en risk för att anta att de både företagen var samma företag 

eller olika företag fast med ett samband till varandra på ett ekonomisk och organisatoriskt plan. 

Vid en dömning om varornas likhet uttalade sig domstolen att hänsyn skulle tas till alla 

relevanta faktorer som kan föreligga för att ett samband mellan varorna finns eller inte. Bland 

annat skulle hänsyn tas till varornas och tjänsternas art, vilka köpare som var tilltänka för 

produkterna, produkternas användningsområde, om produkterna kunde anses konkurrera med 

varandra osv. Vidare anförde domstolen att en helhetsbedömning ska göras med hänsyn till all 

fakta i det enskilda fallet. Domstolen konstaterade att både Canon och Cannon uttalades på 

samma sätt, att Canons äldre varumärke var känt och vidare skulle Canons särskiljningsförmåga 

beaktas vid en prövning av förväxlingsrisk förelåg för de två varumärkena. Domstolen 

konstaterade att en förväxlingsrisk förelåg mellan de två varumärkena, detta eftersom att 

konsumenter kunde förväxla varornas kommersiella ursprung, samt att varorna kunde misstas 

för att ha ett samband med varandra.61  

 

I Lloyd-målet tolkade EG-domstolen begreppet märkeslikhet. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. 

(Lloyd) hade tillverkat skor under varumärket Lloyds sedan 1972 och invände att Klijsen 

Handel BV (Klijsen) skulle få registrera varumärket Loint’s för skor.  Klijsen hade sedan 

tidigare sålt skor i butiker och 1994 erhölls de internationell registrering av varumärket Loint’s. 

Lloyd yrkade att Klijsen skulle förbjudas att använda sitt varumärke i Tyskland då detta skulle 

innebära risk för förväxling. Lloyd grundade sin talan på att tecken var likljudande samt att 

Lloyd var ett välkänt varumärke med hög särskiljningsförmåga. EG-domstolen motiverade att 

likhet som grundar sig på exempelvis ljud ska göras med en dömning med hänsyn till det 

helhetsintryck som varumärket ger. Detta ska framförallt göras med hänsyn till produkternas 

mest särskiljande och framträdande delar, men även varumärkets inneboende egenskaper. 

Betydelsen för vilka de framträdande delarna är beror på vilken kategori de tillhör, vilken tjänst 

de rör sig om samt på vilket sätt dessa säljs på. Enligt EU-domstolen skulle en 

helhetsbedömning av risken för förväxling göras av genomsnittkonsumenten. Vidare hänförde 

EU-domstolen att en genomsnittkonsument inte undersöker specifika delar vill en bedömning 

                                                 
60 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 466. 
61 C-39/97 Canon mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. 
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utan enbart ser till helhetsintrycket. Domstolen klargjorde i domen att det i vissa fall räcker med 

enbart ett likartat uttal för ljud för att förväxlingsrisk ska uppstå.62  

 

3.1.3 Utökat skydd för väl ansedda varumärken  

Att det finns ett krav på att identiska eller liknande märken ska röra varor eller tjänster av samma 

slag är något utav en huvudregel, men det finns även viktiga undantag. Ett avvikande från 

huvudregeln beror på att vissa varumärken är i behov av ett särskilt skydd, detta skyddsbehov 

går utanför den direkta konkurrensrelationen. Undantaget gäller för varumärken som redan är 

väletablerade på marknaden. Dessa varumärken löper större risk för att utsättas för skada och 

illojala utnyttjanden då de har en igenkännandekvalitet. Skada på väl ansedda varumärken kan 

uppstå bland annat genom ett kontrollerat användande av varumärket eller urvattning som 

resulterar i att varumärket slutligen måste upphöra. Om ett varumärke utnyttjas på detta sätt 

finns stor risk att märket förlorar sitt ursprungliga värde och att märket förlorar sin image av 

exklusivitet, elegans mm. Till följd av detta har det blivit allt vanligare att ha ett utökat skydd 

för just dessa varor, denna regel brukade tidigare kallas för Kodakregeln i nordisk rätt.63  

 

Kodakdoktrinen härstammar från ett engelskt rättsfall 1898 och handlar om huruvida 

varumärket Kodak för cyklar var förväxlingsbart med varumärket Kodak för fotoprodukter. 

Domstolen kom fram till att varumärket Kodak för fotoprodukter var så pass välkänt och 

etablerat på marknaden att cykeltillverkaren förbjöds användning av namnet på varumärket. 

Domstolen motiverade förbudet med att Kodak för fotoprodukter behövde utökat skydd för att 

konsumenter inte skulle bli förvirrade och tro att en koppling fanns mellan de två företagen. Då 

bland annat kamerorna ansågs ha en hög kvalitet och en exklusiv stämpel motiverade domstolen 

sitt yttrande med att konsumenterna möjligen kunde bli besvikna om inte cyklar levde upp till 

samma höga kvalitet som fotoprodukterna. I och med detta förbjöds cykeltillverkaren att 

använda namnet Kodak på sina cyklar.64 

  

Ett utvidgat skydd för kända varumärken finns i Artikel 5.2 i VmDir (2008/95), bestämmelsen 

gäller utan förväxlingskriteriet och skyddets omfattning är beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Denna bestämmelse finns implementerad i 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VmL och syftar 

till bredare skydd för väl ansedda varumärken. För ett inarbetat varumärke finns möjligheter till 

ett utökat skydd för varuslagslikhet om annans liknade varumärke drar otillbörligt fördel eller 

på annat sätt skadar varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.65 

 

  

                                                 
62 Mål C-342/97., Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV.   
63 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 455 f. 
64 Bergström, S., Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt., NIR 1975., s. 166.  
65 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 469. 
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3.2  Varumärkesintrångets påföljder  

Att hindra skada på immaterialrättsliga tillgångar och garantera ersättning för skada som 

uppkommit vid ett varumärkesintrång är en väsentlig del inom immaterialrätten. Höga krav 

ställs på domstolarnas allmänna kompetens. En helhetsbedömning behövs till följd av den 

effektiva konkurrensen och med hänsyn till tredjeman, handel över gränser och utnyttjande av 

immaterialrätter på internet har blivit allt vanligare med åren. Till följd av detta har 

lagstiftningen på området skärpts, inte bara i Sverige utan även i EU och resterande del av 

världen.66  

  

De immaterialrättsliga sanktionerna skiljer sig åt mellan de olika immaterialrättsliga områdena 

även om de är nära besläktade. De exakta sanktionerna för de olika områdena går att finna i de 

skilda lagarna. Det har påtalats att sanktionerna inom det immaterialrättsliga området inte har 

den styrka som krävs och att det är krångligt att få ett praktiskt resultat, detta kan bero på de 

olika bevisproblemen. Förolämpade innehavare drar sig för att processa på grund av att 

processerna är kostsamma, utdragna och ersättningen för skadan normalt är ganska låg. Kritiken 

på det immaterialrättsliga sanktionssystemet har inte varit obefogad. En förändring och 

skärpning av sanktionssystemet gjordes 1994 och grundande sig till viss del på tidigare kritik, 

men skärpningen gjordes även till följd av en ökad kriminell verksamhet.67   

 

De allmänna domstolarna och de allmänna processrättsliga reglerna har använts i Sverige för 

det immaterialrättsliga systemet. För varumärkesrätten är Patent- och marknadsdomstolen den 

rätta domstolen att döma i mål och ärenden i enlighet med 10 kap. 6 § VmL. I många andra 

länder hanteras immaterialrättsprocesser av specialdomstolar eller specifika avdelningar. En 

nackdel med det svenska sanktionssystemet tycks vara att mål inom immaterialrätt varit relativt 

få och eftersom de är utspridda i landet kan de tyckas bli aningen udda. Dock blir de 

immaterialrättsliga målen allt fler och till följd av detta desto mer invecklade. Lagändringar 

görs på området och hänsyn ska även tas till EU-rättsliga bestämmelser och EU-rättsliga 

avgöranden. En tendens som iakttagits är att många tvister förlikas eller avgörs genom 

skiljedom. Denna tendens är negativ för rättsbildningen, men positiv för samhällsekonomin.68   

 

Vid intrång i immaterialrätt ses förbudssanktionen som en av de viktigaste sanktionerna, den 

som fått sin rätt kränkt vill snabbt få till ett förbud gentemot intrångsgöraren. Vitesförbud 

stadgas i 8 kap. 3 § VmL. Domstolen kan med vite förbjuda den som utnyttjat ett 

varukännetecken att fortsätta med detta. I paragrafens andra stycke kan domstolen meddela ett 

interimistiskt vitesförbud om intrångsgöraren befaras fortsätta med intrånget.  

  

Det interimistiska vitesförbudet gäller tills målet har avgjorts slutligen eller tills annat har 

beslutats. Förbudssanktionen är effektiv, detta eftersom att vite kan sättas avskräckande högt 

och till följd av detta finns det ingen föreskriven över gräns om hur högt ett vitesbelopp får 

vara. Förbud ses många gånger som en lämpligare sanktion inom immaterialrätten än straff på 

                                                 
66 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 544. 
67 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 545 f.  
68 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 547. 
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grund av immaterialrättens karaktär och för att sanktionerna är relativt milda. Intrång i 

immaterialrätten är vid få tillfällen klara och givna. Rättighetsinnehavaren upplever sällan att 

de får den ersättning som intrånget givit upphov till. Traditionellt sätt har ersättningen vid 

immaterialrättsintrång varit relativ låga. Detta kan bero på att ersättningen för skada är 

svårberäknad och prioritet har istället legat på att stoppa intrångsgöraren för fortsatt intrång.69  

 

Varumärkesintrång finns stadgat i 8 kap. 1 § VmL och kan utgå både vid uppsåtliga intrång och 

grovt oaktsamma intrång. Den som gör ett varumärkesintrång kan dömas till böter eller fängelse 

i högst två år. Grov oaktsamhet har straffbelagts för att det även anses vara straffvärt att ta emot 

varor som mottagaren kan misstänka är olovliga. Ett sådant handlande ska inte mottagaren 

kunna komma undan till följd av okunskap eller att mottagaren inte undersöker varorna och 

förhållandet kring dessa ordentligt. Sanktionen är vanligtvis böter, men under allvarligare 

omständigheter kan även fängelse bli aktuellt.70  

 

Vidare finns sanktioner inom varumärkesrätten så som förverkande enligt 8 kap. 2 § VmL, 

spridning av information enligt 8 kap. 8 § VmL, intrångsundersökning och 

informationsföreläggande som stadgas i 9 kap. VmL samt varningsbrev och stämning. Även 

skadestånd är en sanktion som stadgas i 8 kap. 4 § VmL.  

 

3.3  Skadestånd vid varumärkesintrång  

Vid varumärkesintrång kan varumärkesinnehavaren skadas i form av reducerad omsättning, 

goodwill förluster och frånvarade intäkter. Dessa typer av ekonomiska skador kan jämföras 

med en ren förmögenhetsskada som stadgas i 1 kap. 2 § Skadeståndslag (SFS 1972:207) (SkL) 

då det är en ekonomisk skada som uppkommit utan att någon lider person- eller sakskada. 

Ersättning för ren förmögenhetsskada i form av skadestånd kan endast utdömas om det finns 

lagstöd eller om det finns ett avtal.  

 

Sanktionsdirektivet syftar till att underlätta för rättighetsinnehavare att ingripa mot dem som 

gör intrång. Detta kan de göra genom det civilrättsliga sanktionssystemet som är ett 

minimidirektiv, det innebär att nationell reglering kan föreskriva gynnsammare regler för 

innehavaren. Artikel 13 Sanktionsdirektivet reglerar skadestånd, enligt artikeln åligger det varje 

enskild medlemsstat att se till så att den rättsliga myndigheten förpliktar intrångsgöraren att 

betala skadestånd om den skadelidande ansöker om det. Skadeståndet ska vara lämpligt i 

förhållande till den faktiska skadan som skett som en konsekvens av intrånget. De rättsliga 

myndigheterna ska beakta två saker vid fastställandet av skadeståndet. Dels ska de beakta alla 

relevanta omständigheter som kan vara ekonomiska konsekvenser i negativ riktning såsom 

utebliven vinst, intrångsgörarens vins och andra rent ekonomiska omständigheter. Dels ska 

hänsyn tas till det engångsbelopp som skulle betalats för att använda den immateriella 

rättigheten.  

 

                                                 
69 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 552 f. 
70 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 557. 
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Den svenska tolkningen av sanktionsdirektivets bestämmelser om skadestånd, gällande 

varumärkesintrång, finns reglerat i 8 kap. 4 § VmL. Paragrafen föreskriver att den som gör 

varumärkesintrång, uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska betala skälig ersättning för 

utnyttjanden och ersättning för ytterligare skada som varumärkesintrånget har medfört. Vid 

bestämmandet av ersättningen ska hänsyn tas till den uteblivna vinsten, den vinst 

intrångsgöraren gjort, skadan på varukännetecknets anseende, den ideella skadan och 

innehavaren till varukännetecknets intresse av att intrång inte begås.  

 

Skadeståndsbestämmelsen har ändrats genom tiderna och förut var syftet att stärka 

rättighetshavarens ställning när intrång sker. Därmed angavs, vid lagändringen 1994, att den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår intrång ska blir skyldig att betala, detta skulle vara 

en minimiregel.71 Ersättning skulle utgå till innehavaren även fast den inte drabbats av någon 

typ av förlust till följd av intrånget. Det har vidare i statens offentliga utredning klargjorts att 

ändringarna som gjordes 1994 gällande skadestånd inte var tillräckliga utan 

skadeståndsbestämmelsen skulle förtydligas ytterligare. Detta till följd av att det kunde 

konstateras att de skadestånd som utgått var alldeles för små i förhållande till den ersättning 

varumärkesinnehavaren var i behov av.  Det klargjordes att det uppmärksammats, i Sverige och 

Europa, hur betydelsefulla varumärkesrättigheter är för att skapa konkurrenskraftiga företag 

och huruvida varumärkesintrång hämmar konkurrenskraftiga näringsidkare. Det fanns därmed 

ett starkt behov för svensk del att förtydliga skadeståndsbestämmelserna, men även tillägga att 

ersättning för ytterligare skada för vad intrånget medfört ska utgå.72  

 

Det framgick även i statens offentliga utredning att ersättning för skadat goodwill ska utgå och 

att det ska uppgå till ett betydande belopp då det föreligger ett behov av att skydda varumärkens 

anseende och de investeringar som gjorts i varumärket. Kommittén anförde att fastställandet av 

ersättningens storlek kan göras utifrån en uppskattning av varumärkets kommersiella värde och 

kostnader för marknadsföringsåtgärder för att återställa anseendet. En intrångsgörare ska, enligt 

kommittén, kunna bli skyldig att ersätta betydande belopp både till varumärken som är väl 

ansedda och varumärken som är mindre kända. Det framgick även att ersättning för utebliven 

försäljning på grund av varumärkesintrånget ska ersättas, men ersättningen ska bestämmas 

utifrån intrångsgörarens vinst. Däremot ska inte skadeståndsbestämmelsen syfta till utdömande 

av ersättning i straffande syfte.73  

 

I förarbeten till ändringen av varumärkeslagen 2009 anfördes att omarbetning av 

skadeståndsregleringen skulle göras med anledning av direktiv från EU. Ändringarna skulle 

göras för att förtydliga kriterier som ska beaktas vi en bedömning om vilken ersättning som ska 

utgå. Det tydliggörs även att uppräkningen av kriterierna endast är exemplifierande och att 

andra bedömningsgrunder kan förekomma vid beräkningen av ersättning. Däremot kvarstår 

utgångspunkten att den skadelidande ska inneha rätten till full ersättning vid utnyttjande och 

ersättning för den ytterligare skada som intrånget medför. Precis som innan kvarstår att det 

                                                 
71 Prop. 1993/94:122., s. 50 f.  
72 SOU 2001:26., s. 343 ff.  
73 SOU 2001:26., s.  347 ff. 
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åligger den skadelidande att styrka skadans omfattning. Skulle däremot rättighetsinnehavaren 

inte kunna styrka sin bevisning ska en skälighetsbedömning göras i enlighet med 35 kap. 5 § 

rättegångsbalken (SFS 1942:740) (RB).74   

 

Vid bestämmande av skadeståndets storlek ska det enligt förarbeten till varumärkeslagen 

hänsyn tas till intresset från rättighetsinnehavaren av att intrång inte ska begås. Vid intrång ska 

skadeståndet bestämmas till en skälig ersättning, att skadeståndet ska betalas för utnyttjandet är 

en minimiregel för bestämmandet av ersättningens storlek. Ersättning kan således utgå även om 

rättighetsinnehavaren faktiskt inte lidit av intrånget men att en förlust trots det förelegat för 

varumärkesinnehavaren. Ersättningens storlek ska bestämmas utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall.75 

 

3.3.1 Rättsavgöranden  

Den svenska domstolen har i ett avgörande gällande mönsterintrång, Formsprutarna, tydligt 

klargjort principer och olika överväganden som ska göras vid bedömningen av ersättning vid 

immaterialrättsliga intrång. Formsprutarna yrkade på skadestånd för mönsterintrång. Högsta 

domstolen klargjorde att Fromsprutarna var berättigade till en skälig ersättning, vidare anförde 

domstolen att principen om att full ersättning ska utgå är viktig, då det inte ska vara lönsamt att 

göra ett immaterialrättsligt intrång. Således ska skadeståndets preventiva och reparativa 

funktioner bli tillfredsställda. Domstolen påvisade även att ansvaret tillfaller den skadelidande 

att påvisa vilken skada som de har lidit på grund av intrånget.76  

 

Vi varumärkesintrång använder den svenska domstolen en skälig licensavgift vid bedömning 

gällande skadestånd alternativt utgår ifrån en procentsats på två procent. I the North Face-målet 

användes sig Svea Hovrätt av en skälig licensavgift som norm och dömde ut ett skadestånd på 

10 000 kr.77 I ett annat fall bestämde Stockholms Tingsrätt att ett skäligt skadestånd är en 

ersättning på två procent på den omsättningsvolym rättighetsinnehavaren har. Detta resulterade 

i att intrångsgörarna var tvungna att betala 50 268 kr respektive 267 000 för utnyttjandet, ett av 

dem åtalade företagen fick även betala ersättning för goodwill skador på ett belopp om 200 000 

kr.78 Två procentsmetoden har även använts av Stockholms Tingsrätt i ett annat rättsfall, Tripp 

Trapp III, där Stokkes försäljning på 72 000 000 kr lades som grund. Detta resultera i att 

intrångsgöraren fick betala ett skadestånd på 1 400 000 kr.79  

 

Stockholms Tingsrätt har, trots att licensmarknad saknats, dömt ett skadestånd utifrån en skälig 

licensavgift. Rättsfallet gällde ett intrång i Louis Vuittons varumärkesskyddade produkter. 

Louis Vuitton yrkade 110 000 kr för skälig ersättning och 75 000 kr för goodwillskadan. Louis 

Vuitton hade inte upplånat licensavgifter och menade därmed att den hypotetiska licensavgiften 

                                                 
74 Prop. 2008/09:67., s. 279 f.  
75 Prop. 2008/09:67., s. 225 f.  
76 NJA 2005 s. 180. 
77 NJA 2008 s. 1082.  
78 Stockholms Tingsrätt 2003-03-14 i mål T 74744–99, T-7480-99, T-7482-99. 
79 Stockholms Tingsrätt 2004-05-07 i mål T 4943–02 och T 1171–02. (Tripp Trapp, stokke). 
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är väldig hög, ungefär 15 procent. Domstolen ansåg däremot att 15 procent inte är skäligt utan 

tio procent är skäligt. Således utgick ett skadestånd på 73 000 kr och goodwillskadan 

uppskattades till 50 000 kr.80 

 

Det så kallade Absolut-rent målet är omtalat i doktrinen och ses som ett genombrott när det 

kommer till skadeståndets storlek. Fallet gällde försäljning av rengöringsmedel med märket 

Absolut rent. Vin & Sprit AB som är innehavaren till Absolut vodka och har varumärkesskyddat 

ordmärket absolut, yrkade på grund av intrånget ett skadestånd på ett belopp om fem miljoner 

kronor varav fyra miljoner utgjorde goodwillskador. Skadorna hade uppkommit på grund av att 

rengöringsmedelsföretaget hade snyltat på deras varumärke och att förväxlingsrisk samt 

möjligheten till urvattning förelåg. Vin och Sprit AB anförde även att förväxlingsrisken var 

allvarlig då alkoholhaltiga drycker inte är tillåtna att marknadsföra och Absolut rent skulle 

kunna uppfattas som att Vin & Sprit AB försökte kringgå förbudet. Svea Hovrätt fastställde 

skadeståndet till en miljon kronor på grund av varumärkesintrånget och att goodwillskadan 

kunde hänföras till urvattning. Däremot redogjorde inte domstolen hur de hade värderat 

goodwillskadan.81  

 

3.3.2 Fastställandet av skadestånd  

Vid förlorad handelsvinst talas det om rättighetsinnehavarens förlust och inte den vinst som 

intrångsgöraren gör. Vid beräkning av förlorad handelsvinst kan dock intrångsgörarens vinst 

inkluderas i beräkningen. Den förlorade handelsvinsten avser minskade vinster och den 

uteblivna vinstökningen. Inom varumärkesintrång är dock inte denna typ av bedömning lika 

vanlig som inom patentintrång, detta då det är ett fåtal fall som den svenska domstolen dömt ut 

ersättning på utifrån förlorad handelsvinst. Detta kan bero på att det är svårt att bevisa den 

förlorade handelsvinsten som sker på grund av intrånget.82 

 

En grundprincip inom immaterialrätt likt inom all skadeståndsrätt är att det skadelidande ska 

återställas i den situation som förelåg innan intrånget. Får rättighetsinnehavaren full ersättning 

tillfredsställds skadeståndets reparativa funktion, däremot är det problematiskt att uppskatta 

skadan då det inte finns schabloniserade eller normerande ersättningar. Rättighetsinnehavaren 

ska påvisa skadans storlek, men i praktiken blir det skönsmässigt och domstolar har blivit 

kritiserade för att vara för restriktiva vid bestämmandet av skadeståndets belopp.83  

 

Borgenhäll84 anser att en av de mest grundläggande funktionerna inom skadestånd är den 

reparativa funktionen, men att även den preventiva är viktig. Borgenhäll framför att den 

preventiva funktionens ersättningen genererar i en avskräckande effekt som resulterar i att 

någon inte begår handlingar som är skadeståndsgrundande. Den reparativa funktionen syftar 

istället till att produkten eller tjänsten som rättighetsinnehavaren fått skadad ska återställas i 

                                                 
80 Stockholms Tingsrätt 2005-07-01 i mål B 6236–04 (Louis Vuitton).  
81 Svea HovR 1998-12-22 i mål T 78–97 (Absolut rent). 
82 Von Heidenstam, P., Immaterialrättsliga skadestånd., NIR 2000., s. 134 f.  
83 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 466 f. 
84 Advokat. 
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samma skick som innan intrånget och som att intrånget inte skulle skett genom skadestånd till 

rättighetsinnehavaren. Han menar även att det föreligger ett samband mellan värdet på ett 

varumärke och värdet på den uppkomna skadan vid varumärkesintrång.85  

 

Borgenhäll anser att det är centralt att diskutera den uppkomna goodwillskadan, 

marknadsskadan, när varumärkesintrång inträffar. För att utreda huruvida en goodwillskada ska 

fastställas är utgångspunkten att definiera vad som är goodwill och vad som är skada. 

Varumärkets goodwill utgör en del av företagens totala goodwill och kan anses vara 

varumärkens särskiljningsförmåga, anseende och renommé. Det som kan skadas vid 

varumärkesintrång och som kan härledas till goodwillskada är alltså att särskiljningsförmågan 

urvattnas, konsumenternas positiva sammankopplingar till varumärket försämras och därmed 

anseendet av varumärket. Att uppskatta en varumärkesskadas ersättning är problematiskt då det 

uppkommer en samlingspunkt mellan ekonomi och juridik, för att kunna uppskatta vilket värde 

varumärket har och varumärkeskapitalet måste det sättas in i sitt ekonomiska sammanhang.86  

 

Värdet för att reparera ett varumärke och goodwillskadan kan uppskattas genom sex olika 

metoder och utgångspunkter som använts i olika rättsfall samt doktrin. Det är viktigt att göra 

en helhetsbedömning och använda sig av flera olika utgångspunkter.87 En metod som använts i 

ett rättsavgörande är procentsatsen av intrångsgörarens försäljning.88  En annan utgångspunkt 

vid uppskattandet av värdet kan vara relationen mellan innehavarens omsättning och nedlagda 

marknadsföringskostnader vilket fick genomslag i ett rättsfall där ett yrkande på 100 000 med 

stöd av relationen mellan omsättningen och marknadsföringskostnader. Stockholms Tingsrätt 

ansåg att varumärket hade ett betydande värde och därmed utdömdes det yrkade beloppet.89 En 

annan metod kan vara relationen till obehörig vinst eller relationen till 

marknadsföringskostnader hos intrångsgöraren. Relationen till varumärkets värde är en annan 

utgångspunkt eller goodwillersättning bestämt utifrån kostnader för reklamkampanj.90 

 

3.3.3 Skadestånd och varumärkets goodwill 

Relationen mellan skadan och varumärkets värde kan vara en procentsats av varumärkets värde 

som kan likställas med en licensavgift. Däremot brukar licensavgiften oftast relateras till 

företagets försäljning och inte varumärkets värde. Medan goodwillersättning i relation till 

kostnader för reklamkampanj speglar en relativ bra bild av varumärkets goodwill, då 

marknadsföring är en viktig men även kostsam åtgärd. Handlar det däremot om väldigt stora 

summor och dyrbara varumärken är dessa betydligt dyrare att reparera.91  

 

Borgenhäll anför att varumärkets uppskattade värde bör ha en stor betydelse vid fastställandet 

av skadeståndet. Kostnad för att driva en skadeståndstalan i domstol upplevs oftast för hög i 

                                                 
85 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 153 f.  
86 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 154 f. 
87 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 157. 
88 Stockholms Tingsrätt., Mål nr T 7-988-90 (Schmackos).  
89 Stockholms Tingsrätt., Mål nr T 7-855-92 (Olga).  
90 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 158 f. 
91 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 159. 
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förhållande till vad domstolarna sedan utdömer. Detta i sin tur resulterar i att det väldigt sällan 

görs stora utredningar gällande skadan på varumärket, då det inte är affärsmässigt motiverat.92 

Det är viktigt att innehavaren delger domstolarna tillräcklig med fakta för att de ska kunna göra 

en skadeståndsuppskattning, detta för att godtyckliga skadestånd ska undvikas. Domstolarna 

har med den svenska regleringen möjlighet att utdöma skadestånd som både är preventiva och 

reparativa. Detta sker väldigt sällan och kanske beror det på att domstolarna är rädda för att 

överkompensera någon rättighet. 93 

 

Pehrson94 reder i sin artikel ut vilka skador en varumärkesinnehavare kan drabbas av vid ett 

varumärkesintrång men även hur stora dessa skador kan vara. Pehrson ifrågasätter om 

ersättningsreglerna i varumärkeslagen gynnar intrångsgöraren på bekostnad av innehavaren till 

det skyddade varumärket eller om det är så att yrkande om ersättningen saknar tillräckligt 

underlag. För att få full ersättning vid ett varumärkesintrång krävs det att intrånget gjorts med 

culpa, uppsåtligen eller av oaktsamhet. Ett typiskt fall av oaktsamhet är när intrångsgöraren gör 

intrång trots att denne inte varit helt medveten om att det är ett intrång, men kunde utan större 

ansträngning uppmärksamma att en ensamrätt förelåg.95  

 

Vid ett intrångsgörande kan den skadelidande yrka på skälig ersättning eller skadestånd. Skulle 

ett intrång ske och den skäliga ersättningen för intrånget är 1 000 000 kr, men innehavaren kan 

påvisa att skadan uppgår till 1 400 000 kr, är 1 400 000 kr max beloppet som innehavaren är 

berättigad till. Skulle en innehavare få skälig ersättning och skadestånd skulle en 

dubbelkompensation föreligga. Skälig ersättning anses normalt vara den licensavgift som borde 

erlagts om en licens upplåtits, en marknadsmässig ersättning vid frivillig upplåtelse av licens. 

Problematiken ligger i att varumärkesrätten inte har några ersättningsnivåer, då varumärkens 

värden varierar. Skälig ersättning vid intrång i en given situation ger begränsad vägledning när 

det gäller att fastställa den skäliga ersättningen i en annan situation. Det kan till och med vara 

så att den skäliga ersättningen är olika för samma varumärke som utnyttjats i olika tillfällen.96  

 

Grundtanken med skadestånd är att ersättningen ska gottgöra den skada som uppkommit. 

Varumärkesinnehavaren, som har bevisbördan, har troligtvis inte problem med att övertyga 

domstolen att intrånget medfört skada på varumärkets goodwill. Problematiken ligger i att det 

är svårt att bevisa hur stor denna skada är. Vid redovisningen av skadan i pengar brukar de olika 

metoderna för att påvisa det generellt ge olika utfall. På grund av bevisreglerna är det svårt för 

varumärkesinnehavaren att få full ersättning för skadan som uppkommit.97  

 

                                                 
92 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 154. 
93 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000., s. 160. 
94 Professor i civilrätt. 
95 Pehrson, L., Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter i 

festskrift till Marianne Levin., s. 449 ff. 
96 Pehrson, L., Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter i 

festskrift till Marianne Levin., s. 464 ff.  
97 Pehrson, L., Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter i 

festskrift till Marianne Levin., s. 470 ff.  
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Försämrad goodwill är en viktig skadetyp där vägledning saknas i Högsta Domstolen. Trots att 

det har skett stabila utredningar om varukännetecknets värde har ersättningarna varit 

blygsamma. En skillnad mot tidigare är dock att det finns ett krav på att alla börsnoterade 

företag ska redovisa värdet på sina immateriella tillgångar.  Däremot kvarstår problematiken 

gällande vad som menas med värde då det verkliga värdet, marknadsmässiga priset, inte 

innefattar immateriella rättigheter. Detta då det inte riktigt föreligger en marknad för dessa typ 

av rättigheter. 98 

 

I varumärkesmål är det oftast goodwillförlusten som utgör den huvudsakliga skadan för 

varumärkesinnehavaren. Däremot finns det inget avgörande som domstolen utdömt 

återetablering av den förlorade goodwillen, utan det har endast konstaterats att goodwill skador 

faktiskt förelegat. Detta beror troligtvis på försiktiga ersättnings yrkanden och dåligt 

bevisunderlag då den skadelidande väldigt sällan gör en tillräcklig utredning. Försiktiga 

yrkanden hänger samman med att den skadelidande inte vill yrka på ett för högt belopp som 

sedan domstolen sätter ner så utfallet blir att den skadelidande enbart vunnit delar av tvisten.99  

 

Trots den grundläggande principen om att företagen ska sättas i samma ställe som de var innan 

intrånget är skadeståndsnivåerna i Sverige låga. Detta på grund av den problematik som 

föreligger vid bevisningen då företag sällan kan styrka sina förluster och det är svårt att utreda 

vilka förluster som skett just under den perioden. Domstolarnas försök att fastställa skälig 

ersättning för utnyttjande med grund på licensavgifter brukar oftast bli rent fiktiva och 

missvisande. Ett steg som har gjorts i rätt riktning gällande immaterialrättsliga intrång är 

erkännandet av rätten till ersättning för obehörig vinst. Således har skyddet för investeringar i 

varumärken utvecklats och förstärkts. Däremot är inte skyddet för varumärkens anseenden och 

investeringsfunktion speciellt konkret eller förutsägbart.100  

 

  

                                                 
98 Borgenhäll, H., Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav., i festskrift till Marianne Levin., s. 155 f. 
99 Levin, M., Lärobok i immaterialrätt., s. 574 f.  
100 Spångberg, M., Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?., 

NIR 2013., s. 211 ff.  
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4. Analys 
 

4.1  Varumärkesrättens betydelse 

Det finns immaterialrättsliga lagar som skyddar varumärken från varumärkesintrång. I VmL 

finns de olika sanktionerna för varumärkesintrång och som grövst kan intrångsgöraren dömas 

till fängelse i högst två år. Frågan är om detta straff är tillräckligt avskräckande eller om 

straffskalan i Sverige är för låg. Vidare kan det ifrågasättas om påföljderna i det gamla VmDir 

(2008/95) varit tillräckligt effektiva och om det kommer ske någon markant förändring i och 

med det nya VmDir (2015/2436).  

  

På grund av den kulturella och ekonomiska betydelsens framväxt har varumärken fått en allt 

viktigare roll i samhället. Marknaden för varumärken har blivit allt större i och med den tekniska 

utvecklingen och många varumärken konkurrerar om plats på marknaden. Därmed blir det allt 

viktigare för företag att sticka ut ur mängden, uppfylla kundens behov och garantera en hög 

kvalitet. Om ett företag vill överleva i längden behöver de en trogen kundkrets, ett starkt 

varumärke, men även kunskap om sina egna och konkurrenters produkter för att alltid ligga 

steget före. Om de inte kan konkurrera med andra företag kommer produktens livslängd bli 

kortvarig och eftersom handel över gränserna blir allt vanligare finns det ännu fler konkurrenter 

att anpassa sig till och särskilja sig ifrån.  

  

4.1.1 Relationen mellan varumärkets värde och ersättningens omfattning  

Eftersom ett företags viktigaste tillgångar kan vara deras registrerade och inarbetade 

varumärken krävs det ett mer omfattande skydd för dessa, så de inte drabbas av 

varumärkesintrång. På grund av att företag investerar i sina varumärken blir värdet på dessa allt 

högre. Till följd av detta blir även åtgärderna för att skydda varumärket för intrång en stor 

kostnadsfråga. Varje intrångsförsök kräver åtgärder från företaget för att stoppa intrång, detta 

innebär att intrång sker allt oftare och i vidare utsträckning. Den kanske viktigaste regeln inom 

varumärkesskyddet är att ingen annan än varumärkesinnehavaren får dra nytta av en annans 

förväxlingsbara varumärke i enlighet med 1 kap. 10 § 1 st. VmL. Trots denna lagbestämmelse 

sker intrång ofta och varumärkesintrång är ett ständigt återkommande problem. Det nya VmDir 

(2015/2436) innebär att den svenska lagen behöver anpassa sig efter det nya direktivet. Vad en 

förändring av det nya varumärkesdirektivet kommer innebära har ännu inte påvisats. Vad vi vet 

är att en förändring på området krävs, dels för att det ska bli lättare att skydda och registrera sitt 

varumärke och dels för att skapa en större trygghet på en väl fungerande inre marknad.  

 

Inom varumärkesrätten finns skydd för olika slags kännetecken. Varumärkesrätten skyddar ett 

uttryck som utgör slags identitet och garanti om produktens ursprung, värde och kvalitet. För 

att rättighetsinnehavaren ska få ensamrätt till sitt varukännetecken behöver de skydd, detta för 

att obehöriga ej ska kunna utnyttja varukännetecknet. Ensamrätten till ett varukännetecken får 

rättighetsinnehavaren genom att registrera eller inarbeta varumärket. Men trots detta skydd sker 

ändå varumärkesintrång i en vid utsträckning. Vad detta kan bero på finns det flertalet teser om, 

är det så att sanktionerna i lagen inte är tillräckligt preventiva eller krävs det bättre reparativa 

åtgärder när ett varuintrång påträffats.  
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Särskiljningsförmåga är en förutsättning för att kunna registrera ett varumärke. Varumärket ska 

kunna skiljas från andra varukännetecken av samma eller liknande slag. Att ett varumärke 

innehar en särskiljningsförmåga är inte bara viktigt för registreringen, utan även för att lättare 

kunna motverka intrång i ens varukännetecken. I målet med Baby-Dry101 kom domstolen 

slutligen fram till att Baby-Dry ansågs ha en särskiljande funktion. Fallet hanterades i fyra olika 

instanser vilket tyder på att avgörandet för särskiljningsförmåga ibland kan vara svårmotiverat.  

  

Om ett varukännetecken är tillräckligt känt eller tillräckligt originellt krävs en mindre 

beskrivning för vad varan eller tjänsten ska användas för. Desto lättare bör det även vara för 

varumärkesinnehavaren att kunna påvisa ersättningen vid varumärkesintrång. Utifrån ett 

marknadsföringsmässigt perspektiv vill företag koppla samman kännetecken och varumärken i 

så hög grad som möjligt. Varumärkesinnehavaren vill att dennes kunder ska förstå värdet på 

varumärket, men även få kunderna att känna att de gjort en investering när de köpt företagets 

produkt.  

 

Det kan ifrågasättas om det vid ett varumärkesintrång föreligger ett samband mellan värdet av 

varumärket och kostnaden vid ett intrång. Ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv bör svaret 

bli ja på denna fråga. Vi tar företag A som är stora och det mindre företaget B som exempel. 

Både företag A och B har näringsverksamhet inom telekom, de innehar ett särskiljande 

varumärke, de vill framstå som lyxiga och kunden ska känna att den produkt de köper lever upp 

till den lyx och kvalitet som varumärket innehar. Trots att de båda är stora på marknaden så har 

flertalet människor en telefon från företag A som har ett skyddat varumärke. Kunden är 

medveten om vad den köper och vad den kan förvänta sig av produkten. Om någon skulle göra 

ett varumärkesintrång gentemot företag A bör kostnaden för varumärkesintrånget bli dyrare än 

om intrånget gjorts mot företag B. Vidare har företag A mer resurser att kunna motverka 

intrånget, detta bör i sin tur leda till att ett samband föreligger mellan varumärket och kostnaden 

vid ett varumärkesintrång.  

 

4.1.2 Varumärkesfunktionernas betydelse  

Det är viktigt att kunna garantera vilket ursprung en produkt har, detta har klargjorts både i 

Centrafarm-avgörandet102 och Hoffmann-La Roche målet103. Varumärkens huvudfunktion är 

ursprungsangivelsefunktionen, varför det är viktigt är kunna garantera en produkts ursprung är 

för att förväxling mellan olika varumärken inte ska kunna förekomma. Det vill säga, en normalt 

informerad person ska på ett någorlunda lätt sätt kunna ta reda på att varan kommer från 

varumärkesinnehavaren och inte från tredje man. Om detta inte är möjligt så skadas 

ursprungsangivelsefunktionen.  Ett annat känt fall ifrån EU-domstolen är Arsenal-avgörandet104 

där domstolen ansåg att den lokala handlarens förfarande utgjorde varumärkesintrång samt 

skada på ursprungsangivelsefunktionen. I rättsfallet ser vi en tydlig koppling mellan 

varumärkesfunktioner och varumärkesintrång, om ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion 

                                                 
101 Mål C- 383/99 P., Procter & Gamble Company mot OHIM. 
102 Mål C- 16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV. 
103 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse. 
104 Mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed. 
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skadas resulterar detta i ett varumärkesintrång. De olika funktionerna på ett varumärke är 

således viktiga och får inte inskränkas.  

  

Även i L’Oréal-avgörandet105 behandlade domstolen varumärkesfunktioner. Domstolen kom 

fram till att inte bara ursprungsangivelsefunktionen ska skyddas, utan även övriga funktioner 

som är i behov av skydd ska inneha det. Tredje man ska således inte kunna utnyttja andra 

varumärkesfunktioner, utan rättighetsinnehavaren ska kunna skydda sina särskilda intressen. I 

och med att domstolen fann att även övriga funktioner så som reklamfunktionen och 

investeringsfunktionen ska kunna skyddas utökades skyddet i och med avgörandet i fallet.  

  

I och med att domstolen i L’Oréal-avgörandet fann att det fanns fler funktioner än bara 

ursprungsangivelsefunktionen prövade EU-domstolen i Interflora-avgörandet på vilket sätt 

investeringsfunktionen kan skadas vid ett varumärkesintrång. I rättsfallet diskuterade 

domstolen huruvida ryktet hos varumärkesinnehavaren kan försämras vid en otillbörlig 

användning av varumärket. Domstolen fastslog även att om konkurrenter iakttar och respekterar 

en lojal konkurrens, men att användningen trots det utgör någon form av konsekvens är 

konkurrentens förfarande inom ramen för vad som anses accepterat.  Därmed krävs någon form 

av konkurrens på marknaden och så fort någon gör det minst förnämt mot 

varumärkesinnehavaren kan inte denne hindra konkurrenter från att fortsätta med sin 

verksamhet. Med detta sagt kan gränsen vara aningen gällande när det är ett varumärkesintrång 

eller inte. En liten olovlig användning tycks vara för handen, men frågan som kvarstår är vart 

gränsen går. Trots detta går det att utläsa i avgörandet att en sådan gräns kan vara när 

varumärkets rykte försämras till följd av olovlig avvändning och nedsvärtning av 

varumärkesinnehavarens varumärke sker.  

  

Det finns flertalet personer som motsätter sig att det finns fler erkända funktioner än just 

ursprungsangivelsefunktionen. Däribland professor Nordell som anser att domstolen endast 

påvisat att flera funktioner finns, men inte gett någon närmare förklaring för dess innebörd. 

Vidare menar Nordell att bland annat garantifunktionen är otydlig och att de andra funktionerna 

går att identifiera i praxis men att de inte har preciserats. Detta kan ifrågasättas då det ur ett 

markandsföringssyfte tydligt påvisar hur viktig inventeringsfunktionen trots allt är.  

 

Till följd av att allt fler funktioner får ett rättsligt skydd, försvåras gränsdragningen vid intrång. 

För varumärkesinnehavare resulterar detta i en positiv effekt då de uppstår flera möjligheter vid 

yrkande av ett varumärkesintrång. I ett konkurrensrättsligt perspektiv blir utfallet desto sämre 

då det hämmar konkurrensen på marknaden och gör det svårare för företag att ta sig in på 

marknaden Det blir här en svår balansgång mellan varumärkesinnehavares rättigheter och 

konkurrens på den fria marknaden.  

 

 

                                                 
105 Mål C-487/07 L’Oréal SA mot Bellure NV. 
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4.2  Ensamrättens innebörd i förhållande till varumärkets värde 

Ekonomi och varumärken har en viss koppling, dels en koppling genom försäljning men även 

genom marknadsföring. Vid en helhetsbedömning av särskiljningsförmåga och varumärkets 

kvalitéer har domstolen vid flertalet tillfällen påvisat att hänsyn ska tas till hur stora 

investeringar rättighetsinnehavaren lagt i varumärket. Investeringsskyddet i varumärket leder i 

sin tur till ett utökat skydd för de företag som har gott om pengar och är välkända. Enligt 

förarbeten finns en strävan efter att skydda varumärken från urvattningen och otillbörligt 

utnyttjande. Detta leder i sin tur till att företag lägger allt mer pengar på marknadsföring och 

andra investeringar av varumärket. Med detta konstaterat vågar vi påstå att värdet av ett 

varumärke har betydelse för bestämmandet av skadeståndet. Desto högre värde ett varumärke 

besitter, desto mer resurser kan läggas på marknadsföring och investeringar av 

varumärkesinnehavaren. Resultatet av detta blir att ersättningen vid ett varumärkesintrång blir 

högre för ett välkänt varumärke som har god ekonomi.  

 

Ensamrätt till varu- och näringskännetecken kan förvärvas antingen genom registrering eller 

genom inarbetning. Vad som alltid gäller vid inarbetning av varumärken är att det krävs en 

ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga för att kunna förvärva ensamrätt till ett 

varumärke. Vid registrering av varumärken kan det föreligga vissa hinder, bland annat om 

registreringen utgör en vilseledning för allmänheten. Vidar får inte ett varumärke registreras 

om det är identiskt med ett annat märke, eller om en risk för förväxling föreligger. Hinder för 

registrering syftar bland annat till att otillbörliga inte ska kunna dra nytta av annans varumärke. 

Hinder för registrering är nödvändigt, dels för varumärkesinnehavaren själv men även för att 

allmänheten inte ska kunna bli vilseledda och tro att ett varumärke egentligen är ett annat. Detta 

skydd skapar en säkerhet på marknaden och påvisar ett starkt samband för varumärkesrätten i 

hela EU. Hindret för registrering medför en säkerhet för rättighetsinnehavare, de behöver inte 

oroa sig för registrering av andras liknade varumärken om de själva har en registrering för hela 

EU.  

 

Många varumärken uppstår idag i digital form och kravet på att varumärke ska återges på ett 

papper känns aningen bakåtsträvande. Eftersom att kravet på grafisk återgivning uppkom i en 

tid där tekniken inte var fullt så utvecklad som idag anser vi att kravet på grafisk återgivning i 

dagsläget är negativt för rättssäkerheten. Även okonventionella varumärken ska ha möjlighet 

till registrering och för tredje man kan det vara problematiskt att utläsa vad som är ett varumärke 

genom att kolla på en skiss av grafisk återgivning på papper.  I och med en ändring i det nya 

VmDir (2015/2436) blir registreringen av varumärken mer teknikneutralt. Vilket antagligen 

kommer innebära att allt fler varumärken kommer att registreras framöver och är positivt ur en 

rättssäker synvinkel. Resultatet av att fler varumärken kan komma att registreras kan även 

innebära att fler intrång begås. Detta leder i sin tur till att påföljderna vid varumärkesintrång 

måste skärpas och en preventiv funktion vid skadestånd blir desto mer aktuellt för att förhindra 

att fler intrång begås. Vi anser att mer vikt bör läggas på de preventiva sanktionerna, det vill 

säga avskräcka andra från att begå samma brott igen. Idag är det snarare de reparativa effekterna 

som eftersträvas och är i fokus, detta innebär att pengarna som rättighetsinnehavaren får från 

intrångsgöraren ska gå till att bland annat reparera den skadade varan eller det skadade 

varumärket. Detta är i och för sig också bra, men det ger ingen avskräckande effekt för andra 
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att begå intrånget igen då de vet att straffen är relativt låga i förhållande till den skada de gör 

för varumärkesinnehavaren.  

 

En stark kundlojalitet, image och särskiljning från andra varumärken är något som varumärken 

eftersträvar. Risken för urvattning har blivit allt mer förekommande då det finns många 

varumärken på marknaden och skyddet för urvattning har kommit att bli ett av de viktigaste 

områdena att motverka enligt förarbeten. I en artikel106 skriven av Björkvall diskuterar han hur 

ersättningen för goodwillskador ska värderas. Goodwillskadan utgör en av de huvudsakliga 

förlusterna vid ett varumärkesintrång, trots detta har ersättningen för goodwillskador varit 

relativt låga. Ett dilemma är den svårigheten att kunna påvisa exakt vilken skada intrånget 

medfört och därmed kunna bestämma vilket belopp skadan ska värderas till. Vid 

goodwillskador borde ersättningen ha en preventiv effekt och inte en reparativ effekt, detta för 

att avskräcka andra ifrån att begå intrång. Men en kombination av dem både vore bäst, det vill 

säga ett relativt högt skadestånd från intrångsgöraren för att rättighetshavaren ska kunna 

reparera skadan som om den aldrig hänt men även en sanktion som är avskräckande för att 

fortsätta med intrång. Då goodwillskadorna genom tiderna varit blygsamma, bör en förändring 

ske då goodwillskadan är den skadan som utgör den huvudsakliga förlusten för innehavaren till 

olika skyddade rättigheter.  

 

Det kan tyckas vara något märkligt att goodwill i svensk rätt inte diskuteras på ett lika frekvent 

sätt som de exempelvis gör Storbritannien. Problemet med goodwill är att ingen tydlig 

definition av begreppet finns, det enda som säkert går att veta är att goodwill är ett värde, men 

inte hur högt detta värde är för varumärkesinnehavaren. Precis som Pretnar framhåller i sin 

artikel107 är det hög tid för instanser att ta denna fråga på allvar och komma fram till en tydlig 

definition om vad goodwill verkligen är. Värdet på varumärken ökar successivt, inte bara i 

Sverige utan även i resterande del av världen, i och med detta skapas allt fler varumärken men 

även intrångsgörare. För att motverka att intrång görs krävs mer tydlighet och en bättre 

definition om vad goodwill är. En tydligare sanktion som får intrångsgörare att i alla fall tänka 

sig för två gånger innan de gör ett intrång är för handen, det krävs att konsekvenserna för 

intrånget blir så pass höga att intrånget inte är värt straffet. 

 

Ensamrätten som stadgas i 1 kap. 10 § VmL och Artikel 10 VmDir (2015/2436) är det 

grundläggande skyddet som varumärken innehar, ett förbud mot otillåtet utnyttjande. För att ett 

varumärkesintrång ska föreligga krävs det att någon inskränker ensamrätten till det skyddade 

varumärket. Ett varumärkesintrång sker om något av rekvisiten i 1 kap. 10 § 1–3 p. eller Artikel 

10.2 a) -c) VmDir (2015/2436) inskränks.  

 

Förväxlingskriteriet kan som tidigare nämnts delas upp i två komponenter, märkeslikhet och 

varuslagslikhet. Trots att ensamrätten kan delas upp i två komponenter är 

förväxlingsbedömningen väldigt omfattande. Hänsyn ska tas till särskiljningsförmåga, 

                                                 
106 Björkwall, P., Förväxlingsbarhet och goodwillskador, Kommentar till HD 2004:49., NIR., 2004. 
107 Pretnar, B., What is goodwill in trademark law., NIR 2004. 
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inarbetning, beskaffenheten, likhet i tal och skrift och så vidare, detta medför att en 

helhetsbedömning ska göras vid eventuella intrång vilket klargjordes i Picasso-avgörandet108. 

 

Varumärken som redan är väletablerade på marknaden löper större risk för att drabbas av 

otillåtet utnyttjande. Skada på väl ansedda varumärken kan resultera i att varumärket förlorar 

sitt värde och sin exklusivitet. Skyddet finns lagstadgat dels i Artikel 5.2 VmDir (2008/95) men 

även i 1 kap. 10 § 3 p. VmL. Regleringen skapar en möjlighet för väl ansedda varu- och 

näringskänntecken, som företag investerar mycket tid och pengar i, att få ett utökat skydd. Men 

regleringen framställer även ett förbud gentemot andra som drar otillbörliga fördel av det väl 

ansedda varumärket.  

 

Det kan därmed konstateras att bedömningen för om ett varumärkesintrång föreligger eller inte 

och vilken typ av intrång det avser, är en väldigt komplex och omfattande bedömning. Hänsyn 

ska tas till flera grundläggande delar samtidigt som domstolen ska göra en helhetsbedömning 

utifrån dessa olika delar. Vidare ska även hänsyn tas till vad det är för typ av varumärket. I och 

med detta måste varje fall bedömas helt enskilt utifrån det specifika märkets förutsättningar, 

det kan även förekomma skillnader mellan samma märke men olika situationer. Redan vid 

första stadiet för bestämmandet huruvida ett varumärkesintrång föreligger eller inte krävs det 

en omfattande bedömning.  

 

4.3  Skadeståndsbestämmandet  

Immaterialrättsliga intrång regleras genom ett minimidirektiv nämligen sanktionsdirektivet, 

som sedan harmoniserats in i var enskild lag. Kritik har riktats mot att dessa sanktioner saknar 

styrka och inte skapar något tydligt praktiskt resultat. Till följd av de omfattande 

bedömningarna och utredningarna, så väljer oftast varumärkesinnehavaren att inte processa i 

domstol. Detta på grund av att det ibland är för kostsamt och därmed avgörs många 

varumärkesintrång genom förlikning eller i skiljedom. I vissa fall är det även så att intrånget 

upphör i och med att ett vitesförbud har delats ut av domstolen i enlighet med 8 kap. 3 § VmL. 

Det förekommer även att interimistiska vitesförbud delas ut som gäller till dess att ett annat 

domslut kommer eller målet avgörs slutligen. Interimistiska visteförbud är oftast väldigt 

effektiva eftersom att domstolen kan skapa en preventiv effekt och skrämma intrångsgöraren.  

 

Den skada som uppkommer vid varumärkesintrång kan jämställas med ren förmögenhetsskada 

och sådan typ av skada ska endast ersättas om det är lagstadgat. Den svenska varumärkeslagen 

har genom sanktionsdirektivet reglerat skadestånd för intrång. Den svenska regleringen 

gällande skadestånd är nästan identiskt med de krav som ställs upp i Artikel 13 

sanktionsdirektivet. Den omfattande bestämmelsen i 8 kap. 4 § VmL reglerar att vid ett intrång 

ska skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för ytterligare skada bestämmas. Vid 

bestämmandet ska hänsyn tas till olika komponenter såsom utebliven vinst, intrångsgörarens 

vinst, goodwillskadan, ideella skadan och huruvida varumärkesinnehavaren har ett intresse för 

att intrång görs eller inte. Däremot har inte alltid skadeståndsbestämmelsen varit så omfattad.  

 

                                                 
108 C-361/04P Picasso mot OHIM. 
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Förr var syftet att stärka ställningen för varumärkesinnehavaren vid intrång. Samhället 

utvecklades och varumärkesrättigheter blev en allt viktigare tillgång och skapade 

konkurrenskraftiga företag och därmed förtydligades skadeståndsbestämmelserna för att 

skydda varumärkena. Att ersättning för ytterligare skada och goodwillskada ska utgå framgick 

redan 2001, detta eftersom att varumärkens anseenden och företagens investeringar ska 

skyddas. Fastställandet av skadeståndet skulle utgå ifrån varumärkets kommersiella värde och 

kostnader för marknadsföringsåtgärder. I och med sanktionsdirektivets uppkomst ändrades 

skadeståndsbestämmelserna ytterligare en gång för att förtydliga gällande rätt. Det togs även 

upp i förarbeten att när en innehavare inte har tillräcklig bevisning får 35 kap. 5 § RB användas 

för att bestämma skälig ersättning.   

 

I avgörandet med Formspruta109 klargjordes några viktiga principer som ska tillämpas vid 

övervägandet och bestämmandet av ersättningen. Trots att rättsfallet rör mönsterintrång och 

inte varumärkesintrång gör domstolen en viktig poäng när de klargör att full ersättning är viktigt 

att beakta då intrångsgöraren inte ska tjäna på att göra intrång. Detta har blivit en viktig princip 

vid bestämmandet av ersättning inom alla immaterialrättsligaintrång. Domstolen klargjorde 

även att både den reparativa och den preventiva funktionen ska bli tillfredsställd. Tyvärr finns 

det inga tydliga uttalanden inom varumärkesintrång, inte heller några tydliga utfall där både 

den preventiva och reparativa funktionen tillfredsställs. Det kan tyckas vara något märkligt att 

domstolen inte valt samma riktlinjer i varumärkesmål som inom mönsterintrångsmål som 

avgörandet gällande Formsprutan.  

 

Istället för att tillämpa principen om rätten till full ersättning som klargjordes i målet om 

mönsterintrång har den svenska domstolen vid varumärkesintrångsavgöranden oftast valt att 

utgå ifrån procentmetoden och en skälig licensavgift. I vissa fall har även ersättning för 

goodwillskador erlagts. Att bestämma skadeståndet till en skälig licensavgift är visserligen en 

enkel metod och kräver inte speciellt mycket i bevis eller större utredningar. Däremot kan det 

ifrågasättas vad denna typ av bedömning generar, är det i ett preventivt syfte eller i ett reparativt. 

Skulle rättighetsinnehavaren velat att intrångsgöraren använde dennes märke utifrån en 

licensavgift hade ett avtal uppkommit. Men allt för ofta är intrången gjorda på ett sådant sätt 

som skadar innehavaren, det finns därmed inget som tyder på att innehavaren av ett skyddat 

varumärke skulle givit samtyckte till att intrångsgöraren använt sig av ett likande märke eller 

att ett licensavtal. Att då döma ut en ersättning utifrån en skälig licensavgift rimmar således inte 

klart. Det går att anse att denna typ av bedömningen väldigt sällan utgör någon form av reparativ 

funktion då innehavaren allt för ofta drabbas hårdare än en skälig licensavgift eller till exempel 

två procent på innehavarens omsättningsvolym. Det går även att anse att denna typ av 

bedömning inte heller är preventiv då skadeståndet i exempelvis North Face-avgörandet110 

utdömdes till 10 000 kr, vilket inte är att anse som ett avskräckande exempel. 

 

                                                 
109 NJA 2005 s. 180. 
110 NJA 2008 s. 1082.   
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Det går tydligt att urskilja att den svenska domstolen sätter skadeståndet till en lägre summa än 

vad rättighetsinnehavaren yrkat. Stockholms Tingsrätt sänkte Louis Vuittons111 yrkade 

skadestånd på 110 000 kr respektive 75 000 kr till 73 000 kr och 50 000 kr vilket är en minskning 

på 62 000 kr i jämförelse med det yrkade beloppet. Däremot ses Absolut-rent målet112 som ett 

genombrott inom varumärkesrätten eftersom att skadeståndets storlek höjdes i förhållande till 

andra rättsfall. Svea Hovrätt dömde ut ett skadestånd på 1 000 000 kronor för 

varumärkesintrång och för den uppkomna goodwill skadan. I rättsfallet anförde domstolen att 

det förelåg en goodwillskada och att den kunde hänföras till urvattning. Däremot förtydligade 

domstolen inget ytterligare kring goodwillskadan. Absolut-rent målet är omdiskuterat på grund 

av det genombrott som skedde gällande skadeståndets storlek. Det yrkade beloppet var dock på 

5 000 000 kr varav 4 000 000 kr avsåg goodwillskadan. Rättighetshavarna fick en hög 

ersättning, men ändå en minskning på 4 000 000 kr från det yrkade beloppet.  

 

4.3.1 Reparativa alternativt preventiva sanktioner 

Det kan därmed ifrågasättas om syftet som finns inom skadeståndsrätt uppfylls i praktiken. Är 

det så att den skadelidande verkligen återställs i den situation som den var innan intrånget och 

tillämpas verkligen den reparativa funktionen i den utsträckning som krävs. I dag finns det inget 

tydligt avgörande från högsta domstolen som påvisar att någon återställts i samma situation som 

innan intrånget.  Detta tycks bero på att det är så oerhört svårt att uppskatta skadan i ett 

varumärkes värde och det är svårt att under processen avgöra vad intrånget kommer generera 

för konsekvenser i framtiden. Det kan även ifrågasättas vilken funktion som är viktigast vid 

skadeståndsbestämmanden. Är det viktigast att rättighetsinnehavaren återställas i den tidigare 

situationen det vill säga som innan intrånget begicks, den reparativa funktionen, eller är det 

viktigare att domstolen dömer så att straffet utgör en avskräckande effekt, en preventiv 

funktion. Detta kan avgöras genom att se om det föreligger ett samband mellan värdet på 

varumärket och värdet på den skada som uppkommit.  

 

Vid ett varumärkesintrång kan varumärkets särskiljningsförmåga urvattnas, anseende från 

konsumenterna försämras och renommé skadas. Precis som Borgenhäll anför i sin artikel113 så 

är det svårt att uppskatta en varumärkesskada i pengar då det blir en bedömning som dels är 

juridisk och dels ekonomisk, då varumärkeskapitalet och varumärkes värdet måste sättas in i 

ett ekonomiskt sammanhang.   

 

Vid fastställandet av skadestånd blir utfallet oftast att skadeståndet är relativt lågt, vilket kan 

bero på att det inte ligger någon prioritet hos innehavaren att faktiskt utreda varumärkets värde 

eller den uppkomna skadan, då innehavarens första prioritet ligger i att stoppa intrånget och 

hindra intrångsgöraren att fortsätta sitt utnyttjande. Det är innehavaren som har bevisbördan för 

att påvisa hur stor skada intrånget gett och då det inte finns tillräckligt med bevis så fallerar det. 

En annan aspekt är att det inte är affärsmässigt motiverande att göra tillräckligt stora utredningar 

för ersättning då en domstolsprocess kostar allt för mycket i förhållande till vilken ersättning 

                                                 
111 Stockholms Tingsrätt 2005-07-01 i mål B 6236–04 (Louis Vuitton). 
112 Svea HovR 1998-12-22 i mål T 78–97 (Absolut rent). 
113 Borgenhäll, H., Reparation vid varumärkesintrång., NIR., 2000. 
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som varumärkesinnehavaren får. Visserligen skulle innehavaren kunna yrka på högre belopp, 

men då risker innehavaren att få en så pass hög sänkning av ersättningen att innehavaren delvis 

förlorar målet och därmed även får stå för rättegångskostnaderna. Detta leder i sin tur till en 

ond spiral eftersom domstolen inte får tillräckligt med underlag på grund av att det inte finns 

något avgörande som visar på höga ersättningsbelopp vid ett varumärkesintrång. Samtidigt kan 

det föreligga en rädsla hos domstolen att utdöma allt för höga belopp då domstolen inte vill 

döma i ett mål som resulterar i en överkompensation.  

 

Frågan blir om ersättningsreglerna är gynnande för intrångsgöraren eller om det är så att 

innehavaren presenterar för dåligt underlag så skönsmässig beskattning måste göras i enlighet 

med 35 kap. 5 § RB. Ett yrkande för ersättning vid intrånget eller skadestånd är svårt att 

bestämma då det inte föreligger några ersättningsnivåer inom varumärkesrätten. Detta på grund 

av att det varierar mellan varje märke och varje situation och därmed skapas inga tydliga 

riktlinjer om vad som anses vara skäligt. Problemet tycks inte ligga i att innehavaren ska påvisa 

att det förelegat varumärkesintrång och att det har påverkat varumärkets goodwill, då detta är 

en relativt enkel bedömning jämfört med att bestämma vilken ersättnings som är skälig. 

Problemet ligger i att påvisa vilken ersättning som är skälig, det föreligger ett problem att 

uppskatta skadans värde. Därmed hindrar bevisreglerna innehavarna att få full ersättning för 

skador som uppkommit då det krävs för mycket av den skadelidande för att kunna bevisa vad 

som utgör den skälig ersättningen.  

 

De gånger det faktiskt har förekommit stora och omfattade utredningar har ändå ersättningen 

varit blygsam. Domstolens agerande med licensavgifter som grund blir tyvärr missvisade och 

fiktiva. En skönsmässig bedömning av domstolen kan leda till att innehavaren till varumärket 

förlorar vinsten och intrångsgöraren indirekt uppmanas att göra fler intrång. Om 

intrångsgöraren lyckas komma lindrigt undan vid flertalet intrång går intrångsgöraren med vinst 

och det obetydliga skadeståndet blir oväsentligt i jämförelse med intrångsgörarens vinst.  

 

Det kan där med ifrågasättas vad det primära syftet är som ligger bakom 

skadeståndsregleringen. I förarbeten anförs det att skadeståndsbestämmelserna syfte är att 

tillfredsställa den reparativa funktionen och innehavaren får full ersättning. Rent teoretiskt är 

det ett bra syfte, men problemet blir att full ersättning aldrig utdöms vilket resulterar i att den 

reparativa funktionen eller syftet tillfredsställs. Det anförs även att skadeståndets bestämmelser 

syftar till att vara preventiva vilket inte heller påvisats i praktiken.  

 

4.3.2 De lege ferenda 

I dagsläget kvarstår problemet med att rättighetsinnehavarna måste göra omfattade utredningar 

och bevisning för att substantiella skadeståndsbelopp ska utdömas.  Detta innebär att få 

innehavare är beredda att investera i utredningar då det saknas konkret vägledning inom 

rättsområdet. Att investera i omfattade utredningar kan leda till att rättighetsinnehavaren påvisar 

ett visst värde av varumärket som domstolen inte anser vara skälig, därmed kommer det yrkade 

beloppet att sänkas. Detta leder i sint tur till att rättegångskostnaderna kommer att påverka 

varumärkesinnehavaren på ett negativt sätt. Det som ska bedömas hos domstolen bör vara de 

skador som intrånget orsakat, varken mer eller mindre.  
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För att rättsväsendet ska tillmötesgå varumärkesinnehavarens intresse om att 

varumärkesintrång inte ska ske, behöver ersättningen ha sin utgångspunkt i märkets värde och 

kännedom. Således bör ersättningarna prioriteras och höjas för att ersättningen ska uppnå sitt 

syfte och därmed avskräcka och reparera. Kanske kommer värderingsområdet att stabiliseras i 

och med att det är lagstadgat att immateriella tillgångar för börsnoterade företag ska tas upp i 

redovisningen tillsammans med en bevislättnad då det föreligger sådana bevissvårigheter. Vår 

förhoppning är att det nya VmDir (2015/2436) kommer genera ett mer förutsägbart rättsläge, 

men detta är fortfarande oklart i och med att det nya direktivet inte har givit något utfall i 

praktiken ännu.  
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5. Slutsats och avslutande kommentarer  
 

Sanktionssystemet inom varumärkesrätten är ett komplicerat och fragmentariskt område. Inom 

rättsordningen har det framkommit att syftet med sanktionerna och framför allt 

skadeståndsbedömningarna är att den skadelidande ska ersättas helt och hållet. Därmed ska 

rättighetsinnehavaren sättas i samma läge som innan intrånget och den reparativa funktionen 

ska vara uppfylld. Förarbeten föreskriver även att den preventiva funktionen ska beaktas för att 

tillgodose varumärkesinnehavarens intressen om att fortsatt intrång upphör. Problemkomplexet 

ligger däremot i att det skrivna syftet av rättsordningen inte påvisats i praktiken och domstolens 

avgöranden.  

 

Värdet av ett varumärke är det centrala inom bedömningen av ersättningen, rättsområdet 

behöver fastställa vad som utgör ett varumärkes värde och hur en beräkning av värdet ska göras. 

Genom att fastställa varumärkets värde kommer bedömningen av intrångets kostnader lättare 

kunna ske. För att rättsordningen ska uppfylla sitt syfte inom skadeståndsrätten krävs det att 

varumärkesinnehavaren kan påvisa vad dennes varumärke är värt.  

 

I framtiden bör rättsområdet utredas och ersättningarna inom varumärkesrätten bör bestämmas 

till varumärkets värde, men även så att ersättningen reparerar intrångets skador. För att 

varumärkesinnehavare ska fortsätta investera i sina varumärken och bidra till 

samhällsekonomin krävs det även att ersättningarna blir så pass höga att intrångsgörare upphör 

med sin illegala verksamhet. Likt annan skadeståndsrätt krävs det både reparativa och 

preventiva sanktioner för att konkurrens ska kvarstå. 

 

Förhoppningarna med det nya VmDir (2015/2436) är att rättsläget ska bli klarare gällande vad 

som utgör ett varumärke och vilka varumärken som innehar ensamrätt. Däremot kommer 

direktivet troligtvis inte att leda till att intrång minskas. Det föreligger en problematik kring 

rättsprocessen vid skadeståndsbedömningar, domstolen är rädd att överkompensera den 

skadelidande och den skadelidande är inte beredd att investera i rättsprocessen. Då det 

föreligger höga beviskrav för rättighetsinnehavaren och tidigare praxis har utdömt blygsamma 

ersättningar vid varumärkesintrång, men även avsaknaden av riktlinjer för ersättning vid 

varumärkesintrång blir konsekvensen att varumärkesinnehavare sällan utreder 

varumärkesintrånget i den omfattning som krävs. För att det ska bli en förändring på 

rättsområdet krävs det flera avgöranden där domstolen klargör rättsläget och 

rättighetsinnehavaren investerar i att rättvisan skipas.  
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