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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att utreda tillämpligheten av köplagens 

felbestämmelser vid överlåtelser av varumärken och hur ansvarssituationen mellan köpare och 

säljare ser ut då varumärket är behäftat med fel. Handel med varumärken kan ge upphov till en 

rad olika felsituationer. Vilket ansvar köpare och säljare har då ett fel i varumärket visar sig har 

primärt sökts i köplagens bestämmelser, men även andra källor inom förmögenhetsrätten har 

till viss del berörts. Frågan har bestått i att utreda hur väl dessa bestämmelser lämpar sig då ett 

varumärke inte följer vad som får anses avtalat. Varumärken skiljer sig i många avseenden mot 

andra avtalsobjekt och diskussionen kring köplagens tillämpbarhet i dessa situationer har länge 

debatterats. Källor och åsikter har vägts mot varandra för att mynna ut i ett antagande om 

köplagens tillämpbarhet och därmed de påföljder som där finns uppställda. Köparens avsikt vid 

förvärv av ett varumärke bör oemotsagt kunna bestämmas till att erhålla ensamrätt för att kunna 

erbjuda varor eller tjänster under märket. Om förvärvaren inte kan erhålla ensamrätt på grund 

av annans bättre rätt eller på grund av andra omständigheter som antingen inträffat före eller 

efter överlåtelsen uppkommer frågan kring vem som bör bära ansvaret. Ansvarsfrågan kan inte 

besvaras generellt utan en rad omständigheter ligger till grund för om köpare eller säljare ska 

belastas. Köplagens bestämmelser är inte uttryckligen tänkta att omfatta immateriella 

rättigheter vilket gör att ansvarsfrågan blir svår att fastställa. Avslutningsvis diskuteras de 

påföljder som enligt köplagen kan göras gällande vid fel. Flera av påföljderna har begränsad 

användning när ett fel i varumärke föreligger, vilket leder till att felen i högre grad bör vara 

hävningsgrundande än vad som annars får anses vara fallet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Handel med immateriella rättigheter sker nästan dagligen, såväl nationellt som internationellt, 

och en immateriell rättighet är som huvudregel överlåtbar.1 Det är därför lätt att tro att handel 

med immateriella rättigheter är tydligt reglerat i såväl svensk som internationell rätt. I skrivande 

stund gäller dock det motsatta och det begränsade antalet regler som finns att tillgå är i huvudsak 

dispositiva.2 Huvudregeln är att avtalsfrihet råder och de eventuella felsituationer som kan 

uppkomma efter avtalets fullgörande kan regleras i avtalet mellan överlåtaren och förvärvaren. 

Oklarhet råder kring vem som bär ansvaret då ett förvärvat varumärke är behäftat med fel och 

köparens avsikt med köpet inte kan förverkligas. Till följd av detta har det i doktrin diskuterats 

vilken lagstiftning som bör vara tillämpbar då avtalet inte reglerar ansvarsfördelningen. Bland 

annat anser Stojan Arnerstål, Jon Kihlman, Eric Runesson, Christina Hultmark och Torgny 

Håstad att köplagens (1990:931) (KöpL) bestämmelser formellt sett bör gå att tillämpa vid 

överlåtelse av en immateriell rättighet, då varan bör anses falla under begreppet lös egendom i 

enlighet med vad som stadgas i köplagen3 Detta har dock inte nödvändigtvis inneburit att dem 

är av åsikten att de köprättsliga påföljdsbestämmelserna avseende fel i köplagen är direkt 

tillämpbara vid en felsituation. Utan är endast av den åsikten att det råder tillräckligt mycket 

oklarhet på området för att en diskussion ska anses angelägen.4 

 

Marianne Levin, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren är, till skillnad 

mot de ovan nämnda, av uppfattningen att köplagens felbestämmelser avseende fel i vara inte 

är till för att användas då ett fel föreligger i det överlåtna varumärket, utan att problemet 

eventuellt ska lösas med utgångspunkt i annan lagstiftning eller på ett annat sätt.5  

 

Det har även diskuterats huruvida annan lagstiftning direkt, eller i vart fall analogvis, bör gå att 

tillämpa. Där har bland annat Arnerstål och Runesson diskuterat möjligheten att använda sig av 

skuldebrevslagens (1936:831) (SkrbL) bestämmelser för att försöka bringa klarhet kring 

problematiken.6 Diskussioner har även förts utifrån lag (1987:822) om internationella köp 

(CISG) och om bestämmelserna där analogvis kan försöka ge lite tydligare vägledning även vid 

nationella köp.7  

                                                 
1 M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 501f. Samt U, Bernitz, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 

407. 
2 M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 501 f.  
3 Se härom U, Bernitz, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 412 samt S, Arnerstål, Varumärket som 

kontraktsföremål, s. 67 f. och s. 82. J, Kihlman, Fel - särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 83 f. Samt E, 

Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp, s. 651 f. C, Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent, JT 

1993/94, s. 687 ff. Se även HovR T 121-12, där Hovrätten i domskälen anför att immateriella ensamrätter utgör 

lös egendom och att köplagen därför är generellt tillämplig vid överlåtelser av immateriella rättigheter. Även 

Håstad är av den åsikten, se härom, T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 29. Det kommer redogöras 

mer ingående för detta under kap 2.   
4 Se U, Bernitz, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 412.  
5 Se M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 513 f. 
6 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 70 f. Samt s. 82. Se även E, Runesson, Immaterialrättsliga 

fel vid köp, s. 627.  
7 M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 515 f. S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 90. J, Kihlman, 

Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 318 ff. E, Runesson, Festskrift till Gunnar Karnell, s. 652. 
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda tillämpligheten av köplagens felbestämmelser vid 

överlåtelser av varumärken.  Vidare är syftet att försöka diskutera och bringa klarhet i fråga om 

ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare, samt eventuella påföljder, om varumärket efter 

överlåtelsen är behäftat med fel och köparen, helt eller delvis, mister sin ensamrätt. För att 

besvara syftet har vi valt att utgå från följande frågeställningar:  

 

– Vilka felbestämmelser i köplagen kan göras gällande då ett överlåtet varumärke är behäftat 

med fel?  

– Hur bör ansvarsfördelningen se ut då ett överlåtet varumärke är behäftat med fel? 

– Vilka påföljder bör bli aktuella när ensamrätten till ett överlåtet varumärke ej kan erhållas 

eller går förlorad?  

 

1.3 Metod och material    
Uppsatsens material är insamlat genom användandet av den metod som ofta benämns som den 

klassiska juridiska metoden eller den så kallade rättsdogmatiska metoden. Med det menas att 

information hämtas från lagtext, praxis, förarbeten och doktrin genom att följa en hierarkisk 

ordning där lagtext anses inneha främsta relevansvärde följt av den ordning som ovan nämnts.  

Den hierarkiska ordningen utgör grunden för den så kallade rättskälleläran. Rättsdogmatiken 

används primärt för att analysera de olika nivåerna i rättskälleläran i syfte att nå ett resultat som 

får antas vara gällande rätt, eller hur en rättsregel ska uppfattas i en viss situation. Att fastställa 

gällande rätt i detta fall är dock svårt med tanke på den i princip obefintliga praxis som finns på 

området. Vi har istället valt att inventera och analysera de rättskällor som finns i hopp om att 

finna en samsyn på området som förhoppningsvis kan ligga till grund för vilken lagstiftning 

som bör vara tillämplig.   

 

Rättsdogmatiken tar i de flesta fall sin utgångspunkt i en på förhand konkret problemställning. 

Vilket i detta fall har varit att utreda vilken lagstiftning som bör vara tillämplig vid överlåtelse 

av varumärken. Det är onekligen så, vilket senare kommer belysas, att överlåtelser av 

varumärken vållar problem i fråga om tillämplig lagstiftning. Inom juridiken kan information 

hämtas från flera olika håll. Vissa källor har dock en särställning som innebär att de inte kan 

åsidosättas utan starka och välmotiverade grunder. Lag, prejudikat och förarbeten är exempel 

på rättskällor som ska beaktas i den juridiska argumentationen, om inte särskilda skäl 

föreligger.8 I brist på prejudicerande domar har betydande vikt istället lagts vid att se till lag, 

förarbeten och doktrin, även om det i doktrin är svårt att finna enighet kring vilken lagstiftning 

som bör tillämpas. 

 

Rättskälleläran har sett olika ut genom historien men vi har valt att utgå från den uppdelning 

som Peczenik förespråkar och som får anses vara den mest erkända. Peczenik menar att en 

rättskälla endast ska beaktas om den har juridisk relevans, alltså att vi tvingas beakta den för att 

vår argumentation ska anses juridiskt hållbar. Peczenik har valt att dela upp rättskällorna efter 

                                                 
8 A, Peczenik, Vad är rätt? s. 206. 
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hur de ska, bör och får beaktas som auktoritetskäl i den juridiska argumentationen. Lagar och 

föreskrifter, men även sedvanerättsliga regler, ska tas i beaktning och utgör auktoritetsskäl i den 

juridiska argumentationen. Rättskällor som bör beaktas är prejudikat, konventioner och lagars 

förarbeten.9 Även internationell- och unionsrätt är något som bör tas i beaktande och det är 

något som till viss del behandlas då diskussioner kring parternas ansvar belyses. Vad som får 

beaktas kan till exempel vara myndigheters föreskrifter och riktlinjer.10 

 

Vetenskaplig verksamhet syftar till att finna nya svar och bättre lösningar. Det gör att 

rättsdogmatikern ibland tvingas leta efter ideala lösningar, något som ligger helt i linje 

med vad rättsdogmatiken representerar.11 Då uppsatsens utgångspunkt ligger i att försöka 

utreda tillämplig lagstiftning genom att analysera bestämmelserna på området, teorier kring 

tillämplig lagstiftning, uttalanden i förarbeten tillsammans med relevant praxis på köprättens 

område så lämpar sig den rättsdogmatiska metoden väl för ändamålet.  Praxis på området är 

dock som ovan nämnts begränsat. Det bidrar till att motiverade överväganden utifrån förarbeten 

och doktrin varit nödvändiga för att i uppsatsens avslutande delar kunna presentera en slutsats 

kring både tillämplig lagstiftning, ansvarsfördelning och eventuella påföljder.. 

 

1.4 Avgränsning 
För att på ett tillfredsställande sätt kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar så har 

en rad avgränsningar varit nödvändiga. Främst för att kunna fokusera på frågeställningarna men 

också för att inte skapa ytterligare frågor vars svar inte ges utrymme i denna uppsats. 

Utgångspunkten är att redogöra för köplagens tillämplighet på förhållandet mellan köpare och 

säljare då ett överlåtet varumärke är behäftat med fel och inte kan användas i den utsträckning 

som köparen tänkt sig. Vägledning har inhämtats framförallt från köplagen men även 

skuldebrevslagen och CISG har diskuterats. Detta eftersom dessa lagar anses innehålla 

allmänna överväganden och principer vid kontraktsrättsliga problem. Analogier har gjorts 

utifrån den internationella köprätten (CISG), men endast i syfte att lyfta frågor kring 

ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare på generell nivå. Viktigt att framhålla är att det 

ej funnits utrymme att diskutera alla bestämmelser och avtalsrättsliga principer inom den 

allmänna avtalsrätten. Vidare redogör inte denna framställan för det skadestånd som eventuellt 

kan följa vid ett konstaterat fel.  

 

1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition är uppbyggd på så sätt att det i kapitel 2 diskuteras köplagens 

tillämpbarhet vid överlåtelse av en immateriell rättighet. Därefter diskuteras köplagens 

felbegrepp och påföljderna till följd av detta för att ge läsaren en övergripande uppfattning om 

köplagens felkatalog. Läsaren får även en inblick i vilka felsituationer som är behandlade i 

denna framställan avseende fel i varumärke. Avslutningsvis berör kapitlet vad ett 

immaterialrättsligt fel är och skillnaden mellan ett immaterialrättsligt fel och fel i varumärke 

enligt gängse språkbruk. Kapitel 3 berör ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare där 

                                                 
9 A, Peczenik, Vad är rätt? s. 206, 214 f. 
10 Följande stycke bygger på A, Peczenik, Vad är rätt? S. 215. 
11 N, Jareborg, Rättsdogmatiken som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 
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författarna redogör för ansvarsfördelningens skillnader beroende på vilken felbestämmelse i 

köplagen som används Kapitlet tar även upp CISGs tillämpbarhet och problematiken med att 

analogt tillämpa den vid nationella överlåtelser av varumärken. Skillnader beträffande köparens 

undersökningsplikt enligt CISG och köplagen är också något som synliggörs. I det nämnda 

kapitlet förs även ett kort resonemang kring möjligheten att fastställa parternas ansvar genom 

att tillämpa 9 § SkrbL. Kapitlet berör endast denna möjlighet ytligt då den i doktrin sällan 

hänvisas till då tillämplig lagstiftning på området diskuteras. I kapitel 4 förs en sammantagen 

analys som till viss del bygger på författarnas åsikter, detta i hopp om att försöka lyfta fram 

förslag om hur rätten bör vara. Framställan avslutas med en slutsats i kapitel 5.   

 

1.6 Terminologi 

I denna framställan kommer begrepp att användas som kan få läsaren att göra långtgående 

tolkningar beträffande ordvalet. Detta delkapitel ämnar därför att förtydliga de relevanta 

begrepp som kan komma att vara avgörande, sett till uppsatsens syfte och problemfrågor. 

Terminologin “fel i varumärke” kommer att användas för att beskriva problemsituationen. 

Ordvalet “fel” ska ej uppfattas som att varumärket i fysisk mening är behäftat med fel. Inte 

heller ska den blandas ihop med immaterialrättsligt fel, som kommer visa sig tillhöra en säregen 

felsituation och kategori. I denna uppsats är begreppet “fel” använt i en vidsträckt mening, med 

fokus på rättigheten och inte varan som eventuellt kan vara kopplad till den. Detta oavsett om 

det visar sig bero på att köparen inte kan registrera varumärket efter överlåtelsen, eller om tredje 

man hävdar bättre rätt till varumärket. Med andra ord ska det föreligga en situation då köparen 

inte kan tillgodogöra sig varumärket till fullo och på det sätt som var tänkt innan köpet.12  

 

När det gäller ordvalet “varumärke” är det enligt den varumärkesrättsliga definitionen enbart 

registrerade varumärken hos Patent- och registreringsverket (PRV). Då både inarbetade och 

registrerade varumärken brukar diskuteras används ordet “varukännetecken”. Bernitz menar 

emellertid att det saknas större anledning att skilja mellan dessa två om diskussionen inte berör 

rent varumärkesrättsliga spörsmål. Då denna framställan hamnar i skärningspunkten mellan 

varumärkesrätt och förmögenhetsrätt har författarna, för enkelhetens skull, valt att använda 

begreppet varumärke som ett samlingsnamn för både inarbetade och registrerade varumärken.13 

  

                                                 
12 Se närmare kapitel 2.1 om felbegreppet. Jfr även med S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 90 f.   
13 Följande stycke bygger på U, Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 256. 
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2. Köplagens tillämpbarhet på immaterialrättsliga avtal 
 

2.1 Introduktion 

Detta kapitel ämnar att redogöra och lägga grunden för den vidare diskussion som kommer 

föras i arbetets analysavsnitt. Inledningsvis kommer köplagens tillämpbarhet att diskuteras 

utifrån tillgängligt rättskällematerial. Denna diskussion blir alltmer relevant ju mer komplicerat 

felet i varumärket visar sig vara. Den allmänna uppfattningen, om utgångspunkt tas utifrån det 

rättskällematerial som finns i dagsläget, är att köplagen i vart fall är formellt tillämplig i fråga 

om överlåtelser av varumärken. Som det kommer visas föranleder dock detta vissa problem 

beroende på vilken typ av felsituation som uppkommer mellan köpare och säljare. Diskussioner 

har förts kring köplagens felbestämmelser i den utformning som de är och lämpligheten kring 

att använda dessa felbestämmelser. Vidare har det även försökts ge förslag på hur 

felbestämmelserna skulle kunna tolkas för att vara tillämpliga i de felsituationer som kan 

uppkomma i fråga om fel i varumärke.14  

 

För att kunna föra en diskussion kring köplagens felbestämmelser och dess tillämplighet är det 

angeläget att först redogöra för felbestämmelserna mera ingående. Detta för att läsaren ska 

förstå lagstiftarens huvudsakliga syfte med utformningen av bestämmelsen. Vidare bidrar 

bestämmelsernas utformning till viss diskussion, något som kommer lyftas i såväl detta kapitel 

som i arbetets analysavsnitt.  

 

Köplagen är tillämplig vid köp av lös egendom och bör därmed även vara det vid överlåtelse 

av en immateriell rättighet med utgångspunkt i 1 § KöpL.15 Någon närmare definition av lös 

egendom är svår att finna men vägledning finns att tillgå i förarbetena till köplagen där det 

stadgas att lös egendom omfattar alla förmögenhetsrättigheter som inte är att hänföra till fast 

egendom.16  Det ska tilläggas att köplagens bestämmelser i vissa fall bygger på att objektet är 

rörligt, vilket innebär att immateriella rättigheter kan hamna utanför tillämpningsområdet, eller 

i vart fall vara svåra att applicera i fråga om dessa rättigheter.17 Det ska dock framhållas att 

syftet med köplagens tillämpbarhet avseende lös egendom i förarbetena har ansetts vara relativt 

bred:   

 

“Köplagen måste täcka köp av mycket skiftande slag. Variationerna gäller till en början föremålet för 

köpet. Det kan vara fråga om varor av högst olika slag och värde - råvaror, konsumtionsvaror, 

verkstadsprodukter, begagnade föremål, konst, värdepapper m.m.”18      

 

 

                                                 
14 Det rättskällematerial som diskuterar köplagens tillämplighet i fråga om immateriella rättigheter tar inte upp 

varumärken per sé, utan diskuterar överlåtelse av immateriella rättigheter i allmänhet. Det är endast Stojan 

Arnerstål som diskuterar köplagens tillämplighet i fråga om överlåtelser av varumärken. Att de andra författarna 

på området diskuterar om andra immateriella rättigheter saknar emellertid betydelse i denna framställan.  
15 U, Bernitz, m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 412. Se även T, Håstad, Köprätt och annan 

kontraktsrätt s. 29 samt SvJT 1997 s. 222. 
16 Prop. 1988/89:76 s. 60. 
17 T, Håstad. Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 29. 
18 Prop. 1988/89:76 s. 23 
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Begreppet lös egendom diskuteras också i förarbetena till kommissionslagen (2009:865). 

Lagstiftaren bör härmed inte göra någon skillnad i fråga om lös egendom i enlighet med 

köplagens och kommissionslagens bestämmelser och propositionen bör därför vara relevant i 

sammanhanget.  

 

“Vidare är lagens direkta tillämpningsområde begränsat till köp och försäljning av lös egendom. 

Uppdraget måste alltså avse lös egendom. Det kan härmed gälla all egendom som inte är att hänföra till 

fast egendom (jfr 1 och 2 kap. Jordabalken (1970:994)). Lös egendom betecknar egendom av högst 

skiftande art: lösa saker (lösöre), löpande skuldebrev, enkla fordringar, immaterialrätter, m.m”19 

 

En del jurister som diskuterat den aktuella problematiken lyfter att köplagens bestämmelser ska 

kunna aktualiseras medan andra är av motsatt åsikt. De som är av åsikten att vägledning kring 

ansvarsfördelningen ej bör sökas i köplagen menar att köplagen förvisso formellt går att 

tillämpa avseende överlåtelsen i sig men att de felbestämmelser som finns i köplagen är ämnade 

att appliceras på fel avseende lösa saker, och därmed inte på immateriella rättigheter.20 Detta 

ger upphov till en diskussion som kommer att redogöras lite mer ingående i arbetets 

analysavsnitt. Vi lämnar dock läsaren med både Arnestål och Levins åsikter innan vi fortsätter 

att diskutera köplagens tillämpbarhet:  

 

“Köplagen är visserligen tillämplig vid köp av en immaterialrätt. Det finns begränsat med lagstiftning som 

reglerar varumärkesavtalens rättsverkan, med undantag för köplagen som är generellt tillämplig vid köp av 

lös egendom (1 §) och därmed även vid överlåtelse av varumärken.”21                      

 

“Vid fullständiga immaterialrättsöverlåtelser talar man ofta om köp respektive försäljning. Språkbruket 

faller sig naturligt och kan leda till att köplagen antas vara tillämplig på rättsförhållandet. Men det är 

knappast fallet, åtminstone inte om man tänker på användning av reglerna som de står.”22 

 

“Att KöpL:s reklamationsregler inte kan användas på immaterialrättsliga förhållanden står normalt också 

helt klart.”23 

 

Praxis är i det närmaste obefintligt på området. Det rättsfall som ger viss vägledning är en dom 

ifrån Hovrätten för Nedre Norrland. Huvudfrågan i målet rörde om en person haft rätten att 

överlåta ett patent, och i domskälen diskuterar domstolen förvisso köplagens tillämpbarhet vid 

fråga om patenträttigheter men argumentationen bör kunna appliceras i fråga om andra 

immateriella ensamrätter, såsom varumärken. I domskälen anfördes följande: 

 

 

 

                                                 
19 Prop. 2008/09:88 s. 88.  
20 Se avsnitt 3.2.  
21 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktföremål, s. 67. 
22 M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 513. Jfr med P, Nordell, Rätten till det visuella, s. 294 - som menar att 

köplagens bestämmelser inte är avsedda att användas avseende immateriella rättigheter då immateriella 

rättigheter normalt inte låter sig hämtas eller lämnas till transportör. Han menar härom att risken enligt 12-15 §§ 

KöpL inte kan övergå till köparen då en immaterialrätt inte kan skadas fysiskt. Detta torde, enligt honom, vara 

tillräckligt för att ett avsteg från köplagens bestämmelser ska göras. 
23 M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 514. 
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“Immateriella ensamrätter, såsom patent, utgör lös egendom. Köplagen är generellt tillämplig på köp av 

lös egendom och därmed också på överlåtelser av patenträtter. Det är därför berättigat att på 

immaterialrättens område och i detta fall utgå från köplagens allmänna regler om beräkning av 

skadestånd.”24 

 

Som går att utläsa anser HovR förvisso att köplagen är tillämplig i fråga om överlåtelse av 

immateriella ensamrätter med reservation för ordvalet att den ska ses som generellt tillämplig. 

Något som bör framhållas är att köplagen, i enlighet med 3 § KöpL, är dispositiv, vilket innebär 

att annat kan avtalas mellan parterna.  

 

Om köplagen ska anses tillämplig blir det därefter angeläget att diskutera de påföljdsalternativ 

som finns att tillgå då avtalet inte reglerar detta. Köplagen innehåller dispositiva bestämmelser 

som reglerar parternas inbördes rättigheter och skyldigheter. Utöver detta så reglerar den även 

de påföljder som kan göras gällande vid avtalsbrott. Om parterna inte avtalat om egendomens 

beskaffenhet i ett visst avseende kan det uppstå situationer då det inte går att tolka om ett fel 

föreligger i enlighet med vad parterna avtalat om. I dessa situationer erbjuder köplagen 

dispositiva påföljdsalternativ som ämnar att lösa tvisten.25 

 

2.2 Felbegreppet  

Med fel i vara är den allmänna uppfattningen att det föreligger kontraktuell brist eller avvikelse 

i varan efter att avtalsobjektet levererats till köparen. Det saknas en legaldefinition av 

köprättsligt fel, men en närmare definition finns att tillgå i doktrinen. Dessa stadgar att fel är en 

typ av kontraktsbrott som säljaren, om utgångspunkt görs från skandinavisk rättstradition, 

svarar strikt för. I propositionen till köplagen går det utläsa att säljaren ansvarar för att leverera 

en felfri vara, vilket även Hellner och Ramberg skrivit i doktrin.26 Att fel föreligger föranleder 

till de påföljder som ett konstaterat fel utlöser. Vid ett konstaterat fel så kan en eller flera 

påföljdsalternativ, baserat på typ av fel och felsituation, bli aktuella för köparen. I denna 

framställan kommer det senare dock kunna utläsas att alla påföljdsalternativ inte är lämpliga 

avseende fel i varumärken. Feltyperna som går att hänföra till köplagen, och som kommer 

förklaras i de följande delkapitlerna, är faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och 

immaterialrättsliga fel. Där de två sistnämnda inte finns uttrycka per se i lag, utan är myntade 

begrepp som tillkommit i efterhand.27 

 

Därutöver delas faktiska fel in i två underkategorier, vilka är abstrakta och konkreta fel. De 

abstrakta felen definieras bäst som att varan avviker från standard, det en köpare normalt kan 

förvänta av en vara. Ett konkret fel är emellertid att varan inte följer det avtalade. Exempelvis 

att köparen mottar en grön cykel istället för en svart.28 

 

                                                 
24 HovR T-121-12. 
25 Följande stycke bygger på Prop. 1988/89:76, s. 141.  
26 Följande stycke bygger på Prop. 1988/89:76 s. 32 samt Hellner J., Ramberg J, Speciell Avtalsrätt I, s. 59. 
27 J, Hellner, J, Ramberg, Speciell Avtalsrätt I, s. 168. 
28 J, Hellner, J, Ramberg, Speciell Avtalsrätt I, s. 168. 
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2.2.1 Feltyper enligt Arnerstål 

Den doktrin som finns tillgänglig och som berör detta område gör ingen skillnad i de olika 

feltyperna. De flesta författarna redogör endast för köplagens tillämpbarhet i fråga om 

immaterialrättsliga fel, även om lösningsförslagen till viss del kan komma att vara användbara 

vid andra felyper.29 Arnerstål är emellertid den enda på området som försöker kategorisera och 

separera de olika feltyperna som är relaterade till fel i varumärken. Denna framställan bygger 

därför, för att tydligare klargöra skillnaderna mellan felsituationerna, på Arnerståls samtliga 

nämnda felsituationer i doktrin. Enligt Arnerstål så kan ett fel i varumärke ta sig uttryck på fem 

olika sätt: 

 

“ 

- Ensamrätten existerar inte vid överlåtelsen eller upplåtelsen. 

- Ensamrätten kan ogiltigförklaras eller upphävas efter överlåtelsen eller under upplåtelsetiden. 

- Ensamrättens utövning hindras av tredje mans ensamrätt.  

- Ensamrätten är begränsad i någon utsträckning. 

- Ensamrätten till varumärket tillkommer annan samt andra sakrättsliga belastningar.”30 

 

Med fel i den första kategorin menar Arnerstål att det vid överlåtelsen inte finns någon giltig 

varumärkesrätt. Exempel på detta är då det registrerade varumärket har ogiltigförklarats. Andra 

kategorin avser situationen då varumärket blir eller kan bli ogiltigförklarat eller hävt på grund 

av en ursprunglig eller senare tillkommen brist. Ett fall då denna kategori kan vara aktuell är då 

det överlåtna varumärket registrerats i strid med ett registreringshinder. Den tredje kategorin 

avser situationen då tredje man innehar en ensamrätt som hindrar köparen att använda 

varumärket i planerad utsträckning eller på avsett sätt. Den fjärde kategorin är då 

varumärkesrätten på något sätt är begränsad, exempelvis då köparen måste tåla samexisterande 

varumärken. Sista kategorin är då det förekommer sakrättsliga belastningar, exempelvis om 

köparen inte hade rätt att förfoga över varumärket eller om varumärket överlåtits till flera 

köpare.31 

 

2.3 Faktiskt fel vid fel i varumärke 

Faktiska fel regleras i 17 § KöpL där utgångspunkt ligger på att varan ska överensstämma med 

vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog kan förutsätta. Vid felbedömningen läggs 

även vikt vid att varan ska vara ägnad för både det allmänna- och särskilda ändamål som 

liknande varor används för eller som säljaren insett att varan sannolikt kommer användas till.32 

Det innebär att även ändamålsfel, vilket kan utgöras av så kallade rådighetsfel, kan falla in 

under definitionen av faktiska fel. Vad köparen kan kräva i fråga om varans kvalitet bestäms 

primärt av det avtal som upprättats mellan köpare och säljare. Det är vanligt att ett köp 

föranleder tvist kring vad köparen har rätt till när parterna inte har kommit överens om detta, 

eller då det framstår som oklart vad som faktiskt avtalats. En fråga är exempelvis i vilken 

utsträckning säljarens vetskap om vissa förväntningar hos köparen ska jämställas med avtal om 

                                                 
29 Immaterialrättsliga fel kommer att redogöras lite senare i denna framställan, se kap. 2.5. 
30 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 80 f.  
31 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 81.  
32 Följande stycke bygger på T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 73 f. 
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att varan ska uppfylla de förväntningar som köparen har. 17 § 2 st. KöpL stadgar även att varan 

ska tillgodose vissa utfyllande krav. Varan ska dels vara ägnad för det ändamål för vilket varor 

av samma slag i allmänhet används. Varan ska även vara ägnad för det särskilda ändamål till 

vilket varan av köparen var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett det 

särskilda ändamålet och köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap 

och bedömning.33 Enligt Ramberg och Herre avser inte 17 § 1 p. KöpL att generellt reglera vad 

som bör anses gälla med ledning av den allmänna bedömning som görs på marknaden. Det 

diskuteras därför inte utifrån varans kvalitet i de situationerna, utan varans ändamålsenlighet. 

Även om första punkten diskuterar om så kallade ändamål i singularis finns det situationer då 

varan ska kunna användas för flera olika ändamål. En bedömning får också göras utifrån hur 

varor av motsvarande beskaffenhet används. Ramberg och Herres kommentarer blir relevanta i 

det hänseendet att diskussion kan föras kring ändamålet med försäljningen av varumärket.34 I 

17 § 3 st. KöpL går att finna ett stycke som öppnar upp en eventuell ventil för fel som inte 

hamnar under de två föregående styckena. I tredje stycket regleras det att om varan avviker från 

vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad 

köparen med fog kunnat förutsätta så är varan att anse som felaktig. Syftet med tredje stycket 

är, enligt lagstiftaren, att klargöra att det som bestäms i de föregående styckena inte ger en 

uttömmande definition av felbegreppet.35 Lagstiftaren lämnade över till rättstillämparen att 

avgöra vilka fel som bör hamna in under det tredje stycket.36 Hänsyn måste därför tas till i lagen 

ej explicit givna regler när det fastställs vilka krav som kan ställas på en varas egenskaper.37 

Huvudsakligen görs bedömningen enligt tredje stycket utifrån köparens förväntningar och 

kategoriseringarna befogad och obefogad förväntan.  

 

Om varan är felaktig kan påföljdsbestämmelserna i 31-40 §§ KöpL bli aktuella för köparen, i 

enlighet med 30 § KöpL. Reklamationsfristen i 32 § KöpL är av betydelse för säljarens ansvar 

vid faktiska fel. I enlighet med bestämmelsen ska köparen åberopa att varan är felaktig inom 

skälig tid efter att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationsfristens yttersta gräns är 

två år, med andra måste reklamationen ske inom två är från mottagandet av varan. Om köparen 

inte reklamerar inom tidsfristen så upphör rätten att göra gällande felet. Det finns emellertid ett 

undantag i 33 § KöpL som stadgar att säljaren, trots att fristen för reklamationen löpt ut, 

ansvarar för eventuella fel om han agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. I dessa 

situationer gäller de allmänna reglerna om preskription, med andra ord tio år. Det kommer vara 

relevant att diskutera reklamationsfristen avseende fel i varumärke, speciellt när det kommer 

till de situationerna då köparen borde ha märk felet.38 

 

Köparen kan enligt 34 § KöpL primärt begära avhjälpande eller omleverans.39 Om säljaren inte 

avhjälper felet eller om omleverans inte kommer i fråga, så kan köparen i enlighet med 37 § 

                                                 
33 Följande stycke bygger på T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 74 f. 
34 J, Ramberg, J, Herre, Köplagen: en kommentar, s. 272 f.  
35 Prop. 1988/89:76 s. 87.  
36 Prop. 1988/89:76 s. 87.  
37 Lagkommentar, J, Kihlman, Köplag (1990:931) 17 §, Lexino, under punkt 2.1, 2017-01-01. 
38 Följande stycke bygger på T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 99 ff samt S, Arnerstål, Varumärket 

som kontraktsföremål, s. 174 f. 
39 T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 106 f. 
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KöpL ha rätt till prisavdrag eller hävning.  

 

Det intressanta, och senare högst angelägna att diskutera, är när det kommer till appliceringen 

av bestämmelsen om faktiska fel och påföljdsbestämmelserna härom. Det ter sig ganska 

självklart hur en överlåtelse av en leksak som visar sig vara felaktig ska lösas med 

påföljdsbestämmelserna i köplagen om faktiska fel. Feltypen tar med andra ord främst sikte på 

avvikelser som rör varans beskaffenhet i fysiskt hänseende, dess art, kvalitet och andra 

egenskaper.40 Mindre uppenbart är det dock i fråga om varumärken. Om det visar sig att 

varumärket är felaktigt har säljaren begränsad möjlighet att avhjälpa, omleverera eller ge ett 

prisavdrag när det kommer till att erbjuda lösningsalternativ. Det enda rimliga alternativet 

verkar i sådana fall vara en hävning av köpet. Som tidigare anförst går det emellertid inte att 

besvara frågan på generell nivå. I normala fall bör hävning i kombination med skadestånd vara 

rimliga påföljdsalternativ vid fel i varumärket menar Arnerstål.41  

 

2.4 Eventuella påföljder vid konstaterande av faktiskt fel i varumärket 

2.4.1 Avhjälpande 

Köparen har i enlighet med 34 § 1 st. KöpL rätt att kräva avhjälpande av säljaren då ett faktiskt 

fel visar sig. Enligt Ramberg & Herre ska detta avhjälpande vara aktuellt oavsett om det rör sig 

om faktiskt fel, rådighetsfel, rättsligt fel eller immaterialrättsligt fel.42 För att avhjälpande ska 

vara aktuellt ska det vara ett tänkbart alternativ sett till felets art. I fråga om fel i varumärken 

blir detta en angelägen diskussion. Beroende på feltyp i varumärket kan det vara svårt för 

säljaren att avhjälpa felet.  

 

Arnerstål menar härom att avhjälpande är inaktuellt i fråga om fel i varumärken, detta då de 

varumärkesrättsliga feltypernas karaktär gör det svårt för säljaren att avhjälpa felet. Han för 

kastar emellertid inte helt teorin om att använda sig av bestämmelsen, utan vidhåller att det 

kommer bli svårt för köparen att genomföra avhjälpandet utan att säljaren lämnas med en 

tillfredsställande lösning. Ett scenario då ett avhjälpande kan vara aktuellt är ifall varumärket 

har bristande särskiljningsförmåga och det genom användning erhåller särskiljningsförmåga. 

Denna lösning är dock inte möjlig för säljaren att genomföra efter köpet och blir därmed högst, 

som Arnerstål själv skriver, inaktuell. 43 

 

Arnerstål diskuterar istället utifrån vad han kallar för partiellt avhjälpande. Ett partiellt 

avhjälpande skulle i så fall vara aktuellt för att begränsa felet eller skadans omfattning. Ett 

exempel på ett partiellt avhjälpande skulle vara, exempelvis i den typsituation då varumärkets 

ensamrätt tillfaller tredje man och säljaren försöker söka medgivande hos den som rättsligen 

har ensamrätt till varumärket. Arnerstål menar emellertid att detta med största sannolikhet inte 

kommer tillfredsställa köparen eller i det fallet då det rör sig om en sådan felsituation, tredje 

man. Värt att nämna är att avhjälpandet även ska ske utan olägenhet för endera parten i enlighet 

                                                 
40 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 85.  
41 Jfr E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp, s. 646. Jfr även B, Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, 

 s. 349 f.  
42 Se J, Ramberg, J, Herre, Köplagen - en kommentar, s. 321 f.  
43 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 175 f.  
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med 36 § KöpL.44 

 

2.4.2 Omleverans 

I 34 och 35 §§ KöpL stipuleras att köparen har rätt att kräva omleverans, något som Arnerstål 

menar är av mindre betydelse när en problemlösning diskuteras. Detta eftersom varumärken är 

utpräglade specieobjekt och en omleverans av dessa torde vara omöjligt. Köparen kan kräva 

omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde 

ha insett detta. Här finns en viktig skillnad att belysa i jämförelse med avhjälpande, där det 

sistnämnda inte kräver att köpet ska vara av väsentlig betydelse för honom.45 Vidare konstateras 

det i 34 § 2 st. KöpL att köparen inte har rätt kräva omleverans om det föreligger sådant 

förhållande som stipuleras i 23 § KöpL. Enligt Jori Munukka innebär detta att säljaren inte ska 

vara skyldig att företa omleverans för varor som är unika eller som har utpräglat individuella 

egenskaper. Enligt Munukka skulle en omleverans av sådana varor vara omöjliga eller i vart 

fall oskäligt betungande för säljaren. Ett varumärke bör rimligen falla in under denna typ av 

varor med beaktande av att varumärken är specieobjekt. 46 

 

En omleverans torde, likt avhjälpande, vara svår för säljaren att genomföra. Visserligen kan det 

vara rimligt i vissa sammanhang, exempelvis om säljaren äger en näringsverksamhet som 

arbetar med att sälja varumärken. Ponera att varumärket inte kan erhålla ensamrätt på grund av 

att märket har bristande särskiljningsförmåga. Säljaren skulle då kunna lösa problematiken 

genom omleverans av ett nytt varumärke som denne har skapat. Denna lösning får emellertid 

anses ganska svår att genomföra. Dels ska säljaren kunna skapa ett nytt varumärke som kan 

erhålla ensamrätt, dels ska köparen gå med på att få ett varumärke som inte liknar det 

ursprungliga som han tänkt sig.47  

 

2.4.3 Prisavdrag 

Om köparen inte kan erbjudas avhjälpande eller omleverans kan denne kräva prisavdrag eller 

hävning. Prisavdrag bör, enligt Arnerstål, vara ett relevant alternativ, under förutsättning att 

köparen får behålla varumärket. Det främsta problemet med prisavdrag som ett alternativ vid 

ett konstaterat fel, menar Arnerstål, är att det råder svårigheter kring att bedöma hur stort 

prisavdraget bör vara. Vidare menar han att prisavdraget torde ligga på skillnaden vad 

varumärket har för värde i felaktig form och vilket värde det hade haft i avtalsenlig form. Denna 

lösning får emellertid anses ganska svår att genomföra i praktiken eftersom varumärket, som 

ovan nämnt, är ett utpräglat specieobjekt som inte riktigt har ett fastställt marknadsvärde.48 

 

2.4.4 Hävning 

Om prisavdrag inte är ett tillfredsställande alternativ så finns möjlighet till att häva köpet i 

enlighet med 39 § KöpL. Bestämmelsen stipulerar, likt bestämmelsen om prisavdrag, att 

köparen får häva köpet om det är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde 

                                                 
44 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 176. 
45 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 176 f. Jfr med prop. 1988/1989:76 s. 141 f. 
46 Lagkommentar, Karnov, J, Munukka, p. 138, 2017-01-01. 
47 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 175 f.  
48 S, Arnerstål, Varumärkes som kontraktsföremål, s. 175 f.  
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ha insett detta. Väsentlighetsbedömningen görs utifrån den enskilde köparens förutsättningar. 

Vad som är väsentligt går inte att besvara på generell nivå men bedömningen görs utifrån vad 

som framgått för säljaren och situationen i sin helhet.49 I första hand stadgas det i förarbetena 

att avtalsbrott ska betraktas som väsentliga då köparen berövas den huvudsakliga nyttan som 

denne väntat sig med köpet. Med största sannolikhet är det tämligen odiskutabelt att felet är av 

väsentlig betydelse för köparen ifall dennes tilltänkta användning hindras av tredje mans 

ensamrätt eller om denne inte kan erhålla ensamrätt på tilltänkt sätt. Även säljarens eventuella 

möjligheter till att avhjälpa felet tas i beaktande vid väsentlighetsbedömningen. Har säljaren 

misslyckats eller underlåtit att avhjälpa felet talar detta desto mer för att hävning är ett relevant 

påföljdsalternativ vid fel i varumärke.50 Detta påföljdsalternativ förefaller vara det enklaste, och 

mest praktiskt genomförbara, att använda sig av när det råder fel i varumärket.  

 

2.5 Rättsligt fel vid fel i varumärke 
Rättsliga fel innebär att varan åtföljs av annans sakrätt till skillnad mot faktiska fel då varan 

avviker från vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog har rätt att kräva. Rättsliga fel 

regleras i 41 § KöpL där det stadgas att rättsligt fel föreligger då tredje man kan göra gällande 

äganderätt, panträtt eller annan liknande rätt mot köparen. Det kan även röra sig om andra 

begränsade sakrätter såsom retentionsrätt.51 För att det överhuvudtaget ska vara fråga om 

rättsligt fel krävs det att rättigheten är sakrättsligt skyddad i förhållande till den senaste ägaren. 

Försäljning av vara som endast är försedd med nyttjanderätt utgör således inget rättsligt fel då 

köparen kan kräva varan tillbaka från nyttjanderättshavaren.52  

 

Påföljderna för rättsliga fel framgår av bestämmelsen i 41 § KöpL. I huvudsak hänvisar 

bestämmelsen till vad som gäller för faktiska fel. Det finns vissa skillnader, bland annat 

avseende reklamationsfristen. 41 § KöpL saknar nämligen hänvisning till 32 § 2 st. KöpL, vilket 

innebär att den tvååriga preskriptionsfristen inte är aktuell vid denna felkategori. Iställer bör 

den allmänna tioåriga preskriptionsregeln vara aktuell. Som skäl för detta har lagstiftaren lyft 

att det kan gå lång tid innan en sakrättslig belastning upptäcks, vilket leder till att det inte 

föreligger samma skäl som vid andra typer av konstaterade fel. I övrigt har säljaren, i enlighet 

med 36 § KöpL, rätt att försöka avhjälpa felet på motsvarande sätt som beträffande faktiska fel. 

Även här ska avhjälpandet ske utan olägenhet för köparen. Därutöver så kan ett prisavdrag även 

komma på fråga, om felet endast belastar en del av varan. Arnerstål exemplifierar detta genom 

att beskriva en situation då ett varumärke är belastat med en licens och köparen inte fullt ut kan 

nyttja varumärket på grund av licensen.53  

 

Rättsligt fel i fråga om varumärken torde, enligt Arnerstål, vara när säljaren inte är rätt ägare 

till varumärket eller om varumärkeshavaren säljer till flera köpare. Även i de situationer då 

varumärket är belastat med panträtt eller licens bör vara ett aktuellt scenario då rättsliga fel kan 

                                                 
49 B, Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag, s. 316 f.  
50 NU 1984:5 s. 182.  
51 Följande stycke bygger på T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 143 f. Samt prop. 1988/89:76 s. 142.  
52 Prop. 1988/89:76 s. 142. 
53 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 190 f. Samt J, Hellner, J, 

Ramberg, Speciell avtalsrätt I - Köprätt, s. 211. 
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diskuteras. En diskussion kring de sakrättsliga spörsmålen hamnar emellertid utanför den här 

framställningens undersökningsområde och har därför lämnats utan att närmare undersökning 

har gjorts i frågan. 41 § KöpL är enligt Arnerstål endast tillämplig på sakrättsliga belastningar 

och är därför inte av relevans i fråga om immaterialrättsliga fel och inte heller vid andra 

situationer då ett varumärke är behäftat med fel.54 Visserligen är immaterialrättsliga fel och 

andra köprättsliga fel “rättsliga” till sin karaktär, men feltyperna skiljer sig i principiellt 

hänseende. En sakrättslig tvist avser parter som var för sig har ett obligationsrättsligt giltigt 

anspråk, men att alla anspråk inte kan uppfyllas fullt ut. Arnerstål menar vidare att det eventuellt 

kan anses angeläget att föra en diskussion om bestämmelsen om rättsliga fel då det rör sig om 

två identiska varumärken för identiska varor eller tjänster. I dessa situationer ligger det nära till 

hands att uppfatta det överlåtna avtalsobjekten som en och samma vara. Men han avfärdar 

snabbt detta och argumenterar för att det i normalfallet åsyftar skilda kommersiella ursprung 

och ska därför inte ses som en sakrättslig konflikt.55 

 

I ett slutbetänkande av köplagsutredningen från 1976 ansåg en tillsatt kommitté att i de fall det 

visar sig att köparen på grund av en immaterialrättslig belastning inte skulle kunna nyttja det 

förvärvade skulle bestämmelserna om fel kunna aktualiseras. Detta oavsett om säljaren inte 

visste om att köparen inte skulle kunna tillgodose sig rättigheten.56 Utredarna diskuterar förvisso 

utifrån ett scenario då godset inte kan användas till följd av tredje mans patenträtt, men 

diskussionen bör, sett till att det också rör sig om en immateriell rättighet, vara angelägen. Det 

ska härtill också tilläggas att det råder oklarhet kring huruvida utredarna härom menade att 

paragrafen om rättsligt fel skulle bli relevant om godset inte kunde användas till följd av tredje 

mans bättre rätt. Lagförslaget mynnade emellertid inte ut i att bli gällande lag. Även i en motion 

från 1995 väcktes frågan om huruvida immateriella rättigheter skulle rymmas inom 41 § KöpL 

men detta var något som lämnades utan åtgärd.57 Vidare stadgas det i förarbetena till den 

nuvarande köplagen att regleringen kring rättsliga fel inte är tillämpbar med avseende på tredje 

mans immaterialrätt: 

 

“Köplagens reglering beträffande rättsliga fel är nämligen inte avsedd att tillämpas med avseende på 

tredje mans immaterialrätt. Om varans användning eller vidareförsäljning skulle strida mot tredje mans 

patent-, varumärkes- eller upphovsrätt, skall föreliggande bestämmelse inte tillämpas. Vilken inverkan 

som tredje mans immaterialrätt skall ha på förhållandet mellan säljare och köpare får bedömas enligt 

allmänna regler.”58 

 

Det är oklart om lagstiftaren menar att den aktuella bestämmelsen om rättsliga fel ska vara 

tillämpbar eller inte. Det som vållar till problematik är lagstiftarens förhållningssätt gentemot 

överlåtelseobjektet. I denna uppsats är varan den immateriella rättigheten. Detta skiljer sig från 

det scenario då en fysisk vara, i kombination med den immateriella ensamrätten i form av 

exempelvis patenträtten, överlåts. Då kvarstår dock diskussionen, och kan till viss del utvidgas, 

om bestämmelserna rörande faktiska fel ska anses applicerbara och om det är vad lagstiftaren 

                                                 
54 Om immaterialrättsliga fel, se 2.5.  
55 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 160 ff.  
56 SOU l976:66 s. 341 ff.  
57 Betänkande 1995/96: LU19. 
58 Prop 1988/89:76 s. 142. 
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syftar på med begreppet “allmänna regler”.59 Skulle det avse felreglerna om faktiska fel i 

köplagen så bör problematiken kunna belysas med de påföljdsbestämmelser som redogjordes i 

föregående delkapitel.60  

 

Kihlman diskuterar emellertid om avtalsföremålets immaterialrättsliga status och att 41 § KöpL 

inte ska användas då den immaterialrättsliga statusen avviker eftersom lagmotiven stipulerar 

detta. Han menar iställer att en sådan felsituation ska lösas utifrån allmänna regler, så som 

nämnt i förarbetena. Vi får uppfattningen att Kihlman innefattar samtliga feltypsituationer då 

varumärket avviker från vad köparen förväntade sig om avtalsföremålets immaterialrättsliga 

status när han för en diskussion kring 41 § och 17 § KöpL. Kihlman menar att köparen med fog 

ska kunna förvänta sig att avtalsföremålet inte är behäftat med några andra inskränkningar i 

rätten att använda det än sådana som framgår av avtalet och omständigheterna kring detta. 

Däremot menar han att köparen med fog inte kan förvänta sig att avtalsföremålet ska vara 

annorlunda beskaffat än vad han vet, eller borde ha vetat, vara fallet. Kihlman förklarar 

emellertid inte vad han menar med “inskränkningar i rätten att använda”, men det bör förefalla 

naturligt att samtliga fel i fråga om varumärken bör, i varje fall så långt som det går, innebära 

inskränkningar i rätten att använda varumärket. Slutligen menar Kihlman att det bör vara 

irrelevant ifall avtalsföremålet är en immaterialrätt eller om det är en vara vars 

immaterialrättsliga status är föremål för diskussion.61   

 

Ramberg och Herre menar emellertid att de allmänna reglerna som lagstiftaren stiftat om inte 

nödvändigtvis ska ses som köplagens allmänna felregler, utan att detta kan betyda andra 

bestämmelser eller principer på förmögenhetsrättens område. De specificerar emellertid inte 

närmare vilken rättskälla de åsyftar.  Runesson kommer med ett förslag och menar att de 

allmänna reglerna eventuellt skulle kunna utgöras av en för de immateriella rättigheterna 

särskilt anpassad aktsamhetsstandard. Men en sådan anpassad standard skulle omöjligen, enligt 

honom, kunna betecknas som en del av allmänna regler.62  

 

2.6 Rådighetsfel vid fel i varumärke 

Utöver de faktiska och rättsliga felen brukar även rådighetsfel benämnas som en egen 

felkategori. Rådighetsfel är då köparen, exempelvis på grund av föreskrift i en författning eller 

beslut av myndighet, inte kan råda över den köpta egendomen på det sätt som denne förväntat 

sig. Rådighetsfel är dock, som tidigare nämnt, inte benämnt uttryckligen i köplagens 

bestämmelser och därför är felbestämmelsernas tillämpning avseende detta inte helt klarlagd 

menar Arnerstål. Det har därför diskuterats flitigt i praxis och doktrin om feltypen 

överhuvudtaget ska ställas upp som en egen särskild kategori. Även vilka påföljdsalternativ 

som är relevanta i fråga om rådighetsfel har varit föremål för diskussion. I huvudsak har 

diskussionen varit mellan att använda köplagens bestämmelser om faktiska fel eller 

                                                 
59 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 650f. Jfr med J, Kihlman, 

Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 272. 
60 Se avsnitt 2.4. 
61 Följande stycke bygger på J, Kihlman, Fel – Särskilt vid köp av lös egendom, s. 272 f. 
62 Se härom J, Ramberg, J, Herre, Köplagen – En kommentar, s. 445 f. Samt E, Runesson, Immaterialrättsliga fel 

vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 656 f.  
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förutsättningsläran. Enligt Arnerstål är majoritetsuppfattningen i doktrin att rådighetsfel bör 

bedömas enligt samma principer som faktiska fel, med andra ord de uttryckliga bestämmelserna 

om ändamålsfel i 17 § 2 st. KöpL eller bestämmelsen i 17 § 3 st. KöpL som reglerar ifall varan 

avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.63 

 

Det är angeläget att lyfta rådighetsfel i fråga om fel i varumärken. Ett relevant scenario skulle 

kunna vara då säljaren överlåter varumärken som denne skapat och köparen, i tron om att den 

har särskiljningsförmåga och kan registreras, försöker registrera det hos PRV. Skulle det senare 

visa sig att myndigheten tar ett beslut om att varumärket inte har tillräcklig särskiljningsförmåga 

kan en diskussion om rådighetsfel vara påkallad. Det nämnda scenariot innefattar emellertid 

inte samtliga situationer då rådighetsfel kan råda, utan är det som vi menar skulle kunna vara 

det mest angelägna scenariot att senare diskutera utifrån.  

 

2.7 Immaterialrättsliga fel 

Immaterialrättsligt fel föreligger när en köpare genom en avtalsenlig överlåtelse eller 

användning av en vara gör intrång eller i vart fall påstås göra intrång i en immateriell rättighet 

som tredje man äger bättre rätt till.64  Det behöver nödvändigtvis inte endast omfatta den 

nationella marknaden utan även i de fall köparen inte skulle göra intrång på någon svensk 

immateriell rättighet så finns risken att köparen kan göra intrång i utländska 

immaterialrättigheter som saknar motsvarighet här i Sverige. Detta kan bli aktuellt om köparen 

vidareförsäljer ett varumärke utomlands med ett, vad köparen får anses anta, varumärke som 

inte är belastat med tredje mans bättre rätt. Enligt Runesson får de immaterialrättsliga felen en 

särskild karaktär. Detta i och med att felbedömningen görs utifrån svårigheten att på förhand 

avgöra huruvida intrång föreligger, eller ej, i tredje mans ensamrätt.65 

 

Arnerstål menar att immaterialrättsliga fel enligt den köprättsliga definitionen skiljer sig till viss 

del från de feltyper som han redogjort för i sin framställan och som lyfts tidigare i detta arbete.66 

Fel i varumärke kan ta sig till uttryck på olika sätt och kategoriseras på olika sätt. 

Immaterialrättsliga fel utgör således endast en av de fem felsituationer som nämnts tidigare i 

denna framställan. Enligt Arnerstål är det därför lätt att, med gängse språkbruk, missta 

immaterialrättsliga fel som ett samlingsnamn för de situationer då fel i varumärke visar sig.67 

 

Köplagen reglerar, likt rådighetsfel, inte immaterialrättsliga fel. Som tidigare nämnts ska 41 § 

KöpL om rättsliga fel inte användas avseende tredje mans immaterialrätt. Arnerstål föreslår att 

immaterialrättsliga fel ska regleras på samma sätt som rådighetsfel. Detta eftersom rådighetsfel 

påminner om situationen att ett överlåtet varumärke inte kan användas på grund av annans äldre 

ensamrätt. Han menar att jämförelsen med rådighetsfel blir intressant då varken köparen eller 

säljaren kände till hindret från tredje man.  

                                                 
63 Följande stycke bygger på S, Arnerstål. Varumärket som kontraktsföremål, s. 88 ff.  
64 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 626 f. 
65 Följande stycke bygger på E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 

630.  
66 Se feltyper enligt Arnerstål 2.1.1. 
67 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 90.  
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Avslutningsvis menar både Runesson och Arnerstål att det är högst oklart hur 

immaterialrättsliga fel ska behandlas enligt köplagens bestämmelser. Köplagens bestämmelser 

har utformats för att möjliggöra att hänsyn tas till det överlåtna objektets särskilda 

beskaffenhet.68 Utifrån köplagens konstruktion och förarbetenas hänvisning till “allmänna 

regler” ligger det, enligt Arnerstål, nära till hands att anta att förhållandet mellan säljaren och 

köparen får bedömas enligt köplagens allmänna felbestämmelser, med andra ord 

bestämmelserna om faktiska fel. Primärt blir diskussionen kring 17 § 3 st. KöpL tillämplighet, 

med andra ord, fog ägt rätt att förutsätta avseende avtalsföremålets immaterialrättsliga status. I 

så fall skulle ansvaret sålunda hamna på säljaren och säljaren skulle ansvara för 

immaterialrättsliga belastningar som denne inte känt till.69  

 

  

                                                 
68 Prop. 1988/89:76 s.33. 
69 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s 95 ff. Jfr med prop. 1988/89:76 s. 

141 f. Jfr även med J, Ramberg, J, Herre, Internationella köplagen (CISG), s. 293 f. Även Kihlman är av en 

liknande åsikt som Runesson och Arnerstål, men utvidgar att även 17 § 2 st. KöpL kan vara aktuell att titta på. J, 

Kihlman, Fel – särskilt vid köp av lös egendom, s. 396.  
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3. Ansvarsfördelningen mellan köpare och säljare vid fel i 

varumärket 
 

3.1 Allmänt om riskfördelning och introduktion 
Det är principiellt viktigt att diskutera skillnaderna mellan de olika felkategorierna och 

skillnaderna i fråga om ansvarsfördelning. Det är skillnad avseende påföljderna, men även 

riskfördelningen mellan köpare och säljare skiljer sig beroende på vilken påföljdsbestämmelse 

i köplagen som blir tillämplig.70  

 

Ansvaret för fel i det överlåtna objektet utgår från vem som bär risken vid tidpunkten för 

avlämnandet av varan. Enligt 13 § KöpL går risken över på köparen när varan avlämnats enligt 

avtalet eller annan överenskommelse enligt 6 eller 7 §§ KöpL. Parterna kan med andra ord 

själva göra upp om hur risken ska fördelas. Riskfördelningen som görs vid obligationsrättsliga 

förhållanden är fullständig.  Det innebär att varje risk måste bäras av endera parten. En risk som 

inte bärs av ena parten förutsätts då bäras av den andra parten. Risken för att en köpares 

förväntningar inte uppfylls ska enligt huvudregeln ligga på köparen och endast i vissa 

undantagsfall kunna belasta säljaren.71 

 
Påstår köparen att avtalsföremålet avviker från vad denne förväntat sig görs som tidigare nämnt 

en felbedömning. I denna framställan skulle detta kunna utgöras till exempel av att ensamrätten 

inte kan erhållas, eller att ensamrätten går förlorad. I samtliga scenarion har köparens 

förmodade förväntningar inte infriats då användningen av det förvärvade ej kan nyttjas som 

avsetts. Resultatet av sådan felbedömning kan få två olika utfall. Antingen så skyddas köparens 

förväntning eller så gör den inte det. Är förväntningen skyddad, alltså att den rent objektivt kan 

förväntas av en förnuftig köpare, så ska varan anses felaktig om den avviker från densamma. 

Säljaren har i detta fall begått kontraktsbrott. Skulle förväntningen inte vara skyddad kan 

säljaren inte anklagas för kontraktsbrott även om varan avviker från förväntningen. 

Felbedömningen syftar alltså till att undersöka vilken part som ska bära risken för avvikelser 

från de förväntningar som köparen haft rörande föremålets beskaffenhet.72 

 

3.2 Ansvarsfördelningen vid faktiska fel 
Köplagen ställer endast upp ansvar för säljaren att varan ska överensstämma med avtalet eller 

vara användbar till sitt normala- eller särskilda ändamål som säljare insett och vad som i övrigt 

med fog kan förutsättas från köparens sida.73 Köparen å sin sida kan ej göra gällande sådana 

omständigheter som denne måste anses ha känt till. Dessa begränsningar kan förefalla något 

motsägande. Köparen kan inte hävda att denne med fog förutsatt något när denne samtidigt 

måste ha insett att varumärket avvek från detsamma. Det kan dock förekomma fall där köparen 

                                                 
70 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 88 f.  
71 Följande stycke bygger på J, Kihlman, Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 20. 
72 Följande stycke bygger på J, Kihlman, Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 20 samt S, Arnerstål, 

Varumärket som kontraktsföremål, 124 ff. 
73 Se avsnitt 2.3. 
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känt till risken med varan men haft fog för att tro att säljaren skulle ha undanröjt dessa.74 Det 

motsatta kan råda då säljaren inte känt till eventuella ensamrätter som har inverkan på det 

överlåtna varumärket på grund av köparens oväntade användning, till exempel om köparen 

använt objektet i ett sammanhang som rimligen inte kunde förväntats.75 Ansvarsbedömningen 

bör i stor grad baseras på hur ensamrätten kommit till. En inarbetad rättighet är av naturliga skäl 

svårare att undersöka än en registrerad, förutsatt att det inte rör sig om ett mycket välkänt 

varumärke. Vikt bör även läggas vid ifall köparen är verksam inom den bransch där varumärket 

är känt.76 

 

När det kommer till registrerade rättigheter blir situationen, enligt Arnerstål, en annan då dessa 

finns upptagna i ett register. Detta bör medföra ett långtgående ansvar för köparen att undersöka 

ifall överlåtaren är rättmätig innehavare till varumärket, men också om det kan finnas andra 

varumärken som kan utgöra hinder. Det ovan anförda bör dock inte tolkas på så sätt att säljaren 

avskrivs allt ansvar. Detta då det bör ses som alltför långtgående att antyda att köparen, då det 

rör sig om ett registrerat varumärke, bör ha vetskap om en stor mängd varumärken.77 Som ovan 

nämnts anser Arnerstål att bedömningen om huruvida fel i varumärket föreligger ska utgå 

utifrån den risk som parterna är medvetna om, eller borde vetat om.  

 

Det ska framhållas att det inte bara är säljaren som har ett ansvar vid överlåtelser. Säljaren har 

förvisso ansvar om säljaren visste om att varan saknar vissa egenskaper som köparen förväntar 

sig att varan ska ha. Köparen kan dock ha ett visst ansvar om säljaren uppmanar köparen att 

undersöka varan innan köpet. I 20 § 1 st. KöpL stadgas att köparens vetskap eller vårdslösa 

ovetskap om att varan saknar egenskaper, som normalt borde finnas, eller i vart fall som köparen 

kan förvänta sig att varan har, inte kan göras gällande i dessa avseenden.78 Följt av detta stadgas 

i 20 § 2 st. KöpL att om köparen undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att 

följa säljarens uppmaning att undersöka varan, så kan köparen inte åberopa vad han borde ha 

märkt vid en sådan undersökning. Detta är dock under förutsättning att säljaren inte handlar i 

strid mot tro och heder.79 I enlighet med 31 § 1 st. KöpL ska köparen efter avlämnandet av 

varan, så snart omständigheterna tillåter, undersöka varan i enlighet med god affärssed.80  

 

3.2.1 Jämförelse med skuldebrevslagens felbegrepp och förhållandet till faktiska fel  

I ett försök att utreda ansvarsfördelningen närmare kan vägledning möjligtvis hämtas från 

skuldebrevslagen. Bestämmelserna där behandlar ansvarsfördelningen men bör ändå användas 

med viss försiktighet när det som här handlar om en överlåtelse som inte får anses typisk med 

                                                 
74 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 126 f.  
75 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 127.  
76 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 122 ff.  
77 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 124 f.  
78 Följande stycke bygger på T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 88.  
79 Prop. 1988/89:76 s. 94. “Huvudregeln är att köparen inte såsom fel får åberopa vad han borde ha märkt vid 

undersökningen. Köparen har inte, såvida inte annat följer av avtal, av handelsbruk eller av annan sedvänja, 

någon skyldighet att på eget initiativ undersöka en vara före köpet, inte ens om det kan ske utan större besvär. 

Har köparen emellertid gjort en sådan undersökning, eller trots uppmaning från säljaren underlåtit det, kan det 

inverka på hans rätt att göra gällande påföljder av fel.” 
80 Den undersökningsplikt och omfattningen av denna som köparen har får anpassas efter typ av vara och hur 

köpare i branschen brukar förfara, se J, Ramberg, J Herre, Köplagen - en kommentar, s. 297 ff. 
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vad bestämmelserna tar sikte på. I doktrin har det diskuterats huruvida skuldebrevslagen analogt 

ska kunna tillämpas vid överlåtelser av immaterialrätter.81 I 9 § nyss nämnda lag stadgas att 

överlåtaren ansvarar för fordringens giltighet, såvida inte köparen ägt kännedom om dess 

ogiltighet. Skuldebrevslagen reglerar förhållandet mellan gäldenär och borgenär när det 

kommer till enkla och löpande skuldebrev. Lagen ger uttryck för allmänna obligationsrättsliga 

principer gällande parters ansvar om verkan av fordran och skulle därför kunna tillämpas 

analogt i detta fall.82 Ytterligare stöd för att i vissa fall applicera skuldebrevslagen finner man i 

propositionen till köplagen. Där ges uttryck för att felregeln i 9 § SkrbL kan användas parallellt 

eller i stället för köplagens regler.83 Det innebär, med hänvisning till skuldebrevslagen, att 

överlåtaren svarar för fordringens giltighet. Detta oavsett om det visar sig att det överlåtna är 

belastat och säljaren saknat information om detta, alltså varit i god tro. Ansvaret går över på 

köparen endast i de situationer då denne känt till eller haft anledning att misstänka att fordringen 

saknade giltighet.84  

 

Även om 9 § SkrbL bör anses tillämplig så bör den tillämpas med viss försiktighet då 

överlåtelser av skuldebrev skiljer sig markant från immateriella rättigheter. Undersökningen av 

ett skuldebrevs giltighet bör i många fall kunna utföras grundligare än vad fallet är när det 

kommer till en varumärkesregistrerings giltighet. Detta även då skuldebrevet i tidigare led 

överlåtits. Genom att följa överlåtelsekedjan bakåt eller genom att fråga gäldeären så kan 

köparen förvissa sig om omständigheter som kan ha inverkan på fordringens giltighet. Liknande 

åtgärder lämpar sig inte lika väl då det kommer till immateriella rättigheter där säljaren inte bör 

erkännas ha samma möjlighet att känna till omständigheter rörande varumärket.85   

 

3.2 Ansvarsfördelningen vid rättsliga fel 
Rättsligt fel föreligger om varan är försedd med sakrättsliga belastningar, antingen genom att 

varan inte tillhör säljaren eller att tredjeman har panträtt i varan. Viktigt att påpeka redan i 

inledningen är skillnaden mellan rättsligt- och immaterialrättsligt fel. Feltyperna kan tyckas 

likartade men tydliga skillnader finns. Immaterialrättsligt fel innebär en konflikt mellan två 

ensamrätter till skillnad mot rättsligt fel då konflikten rör samma objekt.86 Som utgångspunkt 

ansvarar säljaren för sakrättsliga belastningar om inte annat anges i avtalet.87 Ansvaret är strikt 

och skiljer sig därför mot det ansvar som åligger säljaren vid faktiska fel. Överlåtelseobjektet 

kan före avlämnandet vara sakrättsligt belastat men som vid tiden för avlämnandet befriats från 

dessa belastningar. Det rör sig då inte om något rättsligt fel eftersom felbedömningen ska göras 

när avtalsföremålet avlämnas.  

 

När avtalsobjektet utgörs av en immateriell rättighet talar man inte om riskövergång i 

bemärkelsen att föremålet traderas eller genom denuntiation som i vanliga fall ofta krävs för att 

erhålla sakrättsligt skydd. Riskövergången bör istället knytas till avtalstillfället då rättigheten i 

                                                 
81 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 84. 
82 SOU 1935:14 s. 32. 
83 Prop. 1988/89:76 s. 61. 
84 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 84 f. 
85 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 129. 
86 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 160. 
87 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 87. 
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och med avtalet byter ägare och säljarens förfogande över rättigheten bortfaller. Även om 

säljaren som huvudregel ansvarar för rättsliga fel kan köparen bära bevisbördan i vissa 

situationer. Eftersom rättsligt fel enligt 41 § 3 st. köplagen kan föreligga redan vid påstående 

från tredje man om att rättigheten gör intrång sätter det köparen i en gynnsam position för 

hävning eller omleverans. 88  

 

Det ska dock, som tidigare nämnt, framhållas att bestämmelsen om rättsliga fel inte är avsedd 

att användas vid överlåtelser av immateriella rättigheter. Skulle en av de uppkommna 

felsituationerna efter en överlåtelse av märket likna ett rättsligt fel får ansvarsfördelningen 

fördelas, enligt lagens förarbeten, efter vad ”allmänna regler” stipulerar. Det saknas därför 

anledning att vidare diskutera ansvarsfördelningen utifrån vad som explicit stadgas i köplagens 

bestämmeser kring ansvarsfördelningen om rättsliga fel. Härom menar Arnerstål och Runesson 

att en distinktion får göras utefter vilken felsituation som felet går att hänföra till. Om köparens 

användning eller vidareförsäljning av avtalsföremålet gör intrång eller påstås göra intrång i 

annans varumärke ska detta klassas som ett immaterialrättsligt fel och ansvarsfördelningen ska 

anpassas därefter. Skulle det emellertid vara som så att varumärket är försedd med en sakrättslig 

belastning ska det finnas all anledning att fördela ansvaret på samma sätt som 

ansvarsfördelningen vid faktiska fel ser ut.89  

 

3.3 Ansvarsfördelningen vid rådighetsfel 

Säljaren ansvarar för rådighetsfel om han uttryckligen utfäst det eller genom sitt uppträdande 

gett köparen direkt anledning att anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns. I praxis går att 

utläsa att säljaren har ett ansvar beträffande rådighetsfel då det får anses hamna under dennes 

upplysningsplikt. Detta kan förefalla något motstridigt men faktum är att det inte är felet i sig 

som är det centrala utan det är vem som ska anses bära risken för att köparens förväntningar 

inte infrias. Det är med andra ord inte den den bristande upplysningen som är avgörande vid 

fastställandet av vem som får anses bära risken. Säljaren har möjlighet att föra över risken på 

köparen genom upplysningen och på så sätt hålla köparen ansvarig om inte dennes 

förväntningar är överensstämmande med verkligheten. Om avvikelsen som sådan utgör ett fel 

i köprättslig mening beror sedan på om köparens förväntningar är skyddsvärda. 90 

Huruvida principerna för rådighetsfel kan användas då ett fel i varumärke föreligger är i 

dagsläget oklart. Som nämnt i föregående avsnitt föreligger ett rådighetsfel då köparen, 

exempelvis på grund av föreskrift i en författning eller beslut av myndighet, inte kan råda över 

den köpta egendomen på det sätt som denne förväntat sig. Varje felsituation får behandlas 

individuellt, men vissa felsituationer skulle möjligen kunna hamna in under rådighetsfelen. 

Ansvarsfördelningen vid rådighetsfel skiljer sig till de tidigare nämnda felen. Detta eftersom 

rådighetsfelen uttryckligen inte regleras i köplagen och det är inte heller klarlagt i vilken 

utsträckning och på vilket sätt lagens felbestämmelser kan tillämpas på rådighetsfelen.91 Som 

                                                 
88 Följande stycke bygger på J, Kihlman, Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 83. 
89 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 82 ff samt 88 f. Jfr även med E, 

Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp – En festskrift till Gunnar Karnell, s. 626 f. 
90 Följande stycke bygger på J, Kihlman, Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 319 ff.. Jfr även med 

NJA 1928 s. 47.  
91 Se J, Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom, s. 220 f. 
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tidigare nämnt är majoritetsuppfattningen att bestämmelsen ska hanteras på ungefär samma sätt 

som bestämmelsen om faktiska fel. Detta bör emellertid inte betyda att ansvarsfördelningen ska 

fördelas på sådant sätt som föreskrivs vid faktiska fel. 92 

Högsta domstolen har i ett avgörande slagit fast att säljaren endast är ansvarig för felen om 

denne uttryckligen utfäst det, genom sitt uppträdande gett köparen anledning att anta att ingen 

inskränkning i rådigheten fanns eller om denne känt till inskränkningen men underlåtit att 

upplysa köparen om detta.93 

Enligt Hellner är det emellertid inte helt klart att säljaren bär ett ansvar. Detta även om denne 

känt till eller borde ha känt till rådighetsinskränkningen. Arnerstål menar vidare att om 

situationen jämställs med rådighetsinskränkningar så bör stöd kunna åberopas för att säljaren 

ska svara för sådana varumärkesrättsliga hinder som denne känt till, eller borde ha känt till.94 

Det som emellertid blir det största problemet med rådighetsinskränkningar är att kategorisera 

de sett till hur felen uppkommer.  Skulle exempelvis tredje man ha bättre rätt till varumärket, 

vilket föranleder att köparen inte erhåller skydd till varumärket vid registrering hos PRV, blir 

det svårt att kategorisera detta som ett rådighetsfel eller lösa problematiken utifrån 

bestämmelserna om faktiska fel. Detta påverkar således även den ansvarsfördelning som råder 

mellan köpare och säljare. 

3.4 Ansvarsfördelningen vid immaterialrättsliga fel 
Som framgått tidigare bör immaterialrättsliga fel behandlas i en egen felkategori sett till att de 

skiljer sig från de övriga felsituationerna. Immaterialrättsliga fel regleras inte i någon särskild 

bestämmelse i köplagen. Immaterialrättsligt fel när köparens användning eller vidareförsäljning 

av avtalsföremålet innebär ett intrång i immaterialrätt som tillkommer tredje man. Värt att 

återigen notera här är att det finns ett avtalsföremål som är kopplat till den immateriella 

rättigheten. Immaterialrättsliga fel skiljer sig således med de övriga felsituationerna. Det är 

ändock viktigt att diskutera hur ansvarsfördelningen kan se ut vid immaterialrättsliga fel då 

detta är en av de möjliga felsituationerna som skulle kunna uppstå. 95 

Då det i köplagen, likt rådighetsfel, saknas en uttrycklig bestämmelse om immaterialrättsliga 

fel har det diskuterats hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan köpare och säljare. Det har 

diskuterats att 41 § KöpL inte ska tillämpas med avseende på tredje mans immaterialrätt. 

Däremot innehåller lagen (1987:822) om internationella köp (CISG) en explicit reglering av 

immaterialrättsliga fel. CISG har ratificerats i Sverige och gäller således som lag och kan 

användas vid internationella köp där parternas affärsställen ligger i olika stater som är 

fördragsanslutna i enlighet med Art. 1 CISG. Då uppsatsen inte har för avsikt att gå närmare in 

på den internationella köprätten är den av begränsad betydelse. CISG tillämpningsområde är 

även begränsat till att endast omfatta köp av lösa saker vilket gör att immateriella rättigheter 

inte faller inom tillämpningsområdet. Trots detta är bestämmelserna i CISG intressanta ur den 

                                                 
92 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 89 f. Jfr även med C, Hultmark, Kontraktsbrott vid köp 

av aktie, s. 95 och s. 166. 
93 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 141. Se även NJA 1991, s. 808. 
94 Se S, Arnerstål, s. 142. Jfr med J, Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom, s. 215. 
95 Följande stycke bygger på S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 90 ff.  
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aspekten att de reglerar parternas ansvar då en vara är belastad med annans immaterialrätt.96 

Art. 42 CISG innehåller bestämmelser rörande immaterialrättsliga fel.97 Bestämmelserna tar 

utgångspunkt i ansvarsfördelningen vid köp och är intressant vid fastställandet av fel eller inte, 

och huruvida säljaren ska hållas ansvarig.98 Genom Art. 42 CISG begränsas säljarens ansvar till 

att endast omfatta sådant som denne känt till, eller borde ha känt till, och då endast inom det 

område där rättigheten är skyddad.99 För att varumärket ska anses felaktigt krävs endast att 

tredje man hävdar att denne på grund av köparens intrång har ett anspråk. Krav på huruvida 

anspråket måste vara befogat eller ej ställs däremot inte upp. Skulle ett ogrundat anspråk riktas 

skulle det dock sannolikt sakna relevans vid fastställande av fel då säljaren i de fallen bör kunna 

hävda god tro. Har ett varningsbrev eller liknande mottagits av säljaren bör emellertid felansvar 

kunna tillmätas säljaren.100 Har sådan information nått säljaren bör köparen informeras om detta 

för att på så sätt själv kunna bedöma riskerna med köpet. När det kommer till att fastställa vilken 

tidpunkt som ska ligga till grund för ansvarsfördelningen ger Art. 42 CISG begränsad 

vägledning. Däremot innefattar bestämmelsen ett ondtrosrekvisit där vikt läggs vid avtalsslutet. 

Enligt Art. 42 CISG så ska säljaren avlämna en vara som inte belastas av någon rätt för eller 

något krav från tredje man. Det innebär att varan kan vara försedd med fel som sedan i tid för 

avlämnandet undanröjs, utan att köpare kan göra felen gällande.101 Detta kan innebära risker 

för köparen om denne mottager varan och i samband med det kan beskyllas för intrång.102 Det 

ska nämnas i sammanhanget att trots det ovan anförda så ställer både 62 § köplagen och Art. 

72 CISG upp möjligheten att häva ett avtal redan innan något avtalsbrott ägt rum.103 För att 

kunna åberopa dessa bestämmelser måste två rekvisit vara uppfyllda. Dels måste det förväntade 

avtalsbrottet kunna ligga till grund för hävning, dels ska det stå klart att motparten kommer att 

begå ett sådant förväntat avtalsbrott.104  

 

Detta väcker frågor kring köparens undersökningsplikt och möjlighet till att upptäcka fel. 

Undersökning av varan handlar ofta om att förskjuta risken från säljare till köpare.105 Då 

köparen, antingen på eget initiativ eller på säljares uppmaning, undersöker varan har denne 

möjlighet att upptäcka fel som annars skulle ha belastat säljaren. Säljare kan på så sätt, genom 

att uppmana köparen att undersöka varan, reducera sitt ansvar om köparen i ett senare skede 

skulle komma med invändningar mot varans beskaffenhet.106 Att säljare endast genom att 

uppmana köpare att undersöka varan helt ska kunna undgå ansvar är knappast fallet. Det är inte 

                                                 
96 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 92.  
97 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 82 samt CISG Art. 42 "Säljaren skall avlämna en vara 

som inte belastas av någon rätt för eller något krav från tredje man, som grundas på något industriellt rättsskydd 

eller någon annan immaterialrätt som säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet, 

under förutsättning att rätten eller kravet grundas på något industriellt rättsskydd eller någon annan 

immaterialrätt".  
98  S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 83. 
99  J, Kihlman, Lagkommentar till lag (1987:822) om internationella köp, Art. 42, Lexino, sid 2, 2014-12-02. 
100 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 636. 
101 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 637. Se även J, Kihlman, 

Fel: Särskilt vid köp av lös och fast egendom, s. 113. 
102 J, Kihlman, Köprätten - En introduktion, s. 81. 
103 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 650 f. 
104 J, Kihlman, Köprätten- En introduktion, s. 94. 
105 E, Runesson, Immaterialrättsligt fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 642 f.  
106 J, Kihlman, Köprätten - En introduktion, s. 78. 
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alltid möjligt för köparen att upptäcka vissa fel. Särskilt när det kommer till tekniskt avancerad 

utrustning vars sammansättning är svår att granska som köpare. Utrustningen, eller endast en 

liten del utav den, kan åtnjuta till exempel patentskydd vilket köparen kan ha svårigheter att 

upptäcka endast vid en normal undersökning av varan. Det är heller inte meningen att säljare 

ska tvingas avslöja företagshemligheter till köpare för att denne ska kunna utföra sin 

undersökningsplikt.107 Att säljare med utgångspunkt i Art. 42 CISG ändå bör ha det 

huvudsakliga ansvaret vid överlåtelse av immateriella rättigheter grundar sig i det faktum att 

säljaren i många fall själv nyttjat rättigheten och därmed varit angelägen att försäkra sig om att 

den inte är belastad av någon annans rätt.108 Utformningen av Art. 42 CISG ligger till grund för 

bestämmelserna i Art. 79 CISG i vilket ansvaret härleds till ett s.k. kontrollrekvisit. Säljaren har 

i många fall bättre möjligheter att kontrollera så att varumärket inte är belastat än vad köparen 

har och bör därför också ha ett vidare ansvar. Ansvaret som säljare har ska dock inte tolkas så 

att denne bör kunna beskyllas om det visar sig att skyddet inte kan erhållas på en marknad där 

säljaren själv inte tidigare varit aktiv eller bör ha kunnat räkna med att köparen tänkt använda 

det förvärvade kännetecknet på. 

 

Arnerstål och Runesson försöker emellertid diskutera köplagens tillämplighet, trots det faktum 

att de är kluvna i frågan.109 Vid utarbetandet av köplagen utformades en strängare regel för 

rättsliga fel i 41 § KöpL, detta då mycket vägledning inhämtades från CISG. Säljarens ansvar i 

41 § KöpL är helt objektivt och inte beroende av köparens goda tro vid köpet. I de situationer 

som köparen är i god tro och ett rättsligt fel ligger för handen så har säljaren ett strikt ansvar. 

Runesson menar dock att lagstiftaren uppenbarligen menade att säljaren inte ska ha ett fullt så 

strikt ansvar i fråga om immaterialrättsliga fel, detta eftersom det i förarbetena till köplagen 

fastslagits att bestämmelsen inte är avsedd för immaterialrättsliga fel.110 

 

Art. 42 CISG är som nämnts endast tillämpbar i fråga om köp av lösa saker och överlåtelser av 

immateriella rättigheter faller således utanför. Det bör enligt Arnerstål och Runesson ändock 

vara av intresse att titta på Art. 42 CISG då vägledning går att hämta avseende riskfördelningen 

mellan parterna.111 Runesson, som i vissa delar bygger sitt resonemang på vad Ramberg anfört, 

menar härom att en regel motsvarande Art. 42 CISG ska ha avvisats av lagstiftaren här i Sverige, 

detta eftersom bestämmelsen ansågs medföra ett alltför lindrigt ansvar för säljaren. Runesson 

menar därför att det vid nationella överlåtelser bör väljas en slags kompromisslösning mellan 

41 § KöpL och CISG Art. 42, där hänsyn bör tas till om säljaren måste antas ha känt till den 

immaterialrättsliga belastningen. Problemet kvarstår dock avseende det faktum att 41 § KöpL 

inte är avsedd att användas i fråga om immaterialrättsliga fel och lagstiftaren har där, utan 
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 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 642. 
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 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 643 f.  
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 E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 649 f. Samt S, Arnerstål, 
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 Följande stycke bygger på E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 
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111

 S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 92. Samt E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En 
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närmare förklaring, återigen hänvisat till allmänna regler. 112 

 

Runesson anför vidare att det torde vara okontroversiellt att köparen inte kan göra några 

påföljder gällande när han känt till tredje mans rättighet, under förutsättning att han ej haft 

anledning att tro att säljaren skulle ha undanröjt inskränkningen. Runesson menar där att 20 § 

KöpL torde ge uttryck för en allmän kontraktuell princip.113 

 

Att analogvis använda sig av Art. 42 CISG är något som både Runesson och Arnerstål anför. 

Det som talar emot detta är dock att bestämmelsen i CISG utformats med särskilt avseende på 

de problemen att vid internationell handel överblicka risken för immaterialrättsliga intrång. 

Vidare menar dem att det inte bör komma i fråga att vid nationella köp ålägga säljaren ett 

obetingat ansvar när avtalsobjektet gör intrång i tredje mans immateriella rättighet. Vi 

instämmer här med den uppfattning som Runesson och Arnerstål har. Säljaren bör till viss del 

ha ett ansvar, i synnerhet då det rör sig om att säljaren överlåtit avtalsobjektet i ond tro. Men 

köparen bör i sin tur inte helt och hållet kunna agera utan närmare eftertanke. Den 

ansvarsbegränsning i CISG som bör vara aktuell att titta närmare på enligt Arnerstål och 

Runesson är kravet på ond tro i enlighet med Art. 42 (1) (a). Det leder till antagandet att 

säljarens ansvar för immaterialrättsliga fel förutsätter culpa. Med andra ord betyder det att 

köpare med fog inte kan förutsätta att avtalsobjektet kan leda till att inskränkning av tredje mans 

rättighet sker, men att köparen har rätt att förutsätta att säljaren inte agerat vårdslöst i fråga om 

behovet av rättighetsklarering.114 

 

Marianne Levin menar å sin sida, med utgångspunkt i Art. 42 CISG, att befogenheterna vid 

immaterialrättsliga fel förutsätter en närmare granskning i fråga om felets beskaffenhet och 

betydelse. Det ska med andra ord göras en skillnad beroende på vilken typ av immaterialrättslig 

belastning det rör sig om. Det kan inte antas att säljaren blir ansvarig för immaterialrättsliga fel 

utan att ta hänsyn till felets förekomst. Levin menar att ett så vittgående ansvar som Art. 42 

CISG stipulerar saknar rim och reson. Ehuru är det oklart om Marianne Levin syftar på 

överlåtelser av immaterialrättsligt skyddade verk eller immateriella rättigheter. I sin 

framställning förs argument för båda, men tar främst sikte på det förstnämnda.115 

 

 

  

                                                 
112

 Följande stycke bygger på E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 

651.  
113

 Följande stycke bygger på E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 

651. 
114

 Följande stycke bygger på E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp - En festskrift till Gunnar Karnell, s. 

652 f. Samt S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 94 ff. Jfr dock med C, Hultmark, Köplagens 

tillämplighet på fel i patent, JT 1993/94, s. 693. Hultmark avvisar helt en analog tillämpning av CISG art. 42 för 

nationella köp.  
115

 Följande stycke bygger på M, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 515 f.  
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4. Analys  
 

4.1 Introduktion 
Som obevekligen framgått råder det oklarhet kring hur problematiken ska lösas. Då det varken 

i praxis eller förarbeten gått att finna något direkt svar har resonemangen till stor del byggt på 

vad andra författare med kunskap inom området har framfört. Förvisso bygger författarnas 

analyser på välgrundade undersökningar, men de har emellertid, med den rättsdogmatiska 

metoden i åtanke, lågt rättskällevärde. Därför går det inte med säkerhet att fastställa någon 

gällande rätt. Förs resonemanget utifrån vissa författares synpunkter kan det väl argumenteras 

för att den gällande rätten redan finns förankrad. Andra författare på området är dock av motsatt 

åsikt, vilket har framförts löpande i denna framställan. 

 

4.2 Bör köplagen användas vid fel i varumärke? 

I de flesta fall är det nog inte helt ovanligt att ett avtal upprättas mellan parterna när ett 

varumärke ska överlåtas. I de fallen har domstolen möjlighet att försöka utröna den 

gemensamma partsviljan, och därefter, göra en objektiv tolkning av avtalet. 

 

Som framförts i tidigare avsnitt så är det oklart huruvida köplagen ska anses tillämpbar vid 

överlåtelser av varumärken eller inte.  Frågan kan inte besvaras på generell nivå. Det kan dock 

framhållas att köplagen enligt lagstiftaren i huvudsak är tänkt att användas vid överlåtelser av 

mycket skiftande slag. Det finns i dagsläget enligt vår mening ingenting som menar att köplagen 

formellt sett inte bör vara tillämpbar i fråga om överlåtelser av immateriella rättigheter. Inte 

heller har varken de rättskipande instanserna eller de som tolkat rättsreglerna på området varit 

av motsatt åsikt. Diskussionen i doktrin har främst handlat om felbestämmelsernas direkta 

tillämplighet i fråga om den aktuella problematiken. 

 

Det går att diskutera ifall immaterialrättsliga överlåtelser bör lösas med hjälp av andra 

bestämmelser. Visserligen ger de konkreta köprättsliga reglerna om fel bara begränsad 

vägledning vid överlåtelse av en immaterialrätt. Detta eftersom den traditionella påföljdsläran 

behandlar faktiska och rättsliga fel på helt olika sätt. Det finns visserligen möjlighet att göra 

detta. Men detta skulle enligt vår bedömning leda till att civilrätten splittras och att 

svårhanterliga gränsdragningar måste göras för att kategorisera rätt avtalsobjekt med rätt 

regelsystem. Det finns ett principiellt intresse för civilrätten att ha en enhetlig 

ansvarsfördelning. En särbehandling av ett avtalsobjekt bör endast ske när det finns starka skäl 

till att göra detta. Att använda andra lagar analogt är en komplicerad, om än inte onödig, omväg 

eftersom immateriella rättigheter, i vart fall rent formellt, bör falla in under köplagens 

bestämmelser enligt vår bedömning. Om det finns en lag som är direkt tillämplig så bör den i 

första hand användas. Det bör finnas en form av förutsägbarhet och likartad bedömning när det 

gäller överlåtelser av egendom. Att särbedömma viss egendom utan några direkta påföljder eller 

lösningsalternativ skulle leda till stor ovisshet och oförutsägbarhet för både köpare och säljare. 
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4.3 Vilken felbestämmelse i köplagen bör användas vid fel i varumärke och 

hur bör ansvarsfördelningen se ut? 

Frågan om fel i varumärke bör falla in under faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel eller 

immaterialrättsligt fel går inte att besvara på generell nivå. Svaret får anpassas baserat på vilket 

sätt som varumärket hindras i fråga om användning. Som tidigare nämnts så finns det, enligt 

Arnerstål, fem typsituationer som skulle kunna anses som fel i varumärke. De tidigare nämnda 

felsituationerna som Arnerstål redogör för torde ses som en uttömmande lista där samtliga 

situationer som kan innefatta som fel regleras. Vi har därför valt att utgå från dessa felsituationer 

då vi gjort en sammantagen analys. 

 

Det är relativt otvistat i doktrin att immaterialrättsliga fel, som enligt den köprättsliga 

definitionen innefattar alla situationer då varumärket gör intrång eller påstås göra intrång i tredje 

mans bättre rätt.116 Detta förklarar dock inte hur de resterande felkategorierna ska klassas. Om 

tredje man inte är ett bekymmer, utan att problemet grundar sig i att köparen inte kan erhålla 

ensamrätt på annat tilltänkt sätt, exempelvis då köparen inte kan registrera varumärket, så faller 

detta inte in under immaterialrättsliga fel. En idé är i så fall att behandla varje felkategori utefter 

den aktuella situationen. Skulle exempelvis en myndighet vara orsaken till att köparen fråntas 

ensamrätten så skulle det eventuellt kunna falla in under rådighetsfel. Samma tankesätt skulle 

gå att tillämpa avseende de övriga felkategorierna. Det finns dock för- respektive nackdelar 

med detta. Dels blir det problematiskt för köparen respektive säljaren att veta vilka 

påföljdsalternativ som finns att tillgå, dels blir det en orättvis bedömning enligt vår mening. I 

samtliga fall kommer köparen inte kunna erhålla den tilltänkta ensamrätten. Som tidigare 

nämnts så skiftar ansvarsfördelningen beroende på vilken typ av felstandard det faller under. 

Att ansvarsfördelningen skulle anpassas utefter vilken felkategori felet kan tyckas falla under 

är inte vad lagstiftaren tänkt tror vi. Det skulle bli en alltför stor obalans mellan olika feltyper, 

vilket har redogjorts för tidigare.117 Vidare är utformningen av 17 § KöpL utformat på sådant 

sätt att den bör innefatta samtliga situationer då ett faktiskt fel kan ligga för handen. I synnerhet 

tredje stycket i nyss nämnda bestämmelse är utformad på sådant sätt att en ventil öppnas för de 

situationer då felet inte kan hänföras till 17 § 1 st. eller 17 § 2 st. Utefter hur 17 § KöpL har 

utformats görs således bedömningen att lagstiftaren åsyftade att bestämmelsen skulle få en 

allmän och vidsträckt mening, denna tolkning framhävs även i lagens förarbeten. Lagstiftaren 

har även i förarbetena framhållit att det var ett vidsträckt val att göra 17 § till en, vad som kan 

uppfattas som, generell bestämmelse som ska innefatta de flesta fall av fel. Om lagstiftaren 

medvetet har valt att göra ett frånsteg i att explicit kategorisera olika feltyper saknas det således 

anledning att komplicera denna tolkning genom att kategorisera upp olika felkategorier. 118  

 

Det finns möjligtvis utrymme att argumentera mot denna tolkning. Om överlåtelseobjektet hade 

varit en fysisk vara, exempelvis ett hus, hade det inte varit lika problematiskt att kategorisera 

felet. Skulle huset i fysisk bemärkelse inte nå upp till det köparen med fog förväntat sig så skulle 

man eventuellt komma att argumentera om bestämmelserna om faktiska fel. Skulle huset inte 

                                                 
116 Se kapitel 2.5 om immaterialrättsliga fel. 
117

 Se kapitel 3 om ansvarsfördelningen. 
118

 Prop. 1988/89:76 s. 32 ff.  
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kunna erhålla lagfart blir det aktuellt att diskutera utifrån ett rådighetsfelsperspektiv.119 I dessa 

perspektiv så skiftas ansvarsfördelningen utefter typ av fel, så felets typart får bestämma 

köparens och säljarens inbördes rättigheter och skyldigheter. Det ska även framhållas, som 

tidigare nämnt, att rådighetsfel till viss del efterliknar 17 § 2 st. samt 3 st. KöpL, med andra ord 

de så kallade ändamålsfelen. Ett konstaterande av rådighetsfel skulle med största sannolikhet 

mynna ut i att samma principer om faktiska fel blir aktuella, vilket känns som en tämligen 

onödig tolkning.  

 

Skulle ett varumärke vara behäftat med ett rådighetsfel, dvs. att köparen exempelvis inte kan 

registrera det överlåtna varumärket på grund av en bedömning som PRV gjort, så skiljer sig 

ansvarsfördelningen. Högsta domstolen har slagit fast att säljaren ansvarar för 

rådighetsinskränkningar om denne antingen uttryckligen utfäst det, eller genom sitt 

uppträdande gett köparen anledning att anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns eller 

slutligen känt till inskränkningen men underlåtit att upplysa köparen om den.120 Denna 

ansvarsfördelning skiljer sig om en jämförelse görs med ansvarsfördelningen för faktiska fel, 

där köparen har fått utrymme för en mer generös tolkning. 

 

Som nämnt så har lagstiftaren inte föreslagit några påföljdsalternativ vid immaterialrättsliga fel 

och frågan blir då vilken påföljd som blir aktuell till följd av detta.  Enligt vår bedömning torde 

lagstiftaren, med hänvisningen till ”allmänna regler” i 41 § KöpL åsyfta bestämmelserna om 

faktiska fel. Det är mycket som enligt vår mening talar för detta. Om lagstiftaren hade åsyftat 

att immaterialrättsliga fel skulle falla in under någon annan felstandard skulle de enkelt kunna 

lyfta ut felkategorin och eventuellt vävt in den under en felkategori med rimliga påföljder i 

köplagen. Speciellt med tanke på att de immaterialrättsliga felen till stor del liknar 

rådighetsfelen.121 Det bör framhållas att detta även uttrycktes i SOU 1976:66 där utredningen 

framhöll att de menade att allmänna regler skulle användas vid rådighetsfel och det 

förtydligades vidare att det var köplagens allmänna felregler som avsågs.122 Det ska betonas att 

uttalandet berörde rådighetsfel och inte immaterialrättsliga fel och utredningens lagförslag kom 

sedermera inte att ligga till grund vid ändringen av köplagen. 

 

Köplagens felbegrepp om faktiska fel i 17 § KöpL och rättsliga fel 41 § KöpL tjänar som 

utgångspunkt vid analysen av felsituationer som kan förekomma då ett fel i varumärke visar 

sig. Som tidigare nämnts så är paragrafen om rättsliga fel avsedd att användas vid sakrättsliga 

belastningar. Därför blir det främst angeläget att diskutera bestämmelsen om faktiska fel. 

 

När det gäller bestämmelsen om faktiska fel blir det angeläget att diskutera 17 § 3 st. KöpL, om 

vad köparen med fog kunnat förutsätta. Som tidigare nämnt har lagstiftaren där lämnat 

bedömningen fri för rättstillämparen. Vid prövningen kommer därför rättstillämparen att 

behöva undersöka vad köparen med fog kan förutsätta avseende varumärkets standard. Med fog 

ägt rätt att förutsätta är en objektiv norm och bedömningen utgår således från vad en köpare i 

                                                 
119 Jfr NJA 1991 s. 808. 
120 Jfr NJA 1991 s. 808. 
121 Jfr E, Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp– En festskrift till Gunnar Karnell, s. 654.  
122 SOU 1976:66, s. 152. 
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allmänhet typiskt sett förväntar sig av köpet.123 

 

Enligt vår mening bör köparen härom få möjlighet att använda sig av bestämmelsen om faktiska 

fel i samtliga felsituationer. En köpare bör kunna förutsätta att varumärket är avsett att användas 

för det ändamål som en förnuftig person i köparens situation hade förväntat sig med beaktande 

av avtalet, det ändamål som framgick vid köpet och övriga omständigheter vid avtalsingående. 

En köpare av ett varumärke har nog, under alla omständigheter, som avsikt att erhålla 

ensamrättsligt skydd för detta varumärke. Det bör finnas lite utrymme att argumentera för annat. 

Rättstillämparen kan emellertid ha problem att fastställa en objektiv norm avseende varumärke, 

detta eftersom varumärken, som tidigare nämnt, är utpräglade specieobjekt och därför är det 

tämligen svårt att fastställa någon standard. 

 

Det kan emellertid argumenteras till viss del mot detta. Det faktum att säljaren borde ha insett 

köparens ändamål gör att säljarens ansvar för fel får subjektiva inslag.124 Att säljaren enligt 17 

§ 2 st. 2 p. KöpL måste ha insett köparens särskilda ändamål behöver inte uteslutande betyda 

att allt ansvar läggs på säljaren. Säljaren måste kunna haft anledning att förlita sig på köparens 

sakkunskap då överlåtelseobjektet är ett sådant specieobjekt som ett varumärke är. Görs en 

jämförelse mellan den nyss nämnda bestämmelsen och Art. 42 1 p. CISG kan det utläsas att 

dessa två bestämmelser skiljer sig något. Som tidigare nämnt är CISG inte direkt applicerbar 

vid sådana felsituationer som behandlas i denna framställan, men bestämmelserna är fortfarande 

värda att lyfta vid en granskning. I Art. 42. 1 p. CISG stipuleras det att felansvar föreligger då 

ett nyttjande eller vidareförsäljning av godset som parterna räknat med hindras av en ensamrätt 

som säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om. Det skulle kunna argumenteras 

för att det normalt sett bör vara enklare för köparen att visa ett särskilt ändamål, än att säljaren 

kände till eller inte kunde ha varit omedveten om en viss ensamrätt. Med andra ord menar vi att 

köparen i sådana fall skulle kunna göra ett fel i varumärke gällande i enlighet med 17 § 2 st. 2 

p. eller 17 § 3 st. KöpL om denne hade fog för uppfattningen att denne skulle erhålla ensamrätt. 

 

Denna typ av ansvarsfördelning skulle eventuellt kunna vara angelägen att reglera under en 

egen sektion i köplagen som reglerar mer komplicerade överlåtelseobjekt som exempelvis 

varumärken där det inte finns någon fysisk vara som kan undersökas på samma sätt som en 

fysisk vara. Vad köparen i en avtalssituation har fog att förutsätta är emellertid inte lätt att 

avgöra.  Eventuellt skulle rättstillämparen kunna utveckla en princip där det lyfts fram att både 

köparen och säljaren i vart fall bör ha gjort vissa kontroller och undersökningar innan denne 

ingår avtal som rör överlåtelser av varumärken. Denna princip skulle exempelvis kunna 

innefatta att köparen i vart fall ansvarar för att göra en förfrågan hos PRV och en enklare 

undersökning i den bransch som denne ämnar att vara verksam inom. Men denna princip skulle 

inte hjälpa i samtliga felsituationer utan är i praktiken mer eller mindre bara användbar då 

varumärket skulle efterlikna eller vara identiskt med något äldre registrerat varumärke. 

Möjligtvis skulle en förfrågan hos PRV även ge information till köparen om ensamrätten till 

varumärket håller på att förloras eller har förlorats till följd av att säljaren inte omregistrerat 

                                                 
123 Se S, Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 98. 
124 Prop. 1988/89:76 s. 85 f. Jfr med J, Ramberg, Köplagen – en kommentar, Zeteo, under punkt 5.2.4, 2017 
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varumärket.  

 

Köparen har som tidigare nämnts inte någon undersökningsplikt innan egendomen överlåtits 

till denne i enlighet med vad som stadgas i 20 § 1 st. KöpL. Köparen förlorar endast rätten att 

göra ett fel gällande då det är ett fel som denne måste antas ha känt till vid köpet. Det går 

eventuellt att diskutera detta ifall åtskillnad görs mellan registrerade och inarbetade 

varumärken. Beträffande registrerade varumärken är nämligen dessa upptagna i ett register hos 

PRV. Frågan blir då om detta tillgängliga register ska innebära att köparen inte ska kunna göra 

fel gällande gentemot säljaren. Utgångspunkt bör enligt vår mening vara att så inte är fallet. 

Den nyss nämnda bestämmelsen avser inte att skapa en undersökningsplikt för köparen, utan 

ämnar endast att fördela ansvaret då ett uppenbart fel finns vid köpet. Detta skulle möjligen 

kunna vara då köparen, med blotta ögat, kan upptäcka eller känna felet vid köpet. Att köparen 

ska behöva göra en sådan undersökning går rimligen inte att tolka på så sätt som lagstiftningen 

är utformad idag. Vi anser emellertid att det skulle vara önskvärt att göra åtskillnad mellan 

registrerade och inarbetade varumärken, där köparen rimligtvis åläggs ett något större ansvar 

ifall denne inte gör de undersökningar som kan förväntas av denne. Fortsättningsvis blir 20 § 2 

st. KöpL föremål för diskussion till följd av det tidigare stycket. Om köparen uppmanats att 

undersöka varan eller undersökt varan så får han såsom fel inte åberopa vad han borde ha märkt 

vid undersökningen. Det finns inte i dagsläget någon utvecklad branschpraxis eller gällande 

princip som beskriver hur köparen praktiskt ska gå tillväga för att genomföra denna 

undersökning. Sammantaget kommer förmodligen rättstillämparen att hamna i bedömningen 

att köparen, trots undersökning; ändå får göra fel gällande, trots att denne gjort en sedvanlig 

kontroll.125 

 

Ett annat problem som blir föremål för diskussion är 31 § KöpL om köparens skyldighet att 

undersöka varan så fort omständigheterna tillåter det efter överlåtelsen. Som tidigare nämnts så 

är ett varumärke inte en fysisk vara, därtill kan inte heller ett fysiskt avlämnande de facto ske. 

Möjligtvis skulle detta kunna lösas genom att göra en analogi till avtalstidpunkten, vilket i så 

fall delvis skulle lösa problematiken. Men problemet kring hur omfattande köparens 

undersökning ska vara kvarstår. Hur denna undersökning ska ske är i dagsläget också tämligen 

oklart. Lagstiftaren verkar i vart fall vilja att köparen ska utföra någon form av kontroll då denne 

ingår ett avtal. Därför skulle ovan beskrivna lösning möjligtvis kunna vara allt mer relevant om 

en tolkning görs av både 17 § KöpL samt 31 § KöpL. 

 

Felsituationerna blir ändock svåra att besvara, även om 17 § 3 st. KöpL blir tillämpbar. Frågan 

landar främst i hur riskfördelningen ska se ut och hur länge köparen ska äga rätt att reklamera 

felet. Ponera att köparen ges rätt att häva köpet enligt köplagens bestämmelser om faktiska fel. 

Frågan uppkommer då om hur långt säljarens ansvar sträcker sig. Reklamationsfristen i 32 § 

KöpL blir därför angelägen att diskutera vid faktiska fel. Som tidigare nämnt ska köparen 

reklamera inom skälig tid från att han märkte eller borde ha märkt felet. Bestämmelsen har 

därtill sin yttersta frist på två år. Om bestämmelsen om faktiska fel ska användas blir således 

                                                 
125

 Följande stycke bygger på Lagkommentar Zeteo, J, Ramberg, J, Herre, Köplagen – En kommentar, punkt 

5.5.1, 2016-06-30. Jfr med prop. 1988/89:76, s. 93 ff. 
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detta även ett problem. Köparen kan omöjligen märka felet om varumärket om inte denne, av 

myndigheter eller tredje man, får veta att varumärket inte kan erhålla ensamrätt. Självfallet går 

det att diskutera undantagsfall där köparen kanske av rena slumpen ser ett identiskt, eller 

liknande, varumärke. Då bör reklamationsfristen börja löpa från den dagen denne fick vetskap 

om detta. Men annars har köparen, enligt bestämmelserna som finns att tillgå i köplagen, två år 

på sig att reklamera felet. Även om detta kan anses som en lång tid så är detta lagstiftarens 

avsikt. Då varumärken bör falla in under köplagens bestämmelser och därtill köplagens 

bestämmelser om faktiska fel enligt vår mening, så finns det ingen anledning att frångå 

reklamationsfristen. 

 

Att förlänga reklamationsfristen avseende fel i varumärken bör inte heller vara aktuellt. Det 

skulle enligt vår mening vara särskilt betungande för säljaren att ansvara för ett fel som visar 

sig flera år efter att överlåtelsen har gjort. Vad gäller påföljderna är vår bedömning i linje med 

Arnerståls och som presenterats tidigare i denna framställan, vilket är att hävning bör anses vara 

aktuell i samtliga felsituationer. I samtliga situationer kommer både köpare och säljare att lida 

av olägenheter, vilket gör att de övriga påföljdsalternativen blir mindre relevanta.126 

 

Ett partiellt avhjälpande skulle inte ge köparen fullständig ensamrätt, vilket under alla 

omständigheter får anses vara avsikten med köpet.  Omleverans torde inte vara genomförbart 

sett till att varumärken är specieobjekt med unik karaktär. Ett prisavdrag blir dels komplicerat 

sett till beräkningen av avdraget, dels komplicerat då det även i det scenariot inte ger köparen 

ensamrättsligt skydd. Överlåtelseobjektet blir, mer eller mindre, oanvändbart. Skulle det 

överlåtna varumärket samtidigt göra intrång i tredje mans ensamrätt riskerar köparen därtill, 

genom sin användning, att riskera intrångstalan. 

 

Det skulle kunna argumenteras för att säljaren härom tappar relativt mycket handlingsalternativ 

eftersom hävning blir det enda alternativet och stor börda läggs på säljaren mot bakgrund av 

det som ovan anförts. Vid en samlad bedömning får det ändå anses vara lagstiftarens intention. 

Om inte varumärken ska lyftas ut i en egen kategori med egna felbestämmelser i köplagen bör 

bestämmelserna om faktiska fel ändå anses tillämpbara i brist på annat. Därtill ska även 

ansvarsfördelningen fördelas utefter vad som stipulerats då ett faktiskt fel ligger för handen. 

 

Avslutningsvis får det konstateras att det råder ett tämligen osäkert rättsläge avseende de 

frågorna som behandlas i denna framställan. En lagändring eller ett förtydligande i praxis skulle 

därför vara välkommet. Dels för att reda ut påföljderna, dels för att reda ut ansvarsfördelningen.  

I dagsläget får det dock, i brist på andra lösningsförslag, närmast ligga för handen att använda 

sig av de ovan nämnda lösningsförslagen.  

  

                                                 
126 Se härom avhjälpande, omleverans, prisavdrag som redogjorts för tidigare i denna framställan under kap 2.  

Jfr med 34 och 36 §§ KöpL.  
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5. Slutsats 
 

Även om köplagen är formellt tillämpbar vållar påföljdsbestämmelserna i köplagen till stora 

problem. Påföljdsbestämmelserna avseende faktiska fel är avsedda att användas för fel i vara 

och lösningarna går härom inte att direkt applicera vid fel i varumärke. Detta eftersom direkt 

vägledning om hur bestämmelsen ska appliceras i fråga om dessa feltyper inte går att finna i 

varken praxis eller förarbeten. I doktrin diskuteras förvisso dess tillämplighet, men 

resonemangen som förs mynnar inte ut i konkreta ställningstaganden, utan endast i vidsträckta 

och öppna formuleringar som kan tolkas på olika sätt.  

 

I dagsläget torde den enda möjligheten för säljaren vid ett konstaterat fel i varumärket vara att 

häva köpet i enlighet med bestämmelserna om faktiska fel i köplagen. Det finns begränsade 

möjligheter för köparen att bevisa sin goda tro eller ovetskap om att varumärket inte kunde 

erhålla fullständigt ensamrättsligt skydd. Då köparen förmodligen inte är intresserad av ett 

partiellt avhjälpande i form av exempelvis medgivande från tredje man eller liknande så är det 

inte angeläget för säljaren att erbjuda detta. Samtidigt måste köparen av ett varumärke faktiskt 

kunna nyttja det utan inskränkningar eller risk för intrångstalan.  

 

Vi delar uppfattningen i doktrin om att långtgående analogier är en omotiverad omväg för att 

sedan landa i slutsatsen att köplagens påföljdsbestämmelser kan vara aktuella. Enligt vår 

bedömning så bör därför Arnerståls argumentation ligga nära till hands för att lösa 

problematiken. Arnerstål försöker konkret diskutera vilka för- respektive nackdelar det finns 

med att använda påföljdsbestämmelserna om faktiska fel i köplagen och varför vissa av dessa 

torde vara omöjliga för säljaren att följa. Den argumentation som Arnerstål för känns väl 

förankrad och underbyggd. En möjlighet är självfallet ifall bestämmelserna om förhållandet, 

och eventuella påföljder, mellan säljare och köpare vid fel i ett varumärke införs i 

varumärkeslagen. Något som i dagsläget inte förefaller särskilt troligt då diskussioner i den 

riktningen lyser med sin frånvaro.   
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