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Sammanfattning 
 

Vid varumärkesintrång har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada som han eller hon 

lidit till följd av intrånget. I 8 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877) (VML) stadgas att den 

som begår varumärkesintrång ska betala dels skälig ersättning för utnyttjande av varumärket, 

dels ytterligare ersättning för skada som rättighetshavaren lidit. Av bestämmelsen framgår att 

vid beräkning av den skada som rättighetshavaren har lidit ska hänsyn tas till bland annat 

utebliven vinst. 

 

Inom varumärkesrättsliga mål är det vanligt förekommande att åberopa 35 kap. 5 § 

Rättegångsbalk (1942:740) (RB), vilken är en bevislättnadsregel. Regeln används på grund av 

svårigheterna för rättighetshavaren att styrka omfattningen av skadan, varför domstolen får 

uppskatta skadan till ett skäligt belopp. Bevislättnadsregeln har varit omtalad i juridisk 

varumärkesdoktrin eftersom domstolen ofta uppskattar skadan till ett blygsamt belopp. För att 

domstolen ska kunna uppskatta ett skäligt skadeståndsbelopp, krävs fungerande 

beräkningsmodeller. Ofta används före- och eftermetoden som innebär att domstolen jämför 

rättighetshavarens ekonomiska situation före och efter intrånget. Metoden är lämplig vid 

beräkning av rättighetshavarens reparativa skada, det vill säga, den skadeståndsfunktion som 

får rättighetshavaren att försättas i en liknande situation som innan varumärkesintrånget. Före- 

och eftermodellen har dock vissa nackdelar, varför uppsatsen syftar till att utreda frågan om 

andra beräkningsmodeller kan appliceras på varumärkesmål.  

 

Uppsatsen behandlar frågan om skadeståndsberäkning vid fastställande av utebliven vinst. 

Området är belagt med stor osäkerhet, eftersom det är svårt för rättighetshavare att styrka sina 

skadeståndsberäkningar i fråga om utebliven vinst. Objektivt är således slutsatsen att 

rättighetshavarens uteblivna vinst är ett fiktivt uppskattat belopp. I uppsatsens diskussion och 

slutsats framkommer att fler skadeståndsberäkningsmodeller kan användas för att beräkna 

rättighetshavarens skada. En risk för rättighetshavaren vid skadeståndsberäkningar i 

varumärkesintrångsmål är att domstolen ofta underkänner rättighetshavarens yrkade 

skadestånd, vilket resulterar i att domstolen uppskattar skadan till ett skäligt, ofta blygsamt 

belopp. Modeller såsom jämförelsemetoden och ”varumärkesvärderingsmodellen” utreds i 

uppsatsen som alternativa modeller för att beräkna rättighetshavarens skada vid ett 

varumärkesintrång.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Varumärken kan vara ett företags viktigaste och mest värdefulla tillgång. Till följd av 

varumärkets betydande värde har det blivit allt viktigare att skydda varumärket genom att 

inneha ensamrätt till det. Ett varumärke kan skyddas juridiskt genom registrering eller 

inarbetning, 1 kap. 6, 7 §§ VML. Genom ett juridiskt skydd har rättighetshavaren ensamrätt att 

använda varumärket och har således ett skydd mot att andra aktörer tillhandahåller 

förväxlingsbara eller identiska varor eller tjänster. Ursprungligen användes varumärket endast 

för att visa vem som tillverkat eller tillhandahållit produkten eller tjänsten. Idag betyder 

varumärket så mycket mer, till exempel en garanti för att produkten skall hålla en viss kvalitet 

i en vara eller tjänst och ofta en betydande goodwill förknippat med varumärket. 1 

 

I de fall ett varumärkesintrång skett, har rättighetshavaren rätt till ersättning för den skada denne 

lidit till följd av intrånget. 8 kap. 4 § VML stadgar att den som begår intrånget (skadevållaren) 

ska ersätta rättighetshavaren (skadelidande). Skadevållaren ska erlägga en skälig ersättning för 

nyttjandet av varumärket, vilket kan likställas med att betala en licens. Vidare kan skadevållaren 

bli skadeståndsskyldig för ytterligare skada som tillfogats rättighetshavaren. Det framgår vidare 

av 8 kap. 4 § VML att skadeståndet skall bestämmas med ledning av utebliven vinst, vinst som 

skadevållaren begagnats, skada på varukännetecknets anseende, ideell skada, samt 

rättighetshavarens intresse av att intrång ej begås. Vid utebliven vinst är det fråga om 

rättighetshavarens uteblivna vinst, inte den eventuella vinst som skadevållaren gjort. 

Skadevållarens vinst kan dock tjäna som beräkningsunderlag vid bevisning av 

rättighetshavarens reparativa skada.2 

 

I rättspraxis har beräkningen av skadeståndsbeloppet ofta, som utgångspunkt, beräknats med 

ledning av skadevållarens och skadelidandes redovisningar.3 Anta att ett framgångsrikt företag 

under en tid har haft sämre vinstmarginal än tidigare år. Företaget får kännedom om att ett annat 

företag använt ett likadant varumärke, för samma typ av varor som det framgångsrika företaget. 

Det går tydligt att se att rättighetshavarens vinst har minskat medan intrångsgörarens vinst har 

                                                 
1Interbrand, http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2017/ranking/,2017-12-02, samt Anders 

Lindgren, Skydda dina idéer, Upplaga 1:1, 2008, Konsultförlaget, sid 111. 
2 von Heidenstam, Peter, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000, häfte 2/2000, s. 132.  
3 Se exempelvis skadeståndsberäkningarna i MD 2013:19. 
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ökat. Frågan som uppkommer är således om företagens vinstnedgång respektive vinstuppgång 

enbart beror på det föreliggande varumärkesintrånget. Det reparativa skadeståndet är 

långtgående i den mening att skadelidande alltid ska ersättas den skada han lidit. Mot bakgrund 

av hur skadeståndet har beräknats i rättspraxis, krävs dock att det föreligger en skillnad mellan 

företagens vinstmarginaler, vilken enbart beror på det aktuella varumärkesintrånget. Det 

förutsätts dock att differensen i företagens vinstmarginaler enbart bygger på det 

varumärkesintrång som förelegat. Det väcker frågan om domstolen med säkerhet kan utesluta 

att andra finansiella nyckeltal har påverkat en förändring av vinstmarginalen, som till exempel 

konjunktursvängningar eller ökad konkurrens.4    

 

Intressant för uppsatsens slutsats är kausalitetsbedömningen som domstolen ställs inför, vid 

beräkning av rättighetshavarens uteblivna vinst. Ofta förekommande i varumärkesrättsliga mål 

är åberopande av bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB, som stadgar att domstolen får uppskatta 

skadan till ett skäligt belopp ”...då full bevisning icke alls eller endast med svårighet kan föras”. 

För att domstolen ska kunna göra en skälig bedömning krävs att domstolen har en så klar bild 

som möjligt av varumärkets värde.5 

 

1.2 Problemformulering 
 

- Vilka problem uppstår vid beräkningen av det skadestånd som omfattas av utebliven 

vinst för rättighetshavaren vid varumärkesintrång, enligt 8 kap. 4 § VML?  

- Vilka beräkningsmodeller tillämpas vid fastställande av utebliven vinst enligt 8 kap. 4 

§ VML? 

- Hur tillämpar domstolen bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB vid varumärkesrättsliga 

tvistemål? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget i frågan om skadestånd som kan tillfalla en 

rättighetshavare, när en aktör på ett otillbörligt sätt har använt rättighetshavarens redan 

registrerade eller inarbetade varumärke. Stort fokus riktas mot frågan om den ytterligare skada 

som rättighetshavaren lidit genom utebliven vinst och de skadeståndsberäkningsmodeller som 

                                                 
4 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, Jure förlag, 2014, s. 156. 
5 Karnell, Gunnar, Juridiska aspekter på vad ett varumärke är värt, NIR, häfte 3/1991, s. 345. 
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kan användas för att fastställa skadeståndet. Uppsatsen syftar till att utreda erkända 

beräkningsmodeller samt outforskade beräkningsmodeller inom varumärkesrätten. Uppsatsens 

tyngdpunkt ligger på beräkning av skadeståndsersättning. Rättsläget är oklart kring de 

beräkningsmodeller som fastställts i rättspraxis, vilket ger en ofullständig bild av hur 

skadeståndsberäkningen fastställs. Jag har utrett och analyserat hur rättsläget ser ut, dels genom 

svensk lagstiftning och även rättspraxis inom rättsområdet.  

Uppsatsen är avsedd för juridikstuderande och jurister. Uppsatsens ämne kan även vara av 

intresse för olika branschorganisationer, företag och föreningar som, för sitt val av varumärke, 

vill skydda sina intressen eller undgå skadestånd vid överträdelse av varumärkesskyddet.  

1.4 Metod och material 
 

Framställningen i uppsatsen bygger på de traditionella rättskällorna enligt rättskällehierarkin, 

med grundlag följt av andra lagar, förarbeten, praxis och doktrin.6 Uppsatsen knyts samman 

genom att tolka och analysera rättskällor och rättsprinciper som har etablerats inom 

varumärkesrätten samt närliggande rättsområden. Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk 

metod för att teleologiskt tolka ändamålet med ställd lagstiftning inom rättsområdet.7 En 

rättsdogmatisk metod har till syfte att fastställa gällande rätt (Lex lata). Metoden har beskrivits 

som en ”rekonstruktion av rättssystem” vilket får utrymme för de lege ferenda.8 I de fall lagtext 

har lämnat ett tolkningsutrymme har jag sökt finna tolkning av lagen i förarbeten. Finns ingen 

relevant tolkning av lagen i förarbetena har tolkning utifrån rättspraxis och doktrin fått studeras.  

 

Den rättsdogmatiska metoden anses av vissa, blivit föremål för att tolkas vara en föråldrad 

metod eftersom vissa metodläroförfattare givit uttryck till att den anses vara alltför strikt.9 

Sandgren är av meningen att den rättsdogmatiska metoden bör mönstras ut ur rättsvetenskapen 

för att således beskriva metoden som analytisk.10 Rättsdogmatikern tar sin utgångspunkt i de 

befintliga rättskällorna för att sedan fastställa vilka rättskällor som bör tillskapas av 

                                                 
6 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och material, 1:1 uppl., Norstedts Juridik, 1995, s. 35.  
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s 43. 
8 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT, 2004, s. 4. 
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3.1 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s 45. 
10 Sandgren, Claes, Debatt – Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, 

2005, s. 656. 
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lagstiftaren.11  Jag anser att den rättsdogmatiska metoden ger ett relevant tolknings- och 

analyseringsutrymme för uppsatsens rättsområde.  

 

Det material som uppsatsen består av är lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Uppsatsen 

innehåller granskning och jämförelse av de valda rättskällorna. Analys av rättspraxis är centralt 

i uppsatsen eftersom det sällan i rättspraxis beskrivs hur beräkning av skadestånd vid 

varumärkesmål utförs.  

 

Även doktrin är relevant eftersom varken lag eller rättspraxis givit klara svar på hur 

beräkningen av skadestånd går till i praktiken. Doktrin har delvis givit information kring 

beräkningsmodeller. Etablerade principer för skadeståndsberäkning anser jag saknas i de 

varumärkesrättsliga mål jag har studerat. Slutsatsen får stöd av den doktrin jag använt i 

uppsatsen. Det tycks råda enighet i studerad doktrin, att fasta beräkningsmodeller saknas vid 

beräkning av ersättning i varumärkesmål, varför jag i analyskapitlet utreder frågan om andra 

rätters och rättsområdens beräkningsmodeller kan appliceras på intrångsmål inom 

varumärkesrätten. Även vad gäller frågan om rättighetshavarens möjlighet att erhålla ersättning 

för ytterligare skada verkar författarna vara eniga om att rättighetshavarna sällan blir fullt 

kompenserade för den skada som uppkommit genom intrånget. Studien av The Legal Sub-

Group bygger på EU:s direktiv 2004/48/EG (Art. 13), vilket betyder att rapporten inte enbart 

innefattar varumärkesrätt.12 Eftersom svensk varumärkesrätt är harmoniserad med EU-rätten, 

finns goda skäl att belysa rapporten i framställningen av denna uppsats.  

 

Rättspraxis är en central rättskälla i denna uppsats, mestadels på grund av osäkerheten som 

ligger till grund för problemformuleringen. Urvalet av rättspraxis har skett genom att studera 

rättsfall och den skadeståndsberäkning som domstolarna fastställt. De rättsfall som återges i 

uppsatsens fjärde kapitel har utgångspunkt i olika rättsområden varav två inom samma rätt 

(varumärkesrätt och mönsterrätt samt ett fall inom marknadsrätt).13 Skadeståndsberäkningarna 

kan därför komma att skilja sig åt. NJA 2017 s. 9 har givits utrymme i uppsatsen eftersom 

bevisning i målet baserades på kärandes kalkyl över försäljningstillväxt. Framtiden får därmed 

utvisa om kalkyler över försäljningstillväxt kommer godtas som bevisning av domstolen. 

                                                 
11 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, uppl. 8:1, Iusté AB, 2015, s. 203. 
12 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, 

samt, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för 

immateriella rättigheter.  
13 Se NJA 2017 s. 9, NJA 2005 s. 180 och MD 2013:19. 
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Uppsatsen syftar delvis till att utreda om andra beräkningsmodeller inom andra rättsområden 

kan appliceras inom varumärkesrätten, varför rättsfallsreferaten under avsnitt 4.3.1 samt 4.4.1 

givits utrymme i uppsatsen. Jag har valt att studera rättsfallens prejudicerande domar eftersom 

de har återgivit tillräckligt stöd för de bakomliggande beräkningsmodellerna. NJA 2005 s. 180 

ger vägledning i tolkningen av bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB. Eftersom tolkningen är av 

stor vikt för uppsatsens problemformulering finner jag att rättfallsreferatets utrymme i 

uppsatsen är befogat. I MD 2013:19 utreds frågan om utebliven vinst i konkurrenssituation. 

Rättsfallet har givits utrymme i uppsatsen eftersom före- och eftermodellen samt 

bevislättnadsregeln tydliggörs. Rättsfallen har även givit kunskap om principer och regler som 

skulle kunna appliceras på varumärkesrättsliga mål, varför jag anser att de kan ligga till grund 

för en analys av frågeställningen framställt i problemformuleringen. För att motivera mina 

ställningstaganden innehåller uppsatsen även andra rättsfallsreferat från underrätterna. Syftet 

med att inkorporera korta referat från underrätterna är att förtydliga domstolarnas praktiska 

ställningstaganden, som ligger till grund för vidare analys.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avgränsas till att analysera svensk rätt, varför EU-rätt endast behandlas i mindre 

omfattning. Den EU-rättsliga varumärkesrätten är harmoniserad med svensk rätt. 

Skadeståndsrätten är å andra sidan inte harmoniserad med EU:s lagstiftning, varför avgränsning 

från EU-rätten är lämplig utifrån uppsatsens syfte. Uppsatsen kommer även att avgränsas till 

att omfatta den del av immaterialrätten som berör varumärken och den ensamrätt som ges 

genom varumärkesskydd. Andra rättsområden inom immaterialrätten, såsom upphovsrätt, 

patenträtt och mönsterrätt kommer inte att beröras djupgående i uppsatsen. För att kunna utreda 

nya potentiella beräkningsmodeller för varumärkesrätten behandlas rättspraxis inom 

mönsterrätt och marknadsrätt i kapitel 4. Uppsatsens syfte är att presentera läsaren för 

skadeståndsberäkning vid varumärkesintrång. Lagregler inom skadeståndslagen (1972:207) 

(SkL) har därför givits ett endast begränsat utrymme. SkL i egenskap av ”lex generalis” står 

tillbaka för ”lex specialis” som VML utgör, varför SkL endast omfattas i viss utsträckning. 

Uppsatsens fjärde kapitel har avgränsats till att endast behandla rättsfallens prejudicerande 

domar, varför målens underrättsavgöranden inte givits utrymme i uppsatsen. 
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1.6 Disposition 

I kap. 2 behandlas varumärkesrätten. Kapitlet inleds med att presentera immaterialrättens 

historia och utveckling. Vidare presenteras övergripande bild av varumärkesrätten samt den 

ökade förfalskningsverksamhet och renommésnyltning. I nästföljande avsnitt presenteras 

registreringsprocessen och hinder för varumärkesregistreringar. Kapitlet avslutas med den del 

av varumärkesrätten som behandlar varumärkesintrång. I kap. 3 beskrivs skadeståndsrätt vid 

varumärkesintrång. Kapitlet inleds med en presentation om allmänna regler och principer inom 

skadeståndsrätten följt av ett avsnitt om skadeståndsregler inom varumärkesrätten. 

Nästkommande avsnitt behandlar bevisfrågor och bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB samt 

processrättsliga regler och principer som ska beaktas vid varumärkesintrång. Vidare presenteras 

erkända beräkningsmodeller som ger ett underlag för möjliga beräkningsmodeller i 

analyskapitlet. I kapitel 4 refereras till tre rättsfall som givit underlag för olika 

beräkningsmodeller samt på vilket sätt domstolen förhåller sig till bevislättnadsregeln i 

varumärkesrättsliga mål. Kapitel 5 behandlar en diskussion och slutsats av given 

problemformulering.  
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2. Varumärkesrätt  
2.1 Inledning 

I kapitel två blir läsaren presenterad varumärkesrätten och dess juridiska rättsverkan. 

Varumärket har ett stort egenvärde för rättighetshavaren. Egenvärdet, s.k. goodwill, följer av 

varumärkets image och igenkännlighet gentemot konsumenterna.14 Inledningsvis presenteras 

en historisk bakgrund och immateriella tillgångars nutida värde. Läsaren får kännedom om 

allmän varumärkesrätt, på vilka tillvägagångssätt ensamrätt till ett varumärke erhålls samt 

ensamrättens innehåll och hinder för varumärkesansökan.  

2.2 Bakgrund 

Så tidigt som 500 f. kr. förekom en sorts immaterialrätt i Sybaris, en dåtida region i antika 

Grekland. I regionen erhöll personer immaterialrättsligt skydd och därmed ensamrätt till vissa 

maträtter. Den person som hade uppfunnit ett recept på en kulinarisk måltid fick därmed 

ensamrätt till receptet i upp till ett år. Kocken fick genom skyddet en ekonomisk vinning på 

grund av den kreativitet han utfört, det vill säga hans intellektuella kreativitet gav ekonomisk 

vinning.15  

Immaterialrätt uppmärksammades internationellt så tidigt som under slutet av 1800-talet, i och 

med industrialiseringens genombrott. Immaterialrätten fick sitt stora genomslag under senare 

1900-tal.16 År 1975 utgjorde ett företags materiella tillgångar i snitt 83% av börsvärdet medan 

endast 17% utgjordes av immateriella tillgångar, för de 500 största företagen. Idag är läget 

omvänt och 20% av dessa företags marknadsvärden utgjordes av materiella tillgångar och 80% 

utgjordes av immateriella tillgångar.17 Utvecklingen är naturlig mot bakgrund av hur samhället 

har omstrukturerats i och med digitaliseringen och den uppåtgående värdesättning som har skett 

genom det intellektuella kapitalet.18  

                                                 
14 Se T 9086-2. Tingsrätten förklarade goodwill som ett ekonomiskt värde och en kapitaltillgång som utgör 

garanti för framtida affärer. 
15 Lindgren, Anders, Skydda dina idéer, uppl. 1:1, Konsultförlaget, 2008, s. 23. 
16 Ibid, s. 23–24. 
17 Ibid, s. 6. 
18Patent och registreringsverket, https://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/ordlista/intellektuellt-kapital/, 2017-

12-17. 
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Sammantaget har vi under de senaste fyra decennierna sett att marknaden är på väg åt ett annat 

håll än tidigare. De klassiskt tillverkande industriföretagen börjar inse att det är företagens 

intellektuella kapacitet och immateriella tillgångar som är deras största tillgångar såsom 

kommersiella koncept, licenser och mjukvara, vilket ger ett välrenommerat börsvärde. 

Materiella tillgångar såsom pengar, maskiner och inventarier har alltid varit en stor stöldrisk 

varför företag och privatpersoner gör allt för att säkra sina tillgångar med kassaskåp, kameror 

och säkra lås. Frågan som utreds i detta kapitel är hur företag säkrar det som är av störst värde, 

det vill säga företagets immateriella tillgångar.19  

2.3 Varumärkesrätten idag 

2.3.1 Varumärkets värde 
 

Ett varumärke representerar en tjänst eller vara och kan med företagets prestation på marknaden 

upparbeta ett värde. Världens största varumärken är idag värdesatta till miljarder kronor vilket 

skiljer sig markant åt från tidigare år. I och med digitaliseringen har företag med hög 

intellektuell kapacitet klättrat snabbt på listor över världens mest värdefulla varumärken. 

Varumärken såsom Apple och Google har under senare år stigit på Interbrand och Forbes lista 

över världens mest värdefulla varumärken.20 Varumärkesvärdering är ingen exakt vetenskap 

vilket medför att olika värderingslistor tenderar att skilja sig åt.21 Facebook är enligt Interbrands 

lista över de 100 högst rankade företagen 2017 på plats åtta med ett värde på cirka 48,2 miljoner 

dollar, medan Facebook enligt Forbes lista innehar plats fyra med ett värde på cirka 75,5 

miljoner dollar.22 Varken Interbrand eller Forbes behöver anses ha fel, de kan ha utgått från 

olika beräkningsmodeller.  

 

Att notera i sammanhanget är att det är betydelsen ”brand” som värderas och inte betydelsen 

”Trademark”. Begreppet ”Trademark” är varumärke enligt varumärkeslagens mening medan 

”Brand” är en term som även inkluderar varumärkets image som förknippas med varumärket.23 

För att standardisera varumärkesvärderingar upparbetades en internationell standard för 

varumärkesvärderingar år 2010.24 Standarden innehåller flera olika metoder för 

                                                 
19 Lindgren, Anders, Skydda dina idéer, uppl. 1:1, 2008, s. 7. 
20 Jmfr. Forbes, https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank, Interbrand, http://interbrand.com/best-

brands/best-global-brands/2017/ranking/ , 2018-02-27. 
21 Nordborg, Karin, Brandnews 8/2010, s. 17. 
22 Jmfr. Forbes, https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank, Interbrand, http://interbrand.com/best-

brands/best-global-brands/2017/ranking/ , 2018-02-27. 
23 Nordborg, Karin, Brandnews 8/2010, s. 14. 
24 ISO 10668:2010. 
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varumärkesvärderingar och företag kan välja vilken metod de vill använda, men vald metod ska 

också framgå i värderingen.25 

 

Det ter sig naturligt att det första steget för att bygga sitt varumärke är att namnge sin vara eller 

tjänst. Ett namn på produkten är essentiellt för att kunna särskilja sin produkt från andra aktörers 

produkter på marknaden. Namnet ger direkt en särprägel men det är viktigt att inte begränsa sig 

i detta första steg genom att t.ex. ge firman eller produkten ett namn som är direkt kopplat till 

en geografisk zon. Ett figurmärke ger många varumärken en särprägel. En så enkel sak som tre 

vita streck på en svart bakgrund ger varumärket Adidas det särskiljande drag som behövs för 

att få ensamrätt till sitt varumärke. Varumärkesskyddet kan omfatta namnet eller ett figurmärke, 

eller en kombination av dessa.26 Varumärkesskyddet har under de senaste två decennierna fått 

allt större betydelse för rättighetshavaren. Bakgrunden ligger i den ökade ”counterfeit-

verksamhet”, det vill säga förfalskningsverksamhet.27 

 

2.3.2 Counterfeit 
Counterfeit är det engelska ordet för förfalskning. Counterfeitverksamheten har under de 

senaste två decennierna ökat markant. Detta medför att rättighetshavaren behöver 

skyddsåtgärder för explicita fall av varumärkesintrång.28  Vanligt förekommande för denna typ 

av varumärkesintrång är att konsumenten har vetskapen om att produkten är förfalskad, ofta på 

grund av att inköpspriset många gånger är betydligt lägre. I och med konsumenters vetskap om 

varans beskaffenhet har domstolar i rättspraxis inte erkänt att rättighetshavaren lidit utebliven 

vinst. Utgångspunkten i resonemanget torde vara att konsumenterna haft vetskap om de 

förfalskade produkterna och därmed inte varit benägna att köpa den dyrare, mer exklusiva 

varan.29 

 

Domstolen fann i rättsfall RH 1990:68 att intrångsgöraren ansågs ha skadat rättighetshavarens 

goodwill genom att saluföra piratkopior av kända varumärken. Intrångsgöraren hade salufört 

piratkopior, huvudsakligen av märkena Gucci och Dior.  Domstolen ansåg att de berörda 

varumärkena var så pass exklusiva och välkända för allmänheten att de fick anses åtnjuta stor 

                                                 
25 Törner, Henning, Brandnews 8/2010, s 13. 
26 Lindgren, Anders, Skydda dina idéer, uppl. 1:1, Konsultförlaget, 2008, s. 115 ff. 
27 Chaudhry, Peggy – Zimmerman, Alan, Economics of counterfeit trades, Springer Berlin Heidelberg, 2009, s. 

63 f.  
28 Prop. 1998/99:11. 
29 Se RH 1991:31. 
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goodwill. Däremot fann domstolen att rättighetshavarna inte var berättigade skadestånd för 

utebliven vinst.30 

 

2.3.3 Renommésnyltning 
Varumärken är mycket mer än bara ett namn och en symbol. Ett varumärke är en nyckel i ett 

företags relation med konsumenterna. I och med bredden av kanaler som reklam fått genom 

digitaliseringen, har det blivit av större vikt för företag att skapa ett attraktivt varumärke som 

kan vinna konsumenters förtroende även när konkurrensen växer.31 Väl ansedda varumärken 

har ett så kallat utökat skydd mot en indirekt användning som kallas renommésnyltning. Ett 

utökat skydd ges rättighetshavare vars varumärke är känt för en betydande del av allmänheten.32 

Kända varumärken kan även användas på andra sätt än som kännetecken för en produkt. Det 

förekommer att företag marknadsför sina produkter som exklusiva genom att hävda att 

produkten t.ex.  är ”Cykelns Rolls-Royce!”.33 I exemplet drar man nytta av varumärket utan att 

just kalla cykeln för Rolls-Royce. Det finns inget varumärkesrättsligt lagstöd för 

renommésnyltning men rättspraxis har visat att 5 och 6 §§ MFL om god marknadsföringssed 

ansetts tillämplig.34 MD har i Elsklingmålet stadgat att: ” …Ett inarbetat varumärke har 

därmed typiskt sett ett större skyddsomfång än ett registrerat. Ett varumärke som är känt har 

härigenom också ett utökat skydd mot användningen av yngre identiska eller liknande 

kännetecken för varor eller tjänster av annat slag (1 kap. 10 § 1 st. 3 VmL).”35 

 

2.4 Ensamrätt till ett varumärke 

2.4.1 Ansökan om varumärkesregistrering 
För att ett företag ska erhålla juridiskt skydd för sitt varumärke krävs enligt svensk rätt 

inarbetning eller registrering, vilket förutsätter att varumärket har särskiljningsförmåga och är 

registrerbart, 2 kap. 1, 5, 8 §§ VML. Varumärkesrätten ingår i den s.k. känneteckensrätten som 

innefattar varumärkesrätt, firmarätt och andra typer av individualiseringsmedel.36 

Känneteckensrätten har ingen lagstadgad tidsbegränsning till skillnad från andra 

immaterialrätter såsom upphovsrätt, patenträtt, växtförädlarrätt och mönsterrätt.37 

                                                 
30 RH 1990:68. 
31 Kotler, Philip, m.fl, Principles of marketing, Scandinavian edition, uppl. 2, 2016, s. 226. 
32 Prop. 1992/93:48, s. 81. 
33 Lindgren, Anders, Skydda dina idéer, uppl. 1:1, Konsultförlaget, 2008, s.134. 
34 Se MD 2012:11.  
35 MD 2013:15, p 88. 
36 Känneteckensrätt (2017), i NE.se, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/känneteckensrätt, 2018-

03-08. 
37 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 2. 
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Det finns fyra tillvägagångssätt att uppnå ett varumärkesskydd i Sverige.  

1. Gemenskapsvarumärke som registreras av EUIPO. Genom registreringen får 

rättighetshavaren ett skydd som gemenskapsvarumärke som gäller i hela EU. 

2. Registrering hos WIPO av ett internationellt varumärke. Denna kategori av skydd är Sverige 

anslutna till enligt Madridprotokollet. Genom reglerna i 5 kap. VML kan svenska företag, 

genom en ansökan, erhålla varumärkesskydd i över 80 länder.  

3. Registrering av ett svenskt varumärke, se 1 kap. 6§ VML. Ansökan registreras av PRV. 

4. Inarbetning av ett varumärke i Sverige, se 1 kap. 7§ VML. Det krävs emellertid att 

varumärket är känt som beteckning för de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller, 

för en betydande del av den krets till vilket företaget riktar sig.38  

 

En svensk varumärkesregistrering registreras av PRV. Efter att ansökan har blivit godkänd har 

rättighetshavaren ett varumärkesskydd som är giltigt i tio år. Innan tiden för varumärkesskydd 

löpt ut, kan rättighetshavaren ansöka om en ny tioårsperiod.39 Ansökan ska innehålla en 

varuklassificering för vilka typer av varor som ska skyddas. Alla varor och tjänster är indelade 

i 45 klasser enligt Niceklassificeringen, vari 1–34 innehåller varor och 35–45 avser tjänster.40 

 

2.4.2 Identiskt och förväxlingsbart varumärke 

2.4.2.1 Ensamrättens innehåll 
Ensamrättens yttre skyddsomfång stadgas i 1 kap. 10 § VML. Lagrummets första stycke, andra 

punkt stadgar förväxlingskriteriet som innebär att ingen får använda ett varumärke som är 

identiskt med eller liknar ett varumärke så till den grad att det uppstår förväxlingsrisk. Skyddet 

syftar till att allmänheten inte ska få uppfattningen att varumärket har samma ursprung som ett 

redan registrerat varumärke.41 1 kap 10 § 1 st. 1p. VML stadgar skyddet av dubbel identitet 

vilket innebär att ingen får använda ett identiskt varukännetecken som avser varor eller tjänster 

av samma slag. Till skillnad mot 1 kap. 10 § 1 st. 2 p. VML finns inte något krav på 

förväxlingsrisk.42  

                                                 
38 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl. 11, Norstedts Juridik, 2017, s. 407. 
39 Patent och registreringsverket, https://www.prv.se/sv/varumarke/ansoka-om-varumarke/, 2017-12-21. 
40 Niceöverenskommelsen, Niceklassificeringen (10:e utgåvan) – Klasslista med förklaringar, 2015, s. 3 f 
41 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 286. 
42 Prop. 2009/10:225, s. 404. 
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2.4.2.2 Registreringshinder 
1 kap. 10 § 1 st. VML bygger på art. 5 Varumärkesdirektivet.43 Av propositionen framgår att 

registreringshinder av samma rättigheter bör vara uppbyggda av samma sakliga innehåll.44 2 

kap. 8 § 1 st. 1, 2 p. stadgar att: ” Ett varumärke får inte registreras om det 

1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,  

2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller 

liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av 

varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder 

varumärket och innehavaren av varukännetecknet.” 

 

2.5 Varumärkesintrång 
 

Konkurrensmetoderna har under de senaste decennierna skiftat fokus från att kvalitetssäkra 

varor och tjänster, till att numera fokusera på ett starkt varumärke. Att säkra sina produkters 

kvalitet genom branding sker främst inom konsumentområdet.45 Marknaden är inte ett abstrakt 

fenomen, men marknaden konkurrerar hela tiden med alla mänskliga sinnen och påverkar alla 

till att vara med i varumärkesspelet.46   

 

Med tanke på varumärkens värde, ligger det stor vikt i att skydda sig mot intrång i 

varumärkesrätten. Varumärkesintrång betyder helt enkelt att ”någon skördar där 

varumärkesinnehavaren sått”.47 När intrångsgöraren använder ett välrenommerat varumärke på 

sina produkter eller tjänster, åtnjuter intrångsgöraren vinning på orättmätig grund. I och med 

intrånget får intrångsgöraren ekonomisk vinning som i annat fall hade tillfallit 

rättighetshavaren.  

 

Av förarbetena till VML framgår att den skäliga ersättningen för nyttjandet av varumärket ska 

betalas även i de fall rättighetshavaren inte lidit någon ekonomisk skada. Den skäliga 

ersättningen ska svara för en marknadsmässig licensavgift. Det torde, utifrån lagens mening, 

föreligga låga beviskrav för att rättighetshavaren ska tillgodoses ersättning för intrångsgörarens 

utnyttjande av varumärket. Det ska endast kunna styrkas att ett varumärkesintrång har skett. 

                                                 
43 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar, Art. 5. 
44 Prop. 2009/10:225, s. 182. 
45 Definitionen brand eller branding har ingen internationell förklaring. Definitionen av ordet anses vara 

konsumenters upplevelser av varan eller tjänsten. 
46 Granmar, Claes, Some Reflections upon Branding and Trade marks, NIR 2006, häfte 2/2006, sida 103. 
47 Uggla, Claës, Några tankar om beräkningen av skadestånd i varumärkesmål, NIR 1988, häfte 4/1988, s. 522. 
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Det framgår även av propositionen att summan av den skäliga ersättningen får bestämmas med 

hänsyn till det enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillämpas inom den aktuella 

branschen.48  

 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är varumärket idag mycket värdefullt. I och med ständiga statistiska 

värderingar över världens mest värdefulla varumärken får företagen marknadsföring och anses 

av konsumenter som starka och konkurrenskraftiga. Genom registrering eller inarbetning kan 

företag erkännas rättighetshavare till ett varumärke. Det är känt för allmänheten att 

pirattillverkning av kända varumärken förekommer. Till följd av att vi idag färdas enkelt över 

hela världen har det blivit vanligt att köpa billiga, pirattillverkade varor, främst utanför EU-

territoriet. Ensamrätten hindrar inte vissa intrångsgörare från att renommésnylta på erkänt 

starka varumärken för att på så sätt ”skörda där rättighetshavaren sått”.  

 

 

 

                                                 
48 Prop. 1993/94:122, s 70. 
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3. Skadestånd vid varumärkesintrång 

3.1 Inledning 
 

Av 8 kap. 4 § VML framgår att rättighetshavare ska ersättas för skäligt utnyttjande av 

varumärket, samt ytterligare skada som denne har tillfogats. I kapitlet presenteras 

skadeståndsregler vid varumärkesintrång som handlar om att tillförse att rättighetshavaren 

ersätts för den skada som han eller hon har lidit. Ett skadeståndsrekvisit i den ytterligare skada 

som rättighetshavaren kan ha lidit är utebliven vinst, 8 kap. 4 § 1 p. VML. Kapitlet ger läsaren 

en presentation om allmänna skadeståndsregler och skadeståndsprinciper. En central lagregel 

inom varumärkesrätten vid varumärkesintrång är bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB, varför 

bevislättnadsregeln ges utrymme i detta kapitel. I kapitlet presenteras erkända 

beräkningsmodeller samt möjliga beräkningsmodeller vid fastställande av utebliven vinst.  

 

3.2 Allmänna skadeståndsregler och skadeståndsprinciper 

3.2.1 Skadeståndsrättsliga regler 
Grunden till att skadestånd tilldöms en skadelidande är att denne skall, så vitt det går försättas 

i en situation så likt den, som om skadehandlingen inte hade uppstått. Inom immaterialrätten är 

skadestånd för intrångsgörare den vanligaste sanktion som utdöms av domstolarna.49 

Svårigheten är till synes att påvisa ett samband mellan intrånget och skadan som skett.50 

Sambandet, eller orsakssambandet, benämns juridiskt som adekvat kausalitet. En förutsättning 

är att den skadegörande handlingen har haft ett tillräckligt orsakssamband i förhållande till 

skadan.51 Oaktsamhet föreligger i det fall en näringsidkare låter tillverka och försälja en kopia, 

utan att undersöka om produkten är varumärkesrättsligt skyddad. 

 

Skadeståndsansvar förutsätter att det finns ett orsakssamband (kausalitet) mellan 

skadevållarens beteende och skadan.52 Just culpabedömningen har sällan ställt till med 

problematik i praktiken. I de fall en näringsidkare har ansetts överträda någon av 

bestämmelserna får oaktsamhet typiskt sett vara för handen.53 Även i de fall det kan fastställas 

att ett orsakssamband mellan skadevållarens beteende och skadan föreligger, kan skadevållaren 

undkomma skadeståndsansvar om skadan anses vara alltför slumpmässig till följd av 

                                                 
49 SOU 2001:26, s. 349. Det framgår av utredningen att näringslivet självt bör ingripa mot varumärkesintrång, 

varför varumärkesmål ofta avgörs på civilrättslig väg istället för att väcka åtal straffrättsligt. 
50 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 434. 
51 Se avsnitt 3.2.1. 
52 Agell, Anders - Malmström, Åke, Civilrätt, uppl. 21, Liber Förlag, 2010, s. 270. 
53 Johansson, David - Sjöstrand, Måns, Skadestånd enligt marknadsföringslagen, NIR 2014, häfte 6/2014, s. 588. 
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vårdslösheten. Det krävs med andra ord adekvat kausalitet, det vill säga ett tillräckligt 

orsakssamband mellan skadevållarens beteende och skadan.54  

 

Adekvat kausalitet är en objektiv bedömning. I bedömningen utreds om en skada har tillräckligt 

stort samband med den skadegörande händelsen.55 Frågan som ligger till grund för utredningen 

är om A orsakat B skada. I första hand utreds om en handling rent faktiskt orsakade skadan och 

om detta är styrkt genomförs bedömningen om effekten var en adekvat, tillräcklig, följd av 

orsaken. Likväl är kausaliteten betydelselös om inte någon av de grundläggande 

ansvarsförutsättningarna, culpa eller strikt ansvar, föreligger. Inom skadeståndsrätten finns 

inget krav på att vållandet varit den viktigaste verkande orsaken till skadan, 

skadeståndsskyldighet kan uppstå även om vållandet endast varit en bidragande orsak till 

skadan.56 

 

3.2.2 Reparation och prevention 

Den reparativa funktionen i ett skadestånd är en grundläggande funktion inom 

skadeståndsrätten. Vad som menas med reparation kan enkelt förklaras genom att skadeståndet 

ska tillse att den skadelidande återställs i ekonomiskt ursprungligt skick.57 De vanligaste 

skadorna som rättighetshavaren yrkar, för att tillgodogöra sig den reparativa skadan, är 

utebliven vinst, interna kostnader samt marknadsskador, s.k. goodwillskador. Det reparativa 

skadeståndet handlar således inte om att ge rättighetshavaren någon fördel i form av ett 

överskott. Istället ska rättighetshavaren försättas i den position som han eller hon befann sig i 

innan varumärkesintrånget ägde rum.58 

Vidare bör ett skadestånd innefatta en preventiv del. Tanken bakom den preventiva delen av ett 

skadestånd är att personer blir försiktigare om de vet att oaktsamhet leder till ekonomiska 

konsekvenser.59 När skadeståndet uppgår till ett belopp som skapar en motvilja från 

skadevållarens sida att fortsätta sitt varumärkesintrång har skadeståndets preventiva syfte 

uppnått sin funktion.60  

                                                 
54 Agell, Anders - Malmström, Åke, Civilrätt, uppl. 21, Liber Förlag, 2010, s. 270. 
55 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, Jure förlag, 2014, s. 155. 
56 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, uppl. 9. Wolters Kluwer, 2014, s. 184 ff. 
57 Borgenhäll, Håkan, Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000, häfte 2/2000, s. 153. 
58 Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända varumärken bara 

imaginärt?, NIR 2013, 6/2013, s. 617.  
59 Agell, Anders - Malmström, Åke Civilrätt, uppl. 21, Liber Förlag, 2010, s. 266. 
60 Karlgren, Hjalmar, Skadeståndsrättens reformering och allmänpreventionen, SvJT, 1968, s. 698. 
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3.2.3 Uppsåt, oaktsamhet och god tro 

Vid en skadeståndsbedömning utreds frågan om uppsåt för den skadebringande handlingen har 

förelegat. Intrångsgöraren ska, om uppsåt anses föreligga, insett eller borde ha insett att skadan 

nödvändigt måste ha inträtt som en följd av handlingen. Inom varumärkesrätten föreligger 

uppsåt om intrångsgöraren med avsikt har märkt sina varor med ett annat kännetecken som 

intrångsgöraren visste var skyddat av någon annan. Domstolens val mellan uppsåt eller en 

oaktsam handling har inte haft någon större betydelse om skadeståndsbeloppets storlek i 

känneteckensrättsliga mål, varför rättspraxis i området är fåtaligt.61 Endast i ett fåtal rättsfall 

har rättighetshavaren försökt styrka intrångsgörarens uppsåt, oftast utan större framgång.62  

Det synes vara av rättighetshavarens intresse att styrka intrångsgörarens uppsåt. I ett rättsfall 

yrkade Sodastream att Sydbrand, utan Sodastreams tillåtelse, fyllt tomma cylindrar med kolsyra 

från cylindrar märkta med Sodastreams varumärke. Sodastream anförde att Sydbrand hade farit 

uppsåtligt eftersom varumärket på cylindrarna inte hade utplånats innan de återdistribuerades. 

Domstolen erkände Sodastream berättigade till skadestånd men utvecklade aldrig argumenten 

om uppsåt i större utsträckning.63 

Det kan ifrågasättas om en person som låtit tillverka och saluföra en varumärkesskyddad vara 

eller tjänst, kan hävda god tro. Enligt 8 kap. 4 § 2 st. VML, ska skälig ersättning vid god tro 

utgå endast i den mån det kan anses skäligt. Vanligt förekommande inom immaterialrätten är 

att rättighetshavare genom ombud, ofta skickar en varningsskrivelse till den person som 

rättighetshavaren antagit gjort ett intrång. Genom varningsskrivelsen får personen kännedom 

om, att ett intrång kan föreligga och kan sedermera inte hävda att denne varit i god tro. Det bör, 

ur praktisk synvinkel noteras att den person som har begått intrånget inte slipper undan 

skadeståndskrav endast på grund av att personen inte har erhållit en varningsskrivelse. Det 

ligger således inte på den part som har en varumärkesskyddad vara eller tjänst att undersöka 

om någon gjort intrång.64 Utifrån detta torde god tro inte ha stor betydelse i frågan om intrång 

har förelegat, men det skulle möjligtvis kunna ge förmildrande konsekvenser vid beräkningen 

av skadeståndsbeloppet.  

 

                                                 
61 Karlsson, Eva, Skadestånd vid intrång i industriella rättigheter, NIR 1990, häfte 3, s. 373. 
62 Se hovrättens bedömning om uppsåt i NJA 1988 s. 183. 
63 NJA 1988 s. 183. 
64 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 434. 
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En rapport utförd av The Legal Sub-Group för European Observatory har författats i syfte att 

utreda EU:s medlemsländers agerande vid immaterialrättsintrång.65 The Legal Sub-Group 

menar att det, i de flesta av EU:s medlemsländer, är irrelevant om intrångsgöraren varit i god 

eller ond tro vid skadeståndsberäkning. I vissa fall kan skadeståndsbeloppet nedsättas om det 

kan styrkas att intrångsgöraren varit i god tro. Endast ett fåtal av medlemsländerna hävdar att 

skadestånd för utebliven vinst inte kan tillerkännas rättighetshavaren i de fall intrångsgöraren 

har varit i god tro. I dessa medlemsstater krävs att intrångsgöraren hade uppsåt till handlingen 

eller varit grovt oaktsam.66 Enligt svensk rätt har aktörer stor skyldighet att undersöka 

marknaden för att säkerställa att varumärkesintrång inte ska förekomma. I och med kravet, är 

det svårt att i domstol hävda god tro vid varumärkesintrång.  

 

3.3 Skadestånd vid varumärkesintrång 

3.3.1 Gällande rätt vid varumärkesintrång 
 

Huvudregeln för skadeståndsansvar vid ren förmögenhetsskada är att en brottslig handling har 

begåtts, 2 kap. 2 § SkL. För varumärkesintrång sker ett undantag då kopplingen till 

straffansvaret försvann vid 1994 års lagändring.67 Varumärkesintrång innefattar vanligtvis flera 

olika ”komponenter” av skada hos rättighetshavaren.68 Skadorna kan kategoriseras som direkt 

ekonomiska skador och indirekt ekonomiska skador. Till de direkt ekonomiska skadorna hör 

utebliven vinst. Synsättet pekar på den del inom skadeståndsrätten som brukar kallas lucrum 

cessans, det vill säga utebliven vinst.69 Till de indirekt ekonomiska skadorna hör ideell skada 

samt skada på varumärkets anseende som uppkommit i samband med varumärkesintrånget. 

Ideella skador är inom immaterialrättens område vanligast inom upphovsrätten, eftersom det är 

förknippat med ett personligt, psykiskt lidande för rättighetshavaren, varför det inom 

varumärkesrätten är ovanligt att skadestånd för ideell skada tillfaller rättighetshavaren. 

Emellertid är skada på varumärkets anseende uppmärksammat inom varumärkesrätten.70 I och 

med ett varumärkesintrång, kan konsumenters uppfattning om varan eller tjänsten skadas om 

varan eller tjänsten inte håller den kvalitet som konsumenterna normalt är vana vid. Därmed 

kan företaget förlora konsumenternas positiva associationer och försämra sin konkurrenskraft.  

 

                                                 
65 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases.  
66 Ibid, s. 6. 
67 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, uppl. 9. Wolters Kluwer, 2014, s. 68.  
68 Uggla, Claës, Några tankar om beräkningen av skadestånd i varumärkesmål, NIR 1988, häfte 4/1988, s. 522. 
69 Gernandt, Johan, m.fl., Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010, s. 18. 
70 Se t. ex RH 1990:68. 
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Som nämnts förutsätter ren förmögenhetsskada, enligt huvudregeln i SkL att en brottslig 

handling förelegat. 8 kap. 4 § VML stadgar att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig 

skyldig till intrång i annans varumärke ska betala ersättning för utnyttjandet av varumärket samt 

betala ersättning för ytterligare skada som intrånget har medfört. Det framgår av förarbetena 

till VML att ingripanden mot varumärkesintrång ofta sker genom åtgärder från 

rättighetshavarens sida. Det framgår att näringslivet självt bör ingripa mot varumärkesintrång.71 

Rättspraxis har visat att domstolar ofta dömer ut tämligen blygsamma skadeståndsbelopp. 

Anledningen torde vara rättighetshavarens svårighet att bevisa ett skadesamband mellan 

inträffad skada och intrånget, samt orsakssambandet mellan skadan och omfattningen av 

skadan.72  

 

Enligt 8 kap. 4 § 1 st. VML skall den som begår intrång i ett varumärke betala skälig ersättning 

för utnyttjandet av varukännetecknet. Även om rättighetshavaren inte behöver styrka 

orsakssambandet mellan intrång och skada för att få rätt till skälig ersättning för utnyttjandet, 

måste rättighetshavaren bevisa omfattningen av ersättningen.73 Av förarbetena till VML 

framgår att beloppet för den skäliga ersättningen ska motsvara vad som skulle ha betalats som 

licensavgift om parterna kommit överens om utnyttjandet.74 För att ytterligare ersättning, utöver 

den miniminivå som ovan nämnts, ska tillfalla rättighetshavaren måste denne styrka att 

ytterligare skada föreligger. 

 

År 2014 diskuterade Högsta domstolen (HD) i dom hur straffvärdet ska bedömas vid 

varumärkesintrång och hur det svenska rättssystemet ser på denna art av brottslighet.75 HD:s 

dom är det första prejudikatet angående uppsåtligt varumärkesintrång och bedömning av 

straffvärdet.76 I tidigare rättspraxis har det ansetts föreligga presumtion för att fängelsestraff 

ska utdömas om brottsligheten har ett straffvärde som motsvarar eller överstiger ett års 

fängelse.77 I 8 kap. 1 § VML stadgas att om någon gör intrång i annans varumärke, ska 

intrångsgöraren dömas till böter eller fängelse upp till två år. 

 

                                                 
71 SOU 2001:26, s. 349. 
72 Nordell, Per Jonas, Om sanktioner, NIR 1994, häfte 3, s. 311. 
73 NJA 2005 s. 180. 
74 Prop. 1993/94:122, s. 51. 
75 NJA 2014 s. 599. 
76 von Heidenstam, Peter - Östblom, Helena, Straffvärde och brottslighetens art vid immaterialrättsintrång, NIR 

2015, häfte 2, s. 224. 
77 Ibid, s. 228. 
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Enligt 8 kap. 4 § VML ska, vid fastställande av ersättning till rättighetshavaren, hänsyn tas till 

utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget gjort, skada på varukännetecknets anseende, 

ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång ej begås. Skadeståndet innefattar, som 

ovan nämnts, en reparativ del och en preventiv del. Med reparation inom varumärkesskyddet 

menas främst tre komponenter, utebliven vinst, interna kostnader samt goodwillskador.78  

 

3.3.2 Utebliven vinst 
 

Frågan om rätt till utebliven vinst har varit relativt ouppmärksammad i svensk rätt. Det har 

ifrågasatts om svensk rätt över huvud taget erkänner någon princip om rätt till utebliven vinst i 

varumärkestvister.79 I och med harmoniseringen av sanktionsdirektivet om säkerställande av 

skyddet för immateriella tillgångar har det för svensk rätts del klargjorts att det finns 

möjligheter till vinstersättning vid immaterialrättsintrång.80 

 

Jämförelser kan göras till säljarens uteblivna vinst i köplag (1990:931), där rättighetshavaren 

alltid kan styrka sin uteblivna vinst.81 Vid ett köpeavtal finns exakta summor vad säljaren skulle 

ha tjänat på avtalet, utebliven vinst i varumärkestvister är däremot ett osäkert belopp eftersom 

osäkerheten ligger i en framtida, icke avtalsrelaterad tidsrymd. Fastställande av utebliven vinst 

i varumärkesmål torde enligt rättspraxis vara det som vållar störst problem för domstolen. Ofta 

framläggs beräkningsmodeller som bevis men problemet som uppstår är att bevisa att den 

försäljningsnedgång som medför den uteblivna vinsten faktiskt hänför sig till 

varumärkesintrånget.82  

 

I första hand innebär det att rättighetshavaren ska få full ersättning för den uteblivna vinsten 

genom bortfall eller utebliven ökning av försäljning och royalties. Det är naturligt att många 

varumärkesrättsliga intrång sker i konkurrenssituationer. Härav riskeras att konsumenten gör 

en medveten aktion, omedveten av vad konsumenten förvärvar.83  

 

                                                 
78 Borgenhäll, Håkan, Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000, häfte 2/2000, s. 153. 
79 Gernandt, Johan, m.fl, Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010, s. 15. 
80 Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. Samt 

Gernandt, Johan, m.fl, Festskrift till Gertrud Lennander, Jure Förlag, 2010, s. 23. 
81 Jmfr. 67 § 2 st. KöpL. 
82 Se t. ex NJA 2017 s. 9. 
83 Monsen, Erik, Nyere, norske dommer om berigelsekrav på immaterialrettens område, NIR 2007, häfte 4, s 323 

f. 
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Skadeståndsreglerna i VML syftar till att rättighetshavaren har rätt till ersättning för den skada 

han lidit.84 Det förhåller det sig ofta så att intrångsgörarens obehöriga vinst överstiger den 

sannolika skadan som rättighetshavaren lidit. Enligt sanktionsdirektivet kan rättighetshavaren, 

i syfte att hindra att intrångsgöraren tjänar på verksamheten, rikta ett berättigat 

skadeståndsanspråk, även i de fall då intrångsgörarens vinning varit större än rättighetshavarens 

förlust.85 Rättighetshavaren torde enligt rättspraxis vara befriad från att bevisa orsakssambandet 

mellan intrånget och skada. Emellertid måste rättighetshavaren styrka omfattningen av 

skadan.86 

 

Enligt Sub-Grouprapporten diskuteras att näst intill alla medlemsländer erkänner ersättning till 

rättighetshavaren för utebliven vinst.87 Det framkommer att de flesta medlemsländer har 

svårigheter att styrka ett precist skadeståndsbelopp för utebliven vinst, varför ofta en skälig 

ersättning tilldöms rättighetshavaren. Modeller för skadeståndsberäkningar är näst intill 

obefintliga men svensk domstol har gjort en uppskattning vid counterfeit-fall. 

Rättighetshavaren har ofta svårt att styrka att antalet varor som skulle sålts står i proportion med 

antalet varor som intrångsgöraren sålt. Enligt rapporten uppskattas att en av tre varor vid 

immaterialrättsintrång får anses vara av originalvara, vilket har godtagits av svensk domstol 

som ett rimligt förhållande.88 I Grekland är det svårt att tillerkännas skadestånd för utebliven 

vinst. Italien utövar en princip, enligt vilken rättighetshavaren får välja mellan att tillerkännas 

skadestånd från egen utebliven vinst eller intrångsgörarens obehöriga vinst.89 

 

Sannolikheten för att rättighetshavaren ska tillerkännas skadestånd för uteliven vinst i fall när 

tullen beslagtagit varor är liten. I och med att tullen förstört de intrångsbelagda varorna har 

rättighetshavaren inte möjlighet att på något sätt styrka att utebliven vinst föreligger.90 Det kan 

inte heller styrkas att intrångsgörarens obehöriga vinst kan åberopas som skadeståndsgrund av 

rättighetshavaren. Även skadestånd för goodwillskador torde vara svårt att kunna styrka om 

                                                 
84 Prop.1993/94:122 s 50. 
85 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, skäl 26. Samt 

Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 426 f. 
86 NJA 2005 s. 180. 
87 European Observatory on Counterfeiting and Piracy, Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, s. 1. 
88 Ibid, s. 2, ” As for possible defences that buyers of infringing products would not have otherwise bought a 

genuine one, some courts (Sweden) have developed innovative solutions that apply ratios, for example 1:3 - 

original: counterfeit.” 
89 Ibid, s. 2 
90 Se dom B 17726-11, där Lacoste inte tillerkänndes skadestånd för utebliven vinst på beslagtagna kläder 

eftersom det inte kunnat styrkas att Lacoste haft en förlorad vinst av de beslagtagna plaggen. 
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tullen beslagtagit varorna innan de nått konsumenter.91 I och med att konsumenter inte har 

kunnat ta del av varans beskaffenhet, kan de heller inte hävda att varan på något sätt är felaktig. 

Det torde vara så att skadestånd för skadad goodwill kan tillerkännas rättighetshavaren endast 

om intrångsgöraren annonserat om varan innan den nått konsumenten. Om varan har 

annonserats med bild och pris, skulle konsumenten kunna få en uppfattning om varans 

beskaffenhet. Min uppfattning är att om varan på något sätt har kommit i kontakt med 

konsumenterna, kan rättighetshavaren erkännas framgång i yrkande om skadad goodwill. 

 

I de fall tullen har beslagtagit varor, får rättighetshavarens möjlighet att tillerkännas skadestånd 

för ytterligare skada ses som oklar. Givet är att rättighetshavaren ska tillerkännas skadestånd 

enligt den reparativa funktionen. Emellertid skulle domstolen, genom att tillerkänna 

rättighetshavaren skadestånd, kunna döma intrångsgöraren till att ålägga skadestånd med 

preventiv funktion. Skadeståndet skulle således ligga i linje med rättighetshavarens intresse av 

att intrång ej begås.92  

 

3.3.3 Intrångsgörarens obehöriga vinst 
Som ovan nämnt är det svårt att beräkna omfattningen av rättighetshavarens uteblivna vinst. 

Någon skälig uppskattning skulle däremot kunna göras av domstolen enligt 35 kap. 5 § RB.93 

Utfallet blir däremot inte helt rättssäkert eftersom flera olika faktorer kan spela in. Emellertid 

kan det vara lättare att utgå från den obehöriga vinst som intrångsgöraren gjort, vilket kan ge 

ett mått på skadan som rättighetshavaren lidit, 8 kap. 4 § 1 st. 2 p. För att räkna ut 

intrångsgörarens obehöriga vinst måste man subtrahera originalproduktens pris med 

intrångsgörarens inköpspris för sin produkt. Differensen av subtraktionen är vinstmarginalen 

för intrångsgöraren. Utebliven vinst behandlar dock frågan om rättighetshavarens förlorade 

försäljning, inte intrångsgörarens obehöriga vinst. Det kan därför inte presumeras att 

rättighetshavarens förlust och intrångsgörarens vinst är av samma belopp. Ofta är 

intrångsgörarens varor billigare och har sämre kvalitet, varför i sådana fall ovan nämnda 

nyckeltal ger ett missvisande skadeståndsbelopp. Intrångsgörarens obehöriga vinst kan ses som 

ett beräkningsunderlag, eftersom det är en inkomst som denne inte över huvud taget skulle haft 

utan intrånget.94 

                                                 
91 Se t. ex RH 1990:68. Domstolen resonerade att Rolex inte var berättigade till skadestånd för skadad goodwill 

eftersom varorna inte hade saluhållits. 
92 Stiernqvist, Sofie, Fastställande av skadestånd vid varumärkesintrång, Uppsala universitet, VT 2012, s. 50. 
93 Se avsnitt 3.4.2. 
94 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl. 11, Wolters Kluwer, 2017, sida 587. (Se mål T 178-02, där 

intrångsgörarens obehöriga vinst utgjorde beräkningsunderlag). 
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Liksom beräkning av utebliven vinst, kan fastställande av den vinst som intrångsgöraren gjort 

vara svårberäknad. Enligt 38 kap. 2 § RB ska den som innehar skriftlig handling för bevisning 

till målet vara skyldig att erlägga denna till rätten. Det medför att intrångsgöraren, om denne 

äger skriftlig handling som kan ligga till grund för bevisning, är skyldig enligt lag att bringa 

handlingarna till domstol vilket kan hjälpa rättighetshavaren med sitt yrkande. I och med ovan 

nämnt kan den som gjort intrånget vara skyldig att lämna ut sina eller bolagets räkningar för att 

på så sätt utreda hur vinsten förändrats efter det att intrånget gjorts. Tillvägagångsättet att utgå 

från intrångsgörarens vinst kan vara vanskligt ur synvinkeln, att intrångsgöraren kan ha salufört 

varan eller tjänsten till ett lägre pris med sämre kvalitet.95 Att utgå från faktorn 

”intrångsgörarens obehöriga vinst”, för att beräkna rättighetshavarens uteblivna vinst 

tillfredsställer inte skadeståndets reparativa funktion.  

 

3.4 Bevisfrågor och processrättsliga principer 

3.4.1 Bevisning i varumärkesrättsliga mål 
 

Huvudregeln i civilrättsliga mål är att den part som påstår något har bevisbörda för sitt 

påstående.96 Med andra ord måste den part som yrkar någonting, styrka sitt yrkande. Lyckas 

parten med bevisning, skiftar bevisbördan till den andra parten.  

 

Vid varumärkesrättsliga tvister tillämpas oftast den civilrättsliga bevisbördan men svårigheter 

för käranden ligger i att styrka sina yrkanden. I och med svårigheterna att bevisa 

rättighetshavarens uteblivna vinst, uppfattas det ofta att skadeståndsbeloppet som döms ut, 

generellt är för lågt i förhållande till skadans storlek.97 Det kan förhålla sig så att 

rättighetshavaren har svårigheter att bevisa dels orsakssambandet mellan varumärkesintrång 

och påstådd skada, dels orsakssambandet mellan inträffad skada och omfattningen av skadan.98 

Det är naturligt att de skador som förekommer av utebliven vinst är svåra att bevisa, eftersom 

skadans effekter i rum och tid är svåra, eller rent av omöjliga att överblicka.99 

 

                                                 
95 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl. 11, Wolters Kluwer, 2017, s. 587. 
96 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, Jure förlag, 2014, s. 35-36. I TRIPs-avtalet och 

Sanktionsdirektivet saknas bevisregler. Det är därför upp till varje medlemsstat att bestämma processuella 

bevisregler. 
97 Davidsson, Bo, Skadestånd inom det industriella rättsskyddet, NIR 1979, häfte 2, s 139. 
98 Prop. 2008/09:67, s. 234. 
99 Spångberg, Mikael, Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända varumärken bara 

imaginärt?, NIR 2013, häfte 6/2013, s. 617.  
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Vid varumärkesrättsliga mål är dispositionsprincipen styrande. Principen innebär att domstolen 

inte får tilldöma någon part mer än vad denne yrkat. Dispositionsprincipen gäller i dispositiva 

tvistemål vilket framgår av 17 kap. 3§ RB och 30 kap. 3 § RB. Dispositionsprincipen innebär 

även att domstolen inte får ta hänsyn till andra rättsfakta än vad som åberopats av parterna, 

vilket får som följd att det är av stor vikt för parterna att åberopa yrkanden om alla tänkbara 

scenarier. I och med att principen styr processen är det möjligt att domstolen tilldömer en part 

lägre skadeståndsbelopp om denne missat att yrka på en omständighet.100 

 

3.4.2 Bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB 
 

Bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB stadgar att: ”Om det är fråga om uppskattning av en 

inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, 

får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas 

medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek 

och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.” 

Bevislättnadsregeln ger domstolen rätt att uppskatta ett skäligt skadeståndsbelopp i de fall 

rättighetshavaren har svårt att föra fullständig bevisning i målet. Det är viktigt att notera att 

förutsättningen för bevislättnadsregelns tillämplighet, är att skadan verkligen har inträffat.101 

Det finns således ingen bevislättnad i frågan om en skada har inträffat eller ej. Domstolens 

skäliga uppskattning avser omfattningen av skadan. Rättighetshavaren har ofta lätt att bevisa 

att en skada verkligen inträffat men desto svårare att frambringa bevisning om skadans storlek.  

Regeln i 35 kap. 5 § RB har stor betydelse för rättighetshavare vid fastställande av 

skadeståndsbelopp inom varumärkesrätten. Bevisning av skadeståndets storlek är av förklarliga 

skäl en stor svårighet inom varumärkesrätten. Av förarbetena till bevislättnadsregeln framgår 

att bestämmelsen inte är avsedd att vara ett sätt för rättighetshavaren att bortse från skyldigheten 

att framlägga bevisning.102 Det förhåller sig så att det, utifrån lagrummets ordalydelse, inte går 

att utläsa parternas skyldigheter. HD anförde i NJA II 1943 s. 449 att rättighetshavaren inte ska 

befrias att ”prestera den utredning som skäligen kan åstadkommas”, vilket även diskuterades i 

Formsprutarmålet.103 Skadeståndet för varumärkesintrång avser ren förmögenhetsskada, 

uppkommen på grund av minskad omsättning eller utebliven vinst som en följd av intrånget.104 

                                                 
100 Norrgård, Marcus, Immaterialrättens sanktionssystem och Enforcement-direktivet, NIR 2004, s. 443. 
101 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 434. 
102 Se exempelvis NJA 2005 s. 180 samt NJA 2013 s. 966.  
103 Se NJA 2005 s. 180. 
104 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 433. 
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Regeln kan användas även i de fall bevisningen antas medföra oproportionerliga kostnader eller 

om det yrkade skadeståndet i målet avser ett mindre belopp.105 

 

Bevislättnadsregeln har sitt ursprung i att skadevållare inte ska kunna komma undan billigt, om 

det kan konstateras att skadestånd är för handen men bevisning är svårt att frambringa. I äldre 

rättegångsordning kunde domstolen ogilla en talan om skadestånd helt, eftersom skadelidande 

inte kunnat bevisa skadan eller svårligen kunnat frambringa bevisning. Regeln kräver att 

rättighetshavaren i varumärkesrättsliga fall, ska kunna styrka ett rättsfaktum. Likväl fungerar 

det så att ett lägre beviskrav har godkänts av domstolen. Om stark bevisning krävs i ett 

svårbevisat fall, kan bevislättnadsregeln förlora sin praktiska betydelse.106  

Regeln ger ingen vägledning i hur högt skadeståndsbeloppet ska sättas. I och med att 

domstolens uppskattning blir skönsmässig i varje enskilt fall, kan ingen överensstämmelse 

finnas i liknande rättsfrågor. Av lagrummet framgår att regeln kan tillämpas både om bristfällig 

bevisning kan framläggas eller om bevisning inte alls kan framläggas. Utan bevislättnadsregeln 

skulle inget skadestånd erkännas rättighetshavaren vilket leder till att rättighetshavaren torde 

vara nöjd, även om ett blygsamt skadeståndsbelopp utdöms.107 

Hur domstolen gör sina beräkningar för att uppskatta skadans storlek är sällan preciserad. 

Huruvida domstolen gör en skönsmässig bedömning eller om någon beräkningsmodell ligger 

för handen kan inte klargöras, vilket indirekt framgår av NJA 1977 s. 415. Qvinny (upprättat 

av Detex) var ett registrerat varumärke för kläder och yrkade ersättning för varumärkesintrång 

då Qvinns Corner upprättat verksamhet. HD fann att Qvinns Corner gjorde intrång i Qvinnys 

ensamrätt till varumärket. Qvinny yrkade 5000kr i ersättning för intrånget. HD motiverade sitt 

domslut med orden ” Skadan kan skäligen skattas till det av Detex yrkade beloppet 5000 kr.”108 

Bevislättnadsregeln tillämpas ofta i varumärkesintrångsmål. I praktiken har domstolarna 

iakttagit en återhållsamhet beträffande skadeståndets storlek. Det framstår som att domstolarna 

fortfarande beräknar skadeståndets omfattning i underkant och låter osäkerheten om skadans 

omfattning få bäras av rättighetshavaren.109 Regeringen har framfört att några remissinstanser 

                                                 
105 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl. 11, Wolters Kluwer, 2017, s. 579. 
106 Davidsson, Bo, Skadestånd inom det industriella rättsskyddet, NIR 1979, häfte 2, s. 139. 
107 Ibid, s. 140. 
108 NJA 1977 s. 415. HD har i målet inte motiverat någon beräkning till utdömt skadestånd, varför det får antas 

att skadeståndsbeloppet rent av bygger på en skönsmässig uppskattning. 
109 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag 2017, s. 434 f. 
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ville ha klarhet i hur lagtexten ska tolkas. Remissinstanserna ansåg att det riktas stränga krav 

för att regeln ska kunna tillämpas med hänvisning till Formsprutarmålet.110 Remissinstanserna 

hävdade att räckvidden av 35 kap. 5 § RB bör klargöras eftersom regeln inte tillämpas enhetligt 

av domstolarna.111 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att domstolens skäliga uppskattning ofta ligger i 

underkant till rättighetshavarens yrkade skadeståndsbelopp. Om rättighetshavaren endast 

vinner målet delvis, fördelas rättegångskostnaderna mellan parterna, varför rättighetshavaren 

ofta yrkar lägre skadeståndsbelopp än vad som denne har förlorat till följd av intrånget. Det kan 

i slutändan anses vara ett plus-minus-noll-spel. Eftersom rättighetshavaren med stöd av 

bevislättnadsregeln sällan erkänns yrkat skadestånd, riskerar rättighetshavaren att få betala en 

del av rättegångskostnaderna. Jag anser att framtida rättighetshavare i en tvist kan komma att 

yrka ett lägre skadeståndsbelopp än vad den faktiska skadan uppgår till, vilket i slutändan kan 

resultera i att rättighetshavaren inte tjänar på att ta ett ärende till domstol.  

 

3.4.3 Interimistiska förbud 
 

I det fall ett intrång sker i en varumärkesrätt är det av största vikt för rättighetshavaren att få 

stopp på intrånget.112 Förbudssanktionen ses därför av många som den viktigaste sanktionen 

vid varumärkesintrång och finns även stadgad i artikel 44.1 TRIPs som ålägger 

medlemsstaterna att ha ett sanktionsförbud i de immaterialrättsliga lagarna.113 I flertalet 

immaterialrättsliga mål har rättighetshavaren lidit större skada av ett intrång än vad som har 

ersätts genom skadestånd.114 För att förhindra att intrånget fortlöper kan domstolen meddela ett 

interimistiskt vitesförbud. Om rättighetshavaren kan visa att sannolika skäl föreligger för att ett 

varumärkesintrång har skett, kan domstolen meddela vitesförbud. Vitesförbudet fortgår fram 

till dess att målet har avgjorts eller annat har beslutats.115 Det krävs således inte att 

rättighetshavaren med säkerhet kan bevisa att ett intrång har skett. Regeln är en bevislättnad i 

förhållande till vad som gäller vid målets slutliga prövning.116 Regler om interimistiska beslut 

tillämpas enligt 8 kap. 3 § VML parallellt med 15 kap. 3§ RB. Ett interimistiskt vitesförbud 

meddelas i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande i frågan.  

                                                 
110 Se HD:s domskäl i NJA 2015. 180.  
111 Prop. 2008/09:67, s. 235.  
112 Prop. 1993/94:122, s. 1. 
113 TRIPS, art 44.1. 
114 Se t. ex. RH 1991:31.  
115 Ds 2007:19, s. 343. 
116 Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 430. 
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Vidare krävs att rättighetshavaren ställer viss säkerhet för det skadestånd som kan meddelas om 

det kan fastställas att något intrång i ensamrätten inte har ägt rum.117 Talan om vite kan 

meddelas separat eller i förening med skadestånd.118 Ett interimistiskt vitesförbud kan dock inte 

meddelas om rättighetshavaren inte har väckt talan om ett slutligt vite.119 Interimistiska förbud 

är fördelaktigt för rättighetshavaren på grund av att processen sker snabbare eftersom 

beviskravet är lägre för att domstolen ska kunna meddela förbudet.  I och med att förbudet 

meddelats ger det rättighetshavaren tid att finna bevis fram till dess att det interimistiska 

beslutet dras tillbaka. Förbudet medverkar även till att intrångsgöraren inte vinner på att 

fördröja processen.120 Vad som menas med sannolika skäl torde vara att rättighetshavaren kan 

visa på att denne skulle vinna målet när den framtida tvisten kommer avgöras.121 

3.4.4 Proportionalitetsprincipen 

Inom det varumärkesrättsliga skadeståndssystemet är proportionalitetsprincipen av stor vikt.122 

Principen väger parternas intressen mot varandra och stadgar huvudsakligen att åtgärden inte 

får gå ut över vad som är nödvändigt i den omtalade tvisten. Skadeståndet ska därmed ställas i 

proportion till den skada som rättighetshavaren lidit. Proportionalitetsprincipen är en central 

princip inom svensk och europeisk rätt. Avgörandet i NJA 1995 s. 631 talar för att ett 

interimistiskt förbud inte får meddelas om det skulle få oproportionerliga skadeverkningar för 

svaranden, härmed sker en intresseavvägning av parternas motstridiga intressen.123  

Som nämnt ovan krävs det att rättighetshavaren sannolikt kan visa på att intrång i ensamrätten 

skett, att proportionalitetsprincipen ska beaktas samt att rättighetshavaren ställt säkerhet för den 

skada som svaranden kan tillfogas. Vidare krävs att rättighetshavaren kan visa på att svarandens 

fortsatta intrång förringar eller skadar värdet av den ensamrätt som föreligger.124 Detta är den 

så kallade sabotagerisken som har ett lägre beviskrav än de sannolika skälen som måste 

                                                 
117 Prop. 2008/09:67, s. 75. 
118 Ibid, s. 76. 
119 NJA 2000 s. 435 II. 
120 Prop. 1993/94:122, s. 48 
121 Ekelöf, Per-Olof - Bylund, Torleif - Edelstam, Henrik, Rättegång III, uppl.7, Norstedts Juridik, 2006, s. 27.  
122 Ramsjö, David, Proportionalitetsprövningen vid interimistiska förbud i immaterialrätten, s. 78. 
123 NJA 1995 s. 631 samt Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, uppl. 14, Jure Förlag, 2017, s. 

432. 
124 Ramsjö, David, Proportionalitetsprövningen vid interimistiska förbud i immaterialrätten, s. 79. 
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föreligga för att bevisa att ett varumärkesintrång skett. Sabotagerisken föreligger om det 

”skäligen kan befaras” att svaranden fortsätter sitt intrång i den skyddade egendomen.125 

3.5 Beräkningsmodeller vid fastställande av skadestånd 

3.5.1 Allmänna regler vid fastställande av skadestånd 
 

Huvudprincipen vid fastställande av skadestånd är att rättighetshavaren ska försättas i en 

position som liknar den position rättighetshavaren hade innan skadan skedde. Denna syn på 

beräkning av skadestånd är en grundbult inom skadeståndsrätten och tillämpas bäst på rena 

förmögenhetsskador. Vid personskador eller psykiska skador torde det allmänt sett vara en 

ersättning till följd av skada då det i praktiken inte går att sätta ett pris på personskador eller 

liv.  

Enligt allmänna regler måste rättighetshavaren styrka skadans storlek till följd av 

varumärkesintrånget. Emellertid är det i praktiken normalt en skönsmässig ersättning som utgår 

vid varumärkesintrång.126 De rättsfallsreferat som anges i uppsatsen har i många fall avgjorts 

genom att domstolen erkänner rättighetshavarens eller intrångsgörarens vinstmarginal som en 

beräkningsgrund. Avsteg från vinstmarginalen som beräkningsgrund har skett. I Stockholms 

tingsrätt, dom T 1435–99, ansågs rättighetshavarens royaltyberäkning skälig. Beräkningen 

grundade sig på mervärdet av en annons i Dagens Nyheter. Grunden till det anförda låg i att 

rättighetshavaren inte tillämpade något system med licensavgifter. Tingsrätten resonerade 

följande:  

”En viss ledning för beräkningen bör man kunna finna i omständigheterna i samband med 

intrånget. Det intrång av någon egentlig betydelse som ägt rum har sålunda skett genom 

införande av en helsidesannons i en av Sveriges största dagstidningar. Ett stort antal personer 

har haft möjlighet att ta del av annonsen. Införandet av annonsen - som vid den aktuella tiden 

normalt skulle ha kostat 250 000 kr - kostade 100 000 kr. Skälig ersättning för utnyttjandet bör 

kunna uppskattas till åtminstone normalpriset för en annons vid denna tid.”127 

I RH 1994:111 yrkade rättighetshavaren ersättning om 34 400 kr som skadestånd för 

piratkopierade klockor. Skadeståndsbeloppet var för tiden det årets prisbasbelopp. Parterna 

hade ingått ett förlikningsavtal om överträdelse vid varumärkesintrång. Avtalet innehöll en 

                                                 
125 Bengtsson, Henrik - Arndt, Oskar, Interimistiska förbud och bevissäkring vid angrepp på företagshemligheter, 

Juridisk tidsskrift, 2008-09, Nr 2, s. 248 
126 Se 1977 s. 415. 
127 Stockholms tingsrätt dom T 1435–99. 
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bestämmelse om ett normerat skadeståndsbelopp, vilket intrångsgöraren hade överträtt. 

Tingsrätten finner att skadeståndsbeloppet är skäligt, med motiveringen att intrångsgöraren inte 

kan hävda att beloppet är särskilt betungande eftersom intrångsgöraren visste om riskerna och 

beloppet var sedan tidigare fastställt i avtalet.128 

3.5.2 Beräkningsmodeller vid fastställande av skälig ersättning för utnyttjande av kännetecknet 
 

Det har i rättspraxis ansetts enkelt att beräkna skälig ersättning för utnyttjande av ett 

varukännetecken när en licensmarknad finns inom den specifika branschorganisationen.129 

Emellertid uppstår svårigheter att beräkna en skälig licensersättning när rättighetshavaren inte 

tidigare licenserat ut sitt varumärke. I sådana fall måste en skälig bedömning föras, för vad 

licensen skulle ha varit värd.  

Stockholms tingsrätt biföll ett yrkande av ”Taxi Stockholm” om ersättning för utnyttjande av 

deras varumärke. Intrångsgöraren bedrev taxiverksamhet under namnet ”Taxi Stockholm City”, 

vilket domstolen fann vara en alltför obetydlig avvikelse. Intrångsgöraren medgav att han hade 

tagit del av tre varningsbrev som rättighetshavaren hade skickat under 2007–2008, varför 

domstolen fann att intrångsgöraren i vart fall agerat oaktsamt. Skälig ersättning för utnyttjandet 

av varumärket beräknades genom att Taxi Stockholm utgick från de månatliga avgifter som de 

anslutna åkerierna betalar till Taxi Stockholm. Avgiften per bil beräknades till 4 451 kr. 

Intrångsgöraren hade tio bilar i drift under 19 månader, varför ersättningen för utnyttjandet av 

varumärket bestämdes till 845 690 kr.130  

Varumärket är som konstaterat en tillgång som har ett stort ekonomiskt värde. Enligt 6 kap. 4 

§ VML får varukännetecken licenseras ut till licenstagare. Emellertid är det ovanligt att 

rättighetshavare utger licens för sitt varukännetecken. Enligt TRIPS-avtalet, artikel 21, ska det 

anses olagligt med tvångslicenser. När domstolen beräknar rättighetshavarens skäliga 

ersättning för utnyttjande av varumärket, skulle det kunna likställas med just en tvångslicens 

eftersom det inte legat i rättighetshavarens intresse att licensera ut varumärket. Det kan 

                                                 
128 RH 1994:111. 
129 Se t. ex mål nr T 9086–2. Rättighetshavaren (DC Comics) yrkade en minimiroyaly, 5000 US dollar, vilket 

ansågs av tingsrätten som en skälig ersättning för utnyttjande av varumärket. 
130 T 4670–08. 
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ifrågasättas om domstolens skäliga minimiersättning strider mot TRIPS-avtalet, artikel 21, 

vilket i sin tur skulle medföra en total avsaknad av preventiv effekt.131 

3.5.3 Beräkningsmodeller vid fastställande av utebliven vinst 
 

En rättighetshavare vars rätt har blivit kränkt har rätt att få full täckning för den förlust som 

intrånget har medfört. I de fall rättighetshavaren kan styrka sin förlust uppstår inga problem. 

Det hör dock till ovanligheterna att rättighetshavare kan bevisa en exakt förlustsumma. Det 

torde framstå som att domstolen ska beakta två faktorer vid fastställande av skadestånd vid 

utebliven vinst, antalet osålda varor samt rättighetshavarens täckningsbidrag per vara. Det 

framstår av tidigare rättspraxis som svårt att styrka rättighetshavarens icke sålda varor, varför 

domstolen lättare har kunnat styrka intrångsgörarens sålda varor samt täckningsbidrag.132 Det 

är givet att intrångsgöraren ska ha gjort vinst genom intrånget för att rättighetshavarens förlust 

ska vara ersättningsgill. I de fall intrångsgöraren inte har gjort någon vinst genom intrånget kan 

rättighetshavaren erkännas skadestånd enligt övriga skadeståndspunkter i 8 kap. 4 § VML. Som 

nämnts ovan finns det oklarheter i hur domstolen dömer ut en skälig ersättning. Det synes i 

rättspraxis vara som att domstolen inte använder sig av någon beräkningsmodell utan enbart 

”skönsmässigt” uppskattar skadan.133  

 

Vid ett mål i Stockholms tingsrätt angav BMW en beräkningsmodell som grund för deras 

skadeståndskrav. Målet gällde counterfeiting, det vill säga pirattillverkning. BMW:s 

stämningsansökan avsåg pirattillverkade fälgar. BMW yrkade skälig ersättning för utnyttjande 

av varumärket, utebliven vinst samt goodwillskada, sammanlagt 144 000 kr, 48 000 kr per 

intrångsgrund. Som beräkningsunderlag hade BMW framlagt en kalkyl som byggde på deras 

vinstmarginal per fälg vilket motsvarade 25 % multiplicerat med fälgens försäljningsvärde 

vilket motsvarade 2400 kr. Resultatet gav en utebliven vinst på 600 kr (0,25*2400=600). 

Intrångsgöraren hade sålt 80 piratkopierade fälgar vilket gav en utebliven vinst på 48 000 kr. 

BMW:s beräkningsmodell bifölls av tingsrätten men ersättningen för ytterligare skada sattes 

ned till 30 000 kr eftersom BMW inte kunde styrka beräkningen mellan skadan och utebliven 

vinst.134 

                                                 
131 Persson, Åsa, Damages as a Consequence of Trademark Infridgement – Are the Rightsholders needs fulfilled 

through its current functions?, Göteborgs universitet, 2010, s. 57-58 
132 NJA 1988 s. 183. (Se speciellt Sodastreams yrkanden samt HD:s domslut). 
133 Se t. ex NJA 1977 s. 415. Domstolen uppskattade skadan till ett skäligt belopp utan att ange någon 

beräkningsmodell till uppskattningen. 
134 Mål nr. T 760-08. 
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Göta hovrätt har i ett äldre rättsfall antagit en skadeståndsberäkning med utgångspunkt i 

intrångsgörarens försäljningspris.135 Målet avsåg intrång i en mönsterrätt registrerad för en 

”slaskskrapa”, vari rättighetshavarens försäljningspris var 6 kr /st. Intrångsgöraren sålde sin 

version av slaskskrapan för 3 kr /st. Som grund för domslutet meddelades att ”Oavsett vilket 

pris (rättighetshavaren) kunnat få ut för skraporna anser hovrätten vid beräkning av royalty att 

priset som (Intrångsgöraren) tagit ut vid sin försäljning, 3 kr, skall läggas till grund för 

beräkningen.”136 

 

3.5.4 Före- och eftermetoden 

Före- och eftermetoden är en skadeståndsberäkningsmodell som utgår från att jämföra 

rättighetshavarens ekonomiska situation före och efter intrånget.137 Vid rent ekonomiska fall 

handlar det om att jämföra EBITDA, (Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization) innan skadan skett och EBITDA efter det att skadan skett. Genom 

beräkningsmodellen skulle domstolen kunna göra en jämförelse avseende vinstnivåer, före och 

efter skadan.138 Problemet är att modellen kan framstå otjänlig eftersom många aspekter ska tas 

hänsyn till. Presumera att ett varumärkesintrång skett under en längre tid och konjunkturen har 

pendlat upp och ner. Genom att använda sig av före- och eftermodellen blir det svårt för 

domstolen att med säkerhet påvisa storleken av skadan just på grund av det intrång som skett. 

Fler aspekter kan även ge upphov till att före- och eftermetoden rubbar skadeståndsbeloppet, 

såsom; 

- Har det tillkommit ytterligare konkurrenter på marknaden? 

- Har konkurrenterna sänkt sitt pris eller ökat sina marknadsföringsinsatser? 

- Har rättighetshavarens varumärke blivit omodernt på ett sätt som inte har med intrånget 

att göra?139 

                                                 
135 Ur svensk rättspraxis, NIR 1995, häfte 2/1995, s. 322 ff. 
136 Ur svensk rättspraxis, NIR 1995, häfte 2/1995, s. 331. 
137 Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie 2006:1, s. 25. 
138 Dahl, Christoffer - Nordström, Petter Skadestånd vid konkurrensrättsliga överträdelser, Kandidatuppsats, 

LIU, 2014. 
139 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, Jure förlag, 2014, s. 156. 
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3.5.5 Jämförelsemetoden 

En metod som används inom konkurrensrätten är jämförelsemetoden. Konkurrensverket 

beskriver att metoden kan användas i de fall före- och eftermetoden inte är tillämplig eller i de 

fall metoden är svår att tillämpa med säkerhet.140 Jämförelsemetoden syftar till att finna ett 

likvärdigt företag att jämföra rättighetshavarens räkenskaper med. Positivt med 

jämförelsemetoden är att nyckeltal såsom konjunkturförändringar inte behöver tas någon 

hänsyn till, eftersom det jämförbara företaget ska ha följt det jämförande företaget. 

Konkurrensverket stadgar i sin rapport att ” Om en lämplig jämförelsemarknad finns har 

jämförelsemetoden vissa fördelar relativt före‐och‐efter‐metoden. En fördel är naturligtvis att 

de temporala aspekterna inte behöver vägas in på samma sätt eftersom det är möjligt att 

studera samma tidsperiod på båda marknaderna. Vidare kan de snarlika marknaderna antas 

påverkas av ”externa” variabler, såsom prisförändringar på substitutvaror, på ett likartad 

sätt”.141  

Svårigheterna med jämförelsemetoden är att finna ett jämförbart bolag. Jag anser att metoden 

borde fungera likvärdigt om inte bättre vid varumärkesrättsliga fall, eftersom sannolikheten är 

stor att det jämförbara bolaget vid en konkurrenssituation påverkats. 

3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolen sällan erkänner rättighetshavaren bifall vid 

yrkande om utebliven vinst. Eftersom rättighetshavaren har svårt att styrka omfattningen av 

skadan anser jag att oskuldsprincipen tillämpas till den påstådda intrångsgörarens vinning. 

Oskuldhetsprincipen innebär att en misstänkt (intrångsgörare) ska beaktas som oskyldig fram 

till dess att motsatsen har bevisats i rättegång.142 Skadeståndskriteriet ”utebliven vinst” har visat 

sig näst intill omöjligt att bevisa. Visserligen kan den påstådda intrångsgöraren inte heller 

skäligen bära skulden. Det kan diskuteras om domstolens ovilja att förklara 

skadeståndsberäkningen, dels för skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket, dels för 

ytterligare skada. Oviljan, eller oförmögenheten, kan resultera i att rättighetshavaren inte får 

någon vägledning i vilka bevis de bör lägga fram eller hur rättighetshavaren bör argumentera 

                                                 
140 Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie 2006:1, s. 26 f. 
141 Ibid, s. 27. 
142 Art 6.2 EKMR. 
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för att domstolen ska erkänna rättighetshavarens bevisning. Jag anser att varumärkesrätten i 

detta skede blir stillastående eftersom inga nya rätter skapas.143  

                                                 
143 Persson, Åsa, Damages as a Consequence of Trademark Infridgement – Are the Rightsholders needs fulfilled 

through its current functions?, Göteborgs universitet, 2010, s. 59. 



 35 

4. Vägledande rättsavgöranden vid skadeståndsberäkning 
4.1 Inledning 

Vägledning för att kunna utreda uppsatsens problemformulering kan sökas i i rättspraxis. Det 

förekommer, ur olika fall med olika bakgrunder, diverse metoder och modeller som bör prövas 

vid fastställande av ett skäligt skadestånd. För att belysa dessa principer framställs referat av 

tre rättsfall. 

De rättsfrågor som är gemensamt för följande rättspraxis är svårigheten för rättighetshavaren 

att styrka sin uteblivna vinst. Uppsatsens tidigare nämnda avgöranden från underrätterna har 

påvisat att det ofta är svårt för skadelidande att styrka omfattningen av skadan.144 

Utgångspunkten torde vara att rättighetshavaren ska göra sannolikt att dess beräkning av skadan 

är riktig. Vid osäkerhet av rättighetshavarens beräkning av skadan kan intrångsgörarens 

räkenskaper tjäna ledning för domstolens bedömning.  

I fråga om varor är det vanligt att domstolen utgår från antal försålda produkter. Om det är 

styrkt att orsakssambandet mellan intrång och skada har skett, kan intrångsgörarens försålda 

varor leda beräkningsfrågan. Vad som återstår är att styrka vilka varor som sålts på grund av 

intrånget. Vid rena counterfeitfall ser domstolens bedömningar tämligen klara ut, varvid all 

försäljning intrångsgöraren gjort ses som en otillbörlig vinst.145  

Kapitlet syftar till att konkretisera domstolens syn på skadeståndsberäkningar och i de fall 

skadeståndsberäkningar saknas, hur domstolen uppskattar skadan till ett skäligt belopp. Som 

nämnts i avsnitt 1.4 härstammar rättsfallen från olika rätter. Emfasen ligger på beräkningarna 

domstolarna tillämpat. 

4.2 NJA 2017 s. 9 (Bringwell Sverige AB. Vs. Orkla Care AB) 

4.2.1 Rättsfallsreferat NJA 2017 s. 9. 
 

Bringwell var före år 2006 ensam leverantör av flytande kosttillskott på den svenska 

marknaden. Bringwell lanserade sin produkt under namnet Mivitotal. I början av 2006 startade 

Cederroth sin lansering av ett flytande kosttillskott under namnet Multi total. På yrkande av 

Bringwell, beslutade Sollentuna tingsrätt om ett interimistiskt förbud den 1 mars 2006, för 

Cederroth att inte fortsätta sin försäljning under namnet Multi total. Det interimistiska förbudet 

                                                 
144 Se exempelvis snowboardfallet under avsnitt 3.4.2. 
145 Se avsnitt 2.3.2. 
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var förenat med ett vite om 1 000 000 kr. Bakgrunden var att Bringwell ansåg att varumärkena 

var förväxlingsbara.146 Cederroth drog tillbaka sin vara från marknaden efter att det 

interimistiska förbudet meddelats.  

 

Cederroth begärde år 2008 att beslutet skulle upphävas. Sollentuna Tingsrätt fann att beslutet 

skulle bestå vilket Cederroth överklagade till Göta Hovrätt. Hovrätten avslog överklagandet. 

Bringwell ställde som säkerhet för den skada Cederroth skulle kunna drabbas av en bankgaranti 

på 800 000 kr. Den 26 februari 2010 meddelade Svea Hovrätt att förbudet skulle upphävas 

eftersom Svea Hovrätt ansåg att varumärkesintrång inte förelåg. Cederroth begärde skadestånd 

för utebliven vinst för tidsperioden 1 mars 2006 till 31 december 2010. Tingsrätten meddelade 

att skadeståndet uppgick till 20 miljoner kr. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut. Högsta 

domstolen upptog sedan fallet till prövning. 

 

HD diskuterade om Cederroth skulle kunnat saluföra produkten i ett annat namn men fann att 

det var förknippat med svårigheter, dels på grund av beaktansvärda belopp för nylansering, dels 

om det nya varumärket skulle innebära intrång i annans ensamrätt. HD fann att en nylansering 

för Cederroth inte kunde anses skälig som begränsningsåtgärd.  

 

HD fann att skadeståndsberäkningen skulle utgå från differensprincipen, vilket betyder att 

domstolen gjorde en jämförelse mellan ett verkligt och ett hypotetiskt händelseförlopp. HD 

diskuterade om och hur 35 kap. 5 § RB gick att applicera i detta mål. HD ansåg att det förelåg 

svårigheter eftersom det interimistiska förbudet pågick under flera år. Det medförde att flera 

nyckeltal såsom vilken tid Cederroth skulle gått miste om den uteblivna vinsten, samt vilket 

försäljningspris varan skulle kunna ha haft på marknaden och den därtill kopplade 

inköpskostnaden och fraktkostnaden, inte kunnat inkorporeras i beräkningen. 

 

Cederroths bevisning till det begärda skadeståndet baserades på en kalkyl som Cederroth gjort 

innan lanseringen. Kalkylen omfattade åren 2006–2010 och byggde på tillväxt, antal flaskor, 

bruttomarginal och bruttovinst. Bringwell godtog Cederroths kalkyler över bruttomarginalen 

per såld flaska under år 2006. Bringwell hävdade att Cederroth borde ha marknadsfört sin 

produkt under ett annat varumärke under tiden det interimistiska förbudet var i kraft men HD 

ansåg att det inte förelåg någon sådan skyldighet för Cederroth.  

                                                 
146 37b§ (varumärkeslagen, 1960:664), jfr numera 8 kap. 3§ varumärkeslagen, 2010:1877. 
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Cederroth yrkade ersättning under hela år 2010 vilket inte bifölls eftersom hovrätten upphävde 

det interimistiska förbudet 26 februari 2010. HD fann att Cederroth var berättigad till 

skadestånd sex månader efter 26 februari 2010 som lanseringsperiod. Årets resterande fyra 

månader skulle inte ersättas. Utredningen gällande antal försålda flaskor gav inte något 

tillräckligt belägg. HD ansåg att Cederroth borde ha lyckats relativt väl på marknaden. 

Domstolen fann att Cederroth borde kunnat sälja 80 000 flaskor under år 2006, jämfört med 

115 000 flaskor som Cederroth hävdade i sin kalkyl. HD ansåg att försäljningstillväxten som 

Cederroth hade framställt i sin kalkyl saknade belägg. Information om försäljningstillväxt 

skulle ha frambringats av den skadevållande parten, Bringwell. HD fann svårigheter för 

Cederroth att framföra bevisning och med anledning av detta tillämpades bevislättnadsregeln i 

35 kap. 5 § RB. HD ansåg att Cederroths kalkyl om försäljningstillväxt i såväl dagligvaruhandel 

som hälsofackhandel fick anses rimlig.  

 

HD avkunnade att skadeståndet uppgick till drygt 8,85 miljoner kronor. Från detta belopp skulle 

subtraheras knappt 1,65 miljoner kronor som Bringwell redan hade betalat. Skadeståndet 

fastställdes till 7,2 miljoner kronor. 

147 

4.2.2 Sammanfattning/Slutsats/Diskussion 
 

Vad jag finner intressant är frågan om bevisning och vilken beräkningsmodell domstolen har 

använt för att fastställa antalet flaskor som Cederroth skulle kunna ha sålt under år 2006. Enligt 

min uppfattning kan domstolens beräkning ses som rent skönsmässig eftersom inget underlag 

för domstolens uppskattning till 80 000 sålda flaskor återges. Rättsfallet ger även vägledning i 

                                                 
147 NJA 2017 s. 9, sida 41. 
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frågan om interimistiska förbud. Jag anser att bevisning om utebliven vinst är en omöjlighet att 

frambringa, varför vi inte med säkerhet kan fastställa att skadeståndet ligger i proportion med 

skadan. Emellertid är även Bringwells ökning av sålda flaskor på grund av Cederroths förbud 

omöjligt att bevisa, vilket påverkar skadeståndets preventiva funktion. Omständigheter likt vad 

som skett i rättsfallet skulle kunna innebära att Bringwell ”tjänat” på sin aktion som varit ensam 

aktör av flytande kosttillskott på marknaden. Sammanfattningsvis anser jag att domslutet är 

korrekt och tjänar sitt syfte som prejudikat.  

 

4.3 NJA 2005 s. 180 (Formsprutarmålet) 

4.3.1 Rättsfallsreferat NJA 2005 s. 180 
 

Rättsfallet har haft stor betydelse för bevislättnadsregelns (35 kap. 5 § RB) praktiska tolkning, 

inte bara inom mönsterrätten utan inom hela det immateriella rättsområdet. Rättsfrågan i detta 

rättsfall handlar om hur intrångsersättningen ska fastställas efter det att intrång i mönsterskydd 

har inträffat samt hur bevislättnadsregeln ska tillämpas när rättighetshavaren inte framlagt 

någon bevisning.  

 

J-A.J. & Co AB (Formsprutarna) var innehavare av mönsterskydd för flera produkter som avser 

köksutrustning. Merx Team AB (Merx) hade genom en kinesisk tillverkare erhållit 

köksutrustning, nästintill identisk med den köksutrusning som Formsprutarna innehade 

mönsterskydd för. Formsprutarna yrkade skadestånd, sammanlagt 135 000 kr plus vite, 100 000 

kr, i det fall Merx tillverkar, inför till Sverige, bjuder ut, saluhåller, överlåter eller hyr ut 

produkter som är mönsterskyddade av Formsprutarna. Tingsrätten (TR) fann att 

Formsprutarnas yrkan var att anse som skäliga. Merx yrkade att inga av de yrkanden 

Formsprutarna anfört borde anses som skäliga eftersom Merx aldrig hade tillverkat, infört till 

Sverige, bjudit ut, saluhållit eller överlåtit varor som omfattats av mönsterskyddet. Merx 

anförde även att yrkade skadestånd inte var skäliga samt att Formsprutarna inte hade drabbats 

av skada. 

 

Formsprutarna yrkade ersättning om sammanlagt 135 000 kr men inte erlagt några skäl till vad 

yrkandena avser. Högsta domstolen (HD) fann att bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB inte 

kunnat tillämpas eftersom Formsprutarna inte alls kunnat styrka omfattningen av skadan. Enligt 

förarbetena till 35 kap. 5 § RB framgår att den som yrkar skadestånd inte befrias från att 
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frambringa bevisning till målet.148 HD fann att bevislättnadsregeln inte kunde tillämpas på 

fallet. Enligt 36 § mönsterskyddslag (1970:485) (ML) ska ”Den som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet gör mönsterintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt 

ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört.” Enligt bestämmelsens andra 

stycke ska ersättning ske även i det fall mönsterhavaren inte lidit någon skada. HD fann att 

Formsprutarna var berättigad 40 000 kr som de yrkat för att Merx använt deras mönster utan 

licens. 

HD framhöll, avseende resterande 95 000 kr som yrkats för ytterligare skada som intrånget 

medförde, att 10 000 kr var att anse som ett skäligt belopp. HD menade att, även om 

Formsprutarna inte lidit skada uppgående till 95 000 kr måste en preventiv 

skadeståndsberäkning fastställas. Det ska således inte löna sig att utan licens använda ett 

mönsterskyddat objekt, saluföra detta, för att i ett senare skede betala en obetydlig summa.  

HD ändrade hovrättens dom och fastställde skadeståndet till 10 000 kr. HD ansåg att 36 § ML 

inte avser att erkänna rättighetshavaren full ekonomisk ersättning för liden skada, därmed bör 

skadeståndsbeloppet bestämmas med försiktighet.   

4.3.2 Sammanfattning/Slutsats/Diskussion 
 

Jag anser att rättsfallet ger indikationer på hur domstolen resonerar kring möjligheterna att, utan 

att frambringa bevisning yrka bevislättnad enligt 35 kap. 5 § RB. Jag finner det märkligt att 

domstolen, likt som domstolen i NJA 2017 s. 9, inte på något sätt har kunnat styrka sin 

beräkningsmetod för att fastställa skadan. Emellertid kunde bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § 

RB inte ge stöd i rättsfallet eftersom ingen bevisning fanns att tillgå. HD fick söka vägledning 

i mönsterlagens hjälpregel, 36 § ML. Mönsterlagens hjälpregel är inte avsedd att medge 

ersättning som överstiger den fulla ekonomiska skada som Forsprutarna i målet haft. Jag anser 

att domstolen ändå inte har beaktat skadeståndets preventiva funktion, varför domslutet enligt 

min åsikt inte tillvaratar rättighetshavarens intresse. HD har uttalat att det ligger på 

rättighetshavaren att styrka vilken skada som denne har lidit.149 Problem som uppdagades i 

målet var att Formsprutarna inte framlagt någon bevisning i målet och yrkade att domstolen 

skulle uppskatta skadan till ett skäligt belopp. I och med att ingen säkrad bevisning hade 

framlagts av Formsprutarna ansåg domstolen att bevislättnadsregeln inte kunde tillämpas.150 

Det är får anses undermåligt att Formsprutarna inte på något vis kunnat styrka sin skada. 

                                                 
148 NJA II 1943 s. 449. 
149 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppl. 11, Wolters Kluwer, 2017, s. 582. 
150 Se avsnitt 3.3.2. Se även TR:s prövning i NJA 2013 s. 966. 
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Redovisningar såsom tidigare sålda enheter eller planerad försäljning, borde inte vara svåra att 

frambringa till domstolen, vilket skulle ha medfört att Formsprutarna haft svag men ändå en 

existerande bevisning. Eftersom bevislättnadsregeln inte kräver full bevisning från 

rättighetshavaren hade möjligtvis Formsprutarna haft framgång i sin yrkan om någon bevisning 

fanns att tillgå. 

 

4.4 MD 2013:19 (Blöjmålet) 

4.4.1 Rättsfallreferat MD 2013:19 
 

Domen avser frågan om skadeståndsberäkning vid otillbörlig konkurrens. Vad jag finner 

intressant med detta rättsfall är dels skadeståndsberäkningen, dels bevisningen som legat till 

grund för skadeståndsberäkningen. Målet är inte ett varumärkesmål men kan ändock ge 

vägledning om hur Marknadsdomstolen (MD) funnit en godtagbar skadeståndsberäkning. 

 

Procter & Gamble (P&G) använde sig av en marknadsföringsmodell som enligt Svenska 

Cellulosa AB (SCA) gav P&G en konkurrensfördel. Domen grundade sig i att P&G påstått att 

åtta av tio föräldrar rekommenderade produkten ”Pampers”. SCA som tillverkar och saluför 

blöjan ”Libero” hävdade sedermera att studien och marknadsföringen var otillräcklig på flera 

punkter. Dels hade P&G gjort undersökningen i sin egen kundklubb, dels var svarsalternativet 

för P&G förkryssat.  

 

Tingsrätten (TR) fann att transaktionstestet var uppfyllt och gick vidare till att utreda 

skadeståndsberäkningen. Grunden till skadeståndsberäkningen var en kausalitetsbedömning. 

Kausalitetsbedömningen gjordes med utgångspunkt i täckningsbidrag per blöja. TR fann att en 

tredjedel av SCA:s försäljningsnedgång berodde på P&G:s otillbörliga marknadsundersökning 

vilket resulterade i ett skadestånd om 1 815 000 kr. TR fann i nästa led att hela det yrkade 

beloppet om 3 000 000 kr skulle tillfalla SCA genom goodwillskada.151  

 

P&G överklagade tingsrättens dom avseende skadeståndet till MD. MD gjorde likt TR en 

bedömning avseende ursprungssannolikheten och enades med TR:s bedömning. MD 

undersökte de alternativa omständigheterna till SCA:s försäljningsnedgång som P&G framlagt 

i yrkan. MD ansåg att de alternativa omständigheterna som P&G framlagt inte var rimliga 

omständigheter i förhållande till försäljningsnedgången. MD fann att det av naturliga skäl var 

                                                 
151 Johansson, David, Skadestånd enligt marknadsföringslagen, Brandnews, 1/2014, 2014, s. 37. 
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svårt att framställa full bevisning. MD tillämpade uttryckligen, till skillnad från TR, 

bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB och fann brister i SCA:s beräkningsunderlag.152 MD 

tillämpade även före- och eftermetoden, det vill säga att den skadelidandes situation före och 

efter den skadegörande handlingen ska beaktas.153   

 

MD fastställde TR:s dom avseende skadeståndet.  

 

4.4.2 Sammanfattning/Slutsatser/Diskussion 
 

MD 2013:19 är inget rättsfall inom känneteckensrätten men jag anser att de beräkningsmodeller 

och metoder som domstolen använt går att applicera inom känneteckensrätten, varför rättsfallet 

givits utrymme i denna uppsats.  

 

Domstolen har i rättsfallet använt en sorts jämförelsemetod som komplement till före- och 

eftermetoden. Eftersom domstolen kunnat styrka att P&G:s försäljningstillväxt skett i 

korrelation med SCA:s försäljningsnedgång fanns ett tydligt samband. Täckningsbidraget per 

blöja låg till grund för att beräkna den sammanlagda uteblivna vinsten för SCA. Jag anser att 

denna typ av före- och eftermetod fungerar bra i dessa typer av tvister, eftersom skadan inte 

skett under en förhållandevis lång tid.154 Till skillnad från NJA 2005 s. 180 kan det i detta fall 

konstateras att skadelidande, i vart fall fått ersättning för skadeståndets reparativa del.  

 

Jag anser att beräkningsmodellerna i rättsfallet är tillfredsställande, vilket kan ge vägledning 

till metoder för att beräkna skadeståndsbelopp vid varumärkesintrång.   

                                                 
152 Johansson, David, Skadestånd enligt marknadsföringslagen, Brandnews, 1/2014, 2014, s. 37. 
153 Se avsnitt 3.5.4 för vidare förklaring av metoden. 
154 Se avsnitt 5.3. 
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5. Avslutande diskussion och resultat 
 

5.1 Inledning 
 

Skadeståndsberäkningsmodeller inom varumärkesrätten är i dagsläget fåtaliga. I detta 

avslutande kapitel har jag valt att undersöka frågan om andra beräkningsmodeller kan ge ett 

mer förutsebart resultat. Kapitlet syftar även till att analysera och diskutera valda delar ur 

uppsatsen för att ge författarens bild av VML och relevant rättspraxis. 

 

5.2 Skadeståndets reparativa och preventiva funktion 

Jag anser att skadestånd inom varumärkesrätten i dagsläget inte tar hänsyn till de två 

skadeståndsfunktionerna, det vill säga skadeståndets reparativa och preventiva funktioner. 

Anledningen torde vara bevissvårigheterna i varumärkesrättsliga mål. Anmärkningsvärt finner 

jag Göta Hovrätts dom om intrång i en så kallad slaskskrapa.155 Domstolen fann att 

rättighetshavaren hade rätt till 3 kr per slaskskrapa, vilket var intrångsgörarens obehöriga vinst 

per slaskskrapa. Varken skadeståndets reparativa eller preventiva funktion kan anses ha blivit 

tillgodosedd.  

BMW-fallet och Stockholm Taxi-fallet var ur min synvinkel exemplariska fall för att beräkna 

rättighetshavarens reparativa skadestånd.156 Rättsfallen skiljer sig dock från mängden eftersom 

det är sällan som rättighetshavaren får kännedom om exakta antal intrångsprodukter. Antalet 

intrångsprodukter bör med enkelhet kunna finnas i intrångsgörarens räkenskaper, varför 

beräkningen inte borde anses problematisk. Givet i frågan om de två angivna rättsfallen är att 

konsumenten inte har vetat om att det var en intrångsvara som denne har införskaffat. Modellen 

kräver att alla varor eller tjänster som konsumenten förvärvar är intrångsbelagda och att 

konsumenten skulle ha införskaffat varan eller tjänsten av rättighetshavaren om konsumenten 

hade den informationen. 

Skadeståndsbeloppen är inte av avskräckande storlek, varför skadeståndets preventiva funktion 

rubbas. Formsprutarmålet visar tydliga tecken på problemet. HD konstaterade att det måste bli 

avskräckande att göra intrång i annans rätt. Anmärkningsvärt finner jag domslutet i fråga om 

begreppet ”avskräckande”. Om HD önskar skärpta sanktioner mot intrångsgörare torde 10 

                                                 
155 Se avsnitt 3.5.3. 
156 Se avsnitt 3.5.2. 
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000 kr inte vara avskräckande för framtida intrång. I och med att varumärkesmarknaden 

ständigt växer sig starkare, blir intrångsverksamheten allt mer lönsam. HD anförde i 

Formsprutarmålet att 35 kap. 5 § RB inte kunde tillämpas eftersom förutsättningarna för 

bevislättnadsregeln inte var uppfyllda.157 Formsprutarna hade inte åberopat någon utredning 

alls, vilket ledde till att bevislättnadsregeln inte kunde appliceras i målet. Det kan ifrågasättas 

om ytterligare bevisning verkligen ska krävas, om det kan göras sannolikt att rättighetshavaren 

lidit förlust av intrånget till följd av utebliven vinst. Svårigheter att analysera HD:s 

ställningstagande ligger i att domstolen inte förklarar vilken typ av bevisning som saknas, eller 

om bevis över huvud taget framlades. 

5.3 Erkänner domstolen principen om utebliven vinst? 

Uppsatsen syftar dels till att utreda beräkningsmodeller som ligger till grund för 

rättighetshavaren uteblivna vinst. Eftersom stora osäkerhetsmoment föreligger vid beräkningen 

riskerar även intrångsgöraren att få betala oskäliga skadeståndsbelopp. Rättspraxis har påvisat 

att begreppet in dubio pro reo ”bättre fria än fälla” varit synonymt med skadeståndsberäkningar 

inom varumärkesmål.158 Visserligen måste oskuldsprincipen beaktas, men frågan är om 

principen ska beaktas i samma utsträckning när orsakssambandet mellan intrånget och skadan 

är bevisat.159 

Frågan om utebliven vinst har varit uppmärksammad i flertalet rättsfall men endast i ett av de 

rättsfall som jag har studerat har frågan om utebliven försäljningstillväxt tagits upp till 

prövning.160 Utebliven försäljningstillväxt som skadeståndsgrund framgår inte uttryckligen av 

8 kap. 4 § VML, varför det kan vara en anledning till avsaknaden av yrkanden om utebliven 

försäljningstillväxt. Av NJA 2017 s. 9 framgår det visserligen att utebliven vinst torde kunna 

tolkas parallellt med utebliven försäljningsökning. Ovan refererat rättsfall är prejudikat i frågan, 

vilket betyder att framtiden får utvisa om utebliven försäljningsökning kan komma att bli en 

skadegrund som andra rättighetshavare yrkar ersättning för. En alternativ förklaring till varför 

avsaknaden av utebliven försäljningsökning inte tidigare har yrkats kan hänföra sig till 

tidsaspekten. För att en yrkan om utebliven försäljningsökning ska kunna anses rimlig måste 

intrånget ha pågått under en längre tid. En yrkan om utebliven försäljningsökning för ett intrång 

som pågått under en kortare tid, måste anses alltför osäker. Försäljningsökning måste få ses 

                                                 
157 Se avsnitt 4.3.1. 
158 Med begreppet menas oskäligt mycket lägre skadestånd än yrkat. 
159 Se avsnitt 3.6. 
160 Se avsnitt 4.2.1. 
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som en skadeståndsgrund som endast kan styrkas om det kan antas att rättighetshavarens 

prognos över försäljningstillväxt står i rimlig korrelation med en längre tidsrymd. Cederroth 

hade i NJA 2017 s. 9 en årlig prognos över försäljningstillväxt. Presumera att det interimistiska 

förbudet upphävdes efter tre månader istället för fem år. Av förutsättningarna kan det inte anses 

skäligt att angivna kalkyler över årlig försäljningsökning är rimliga. 

5.4 Bevissvårigheter och domstolens tillämpning av bevislättnadsregeln. 

5.4.1 Bevissvårigheter 
 

Det har till synes, i svenska domstolar, utdömts relativt låga skadeståndsbelopp vilket i min 

mening går emot vad förarbetena till VML stadgar. Anledningen kan vara att rättighetshavaren 

riskerat få betala delar av rättegångskostnaderna om rättighetshavaren inte vinner målet eller 

vinner målet delvis.161 Svårigheten att beräkna rättegångskostnaderna innan rättsprocessen 

leder till att rättighetshavaren väljer att minimera risken att förlora rättsprocessen. Det torde 

klart framgå av sanktionsdirektivet och svenska förarbeten att stärka rättighetshavarens skydd 

mot intrångsgörare.162 Det framgår av rättspraxis att svenskt rättsväsende har en annan bild av 

hur man ser på varumärkesskyddet. 

 

I och med globaliseringen och digitaliseringens framväxt har det blivit allt vanligare att 

varumärkesintrång sker. Internationell handel ökar markant och varor postas enkelt och billigt 

över hela världen. Emellertid finns ofta farhågor i leveranser utanför EU:s gränser och allt fler 

intrång av counterfeiting uppmärksammas.163 För att tydliggöra detta kan vi exemplifiera 

genom Formsprutarmålet där stora leveranser av formskyddade varor placerades på marknaden 

utan tillstånd av rättighetshavaren.164 HD betonade i målet att principen om full ersättning ska 

utgå och att ersättningen inte ska vara så låg så att en intrångsgörare med lönsamhet kan begå 

intrång i annans rätt. Skadeståndets reparativa och preventiva funktioner måste ersätta 

rättighetshavaren för att principen ska verka.  

Det är visserligen erkänt att, i civilrättsliga mål, fördela rättegångskostnader mellan kärande 

och svarande om målet inte till fullo blir vunnet av någon part. Eftersom bevissäkringen är svår 

att styrka ter det sig naturligt att rättighetshavare gör försiktiga yrkanden med rädslan för att 

domstolen ska sätta ner den yrkade ersättningen vilket resulterar i att målet endast har vunnits 

                                                 
161 Se sammanfattning till avsnitt 3.4.2. 
162 Se avsnitt 3.3.2.  
163 Se avsnitt 2.3.2. 
164 Se avsnitt 4.3.1. 
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delvis av rättighetshavaren. Vid oförsiktiga yrkanden riskerar rättighetshavaren att inte få full 

täckning för sina rättegångskostnader. Farhågorna anser jag vara att rättighetshavaren till slut 

kan förlora på att ta tvisten till domstol. Kanske skulle det vara mer rättssäkert att, i 

varumärkesrättsliga mål, gå i linje med miljörätten vari förlorande part betalar 

rättegångskostnaderna, 18 kap. 1 § RB. Vid ett sådant förfarande skulle inte rädslan att endast 

delvis vinna målet vara lika starkt, vilket skulle bidra till att rättighetshavare vågar gå till 

domstol. Emellertid minskar rättssäkerheten för en påstådd intrångsgörare. 

Jag anser att principerna ställs mot varandra vilket inte medför att rättssäkerheten beaktas. Å 

ena sidan vill domstolen säkerställa rättighetshavarens ensamrätt genom att skadeståndets 

preventiva funktion ska avskräcka till intrång. Å andra sidan kan domstolen inte uppskatta ett, 

till synes, rättfärdigat skadestånd eftersom rättighetshavaren inte kunnat styrka skadans storlek.  

 

5.4.2 Leder domstolens skäliga uppskattning av skadan till rättsosäkerhet? 

Det konkurrensverket angivit i sin uppdragsforskningsserie anser jag ställer sig i parallellitet 

med hur domstolar behandlat frågan om varumärkesintrång.165 I samband med att domstolen 

har fastställt orsakssambandet mellan intrång och skada uppstår problemet att styrka 

orsakssambandet mellan skadan och skadans storlek. I rättspraxis inom varumärkesrätten är det 

inte sällan som domstolen får uppskatta en skälig ersättning enligt 35 kap. 5§ RB. Förhållandet 

mellan konkurrensverkets resonemang hur bevisstyrkan fördelas mellan orsakssambanden 

ligger väl i linje med känneteckensrätten. Enligt uppdragsforskningsserien framgår att 

beviskraven bör vara olika mellan att styrka att kärande de facto lidit skada och att bevisa 

storleken på skadan. Generellt är beviskravet högt när det gäller att bevisa att skadan skett 

medan det föreligger ett lägre beviskrav att bevisa omfattningen av skadan.166 

Vid varumärkesintrång finns oftast svårigheter för rättighetshavare att styrka skadans 

omfattning, varför bevislättnadsregeln, 35 kap. 5 § RB är betydelsefull.167 Av rättspraxis inom 

området kan det antydas att domstolen har erkänt rättighetshavaren tämligen låga 

skadeståndsbelopp vid uppskattning av en inträffad skada. Som angivits ovan, är ofta 

skadeståndsberäkningar inom varumärkesmål präglade av stor osäkerhet. Slutligen måste 

någon av parterna bära skulden för osäkerheten. Rättspraxis antyder att rättighetshavaren, 

                                                 
165 Se avsnitt 3.5.5. 
166 Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie 2006:1, s. 21. 
167 Se avsnitt 3.4.2. 



 46 

kärande i målet, ofta får bära osäkerheten efter ett av domstolen skäligt uppskattat belopp, som 

ofta resulterar i låga skadestånd. Jag är av meningen att domstolen ska, vid en skälig 

uppskattning av skadan, försöka beräkna skadan så nära summan av de reparativa och 

preventiva skadeståndsfunktionerna. Att domstolen skulle erkänna rättighetshavaren stora 

skadeståndsbelopp är inte önskvärt. Dels skulle möjligen konkurrensmarknaden kunna 

snedvridas, dels skulle företag bli för rädda att begå varumärkesintrång vilket skulle kunna 

medföra att företag inte vågar exponera sina produkter. 

Enligt min mening finns det negativa konsekvenser av att domstolen ofta underkänner 

rättighetshavarens beräkning av utebliven vinst. Eftersom det anses mycket svårt att styrka en 

utebliven vinst, kan konsekvensen bli att rättighetshavaren endast försöker styrka det faktum 

att skada har förelegat, vilket resulterar i att domstolen skönsmässigt får uppskatta skadan enligt 

bevislättnadsregeln. Kanske är det just på den grund som skadeståndsberäkningar i 

varumärkesmål är fåtaliga. Varför lägga ner tid och pengar på bevisning som i slutändan ändå 

kommer uppskattas lägre av domstolen, vilket kan resultera i att rättighetshavaren endast delvis 

vinner målet och får betala en del av rättegångskostnaderna?  

Rättssystemet utvecklas genom prejudicerande domar. Utan nya prejudikat kommer inte nya 

skadeståndsberäkningsmodeller utformas vilket leder till att rättssystemet inte utvecklas. Det är 

därför av stor vikt för rättighetshavare att försöka styrka skadans omfattning genom nya 

beräkningsmodeller. Jag anser att det saknas förutsebarhet för rättighetshavararen när 

domstolen ska uppskatta skadan. Emellertid går det inte att klandra domstolen eftersom det för 

domstolen saknas hjälpregler vid uppskattning av skadan.168  

Dispositionsprincipen innebär att det är upp till parterna i målet att sätta upp ramar för vad 

domstolen har att döma.169 I och med parternas stora inflytande till hur processen styrs, kanske 

inte domstolen kan klandras för bristfällig dom. Om parternas argumentation är oklar eller 

parternas yrkanden saknar bevis, har domstolen inte någon möjlighet att ändra ramen för 

rättegången.  Möjligtvis är det på grund av dispositionsprincipen som domstolar i rättspraxis 

inte har gjort någon utförlig beräkning av skadeståndsbeloppet. 

                                                 
168 Se RH 1991:31, där följande nämndes: ”Vilka utgångspunkterna för denna skälighetsbedömning har varit 

ställer sig svårt att entydigt utläsa ur praxis, och fasta hjälpregler för bedömningen saknas.” 
169 Se avsnitt 3.4.1.  
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5.5 Beräkningsmodeller 

5.5.1 Erkända beräkningsmodeller 

Före- och eftermetoden är en beräkningsmodell som är avsedd för att beräkna 

skadeståndsbelopp.170 Före- och eftermetoden torde vara den grundläggande metoden för att 

beräkna rättighetshavarens uteblivna vinst. Modellen ger ett mått på rättighetshavarens 

situation före och efter intrånget, varför differensen ska ses som det skäliga 

skadeståndsbeloppet. Jag anser att metoden är anpassad för skadeståndsberäkningar i 

varumärkesmål som avser ett intrång under en kort tidsperiod. Det har tidigare visat sig att 

domstolen har valt att använda före- och eftermetoden även i tvister som har pågått under en 

längre tid.171 I MD 2013:19 användes metoden för att påvisa om kausalitet mellan skadan och 

händelseförloppet förelåg. I och med domstolens beräkningsmodeller kunde det fastställas att 

konkurrensskada förelåg.  

Metoden lämpar sig väl för att styrka huruvida intrång har skett eller ej. Jag anser dock att 

metoden är alltför osäker i förhållande till att beräkna skadeståndsbelopp vid 

varumärkesintrång. Metoden förutsätter att marknaden inte har förändrats under den tid som 

varumärkesintrånget avser. Om ett varumärkesintrång försiggår under fem år, kommer 

marknaden ha förändrats av ytterligare aspekter.172 För att domstolen ska kunna göra en mer 

kvalificerad skälighetsbedömning måste fler nyckeltal införas i modellen som t. ex. 

konjunkturförändringar, samhälleliga aspekter, konkurrensförändringar och inflation. Frågan 

är om andra nyckeltal kan sammanfogas i före- och eftermetoden? 

Presumera att en rättighetshavare blivit uppmärksammad på att dennes varumärke blivit 

föremål för ett intrång. Rättighetshavaren kan styrka att intrånget har pågått under fem år. Under 

dessa år har konjunkturen gått från lågkonjunktur till högkonjunktur, företaget har återhämtat 

sig efter en börskrasch och styrelsen i bolaget har blivit utbytt vilket har lett till högre 

omsättning i rättighetshavarens bolag. Under förutsättning att domstolen använder sig av före- 

och eftermetoden kan domstolen inte göra en annan bedömning än att varumärkesintrång har 

förelegat under fem år men rättighetshavarens ekonomiska förlust har endast uppgått till en 

                                                 
170 Se 3.5.4. 
171 Se avsnitt 4.4.1. Rättsfallet berör ett marknadsrättsligt mål vari marknadsdomstolen valt att använda före- och 

eftermetoden. 
172 Se avsnitt 3.5.4. 
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minimal summa. Jag anser att metoden är alltför enkelriktad. För att göra en rättssäker analys 

av rättighetshavarens faktiska förlust måste fler nyckeltal sammanfogas i metoden.  

Det är intressant att tingsrätten i MD 2013:19 har anfört att marknaden för blöjor är trögrörlig, 

det vill säga, företagens marknadsandelar stått fast under åren. Det har sedermera visat sig att 

så inte är fallet. Marknadsandelarna för företagen är volatil vilket kan fastställas enligt 

marknadsundersökningar som gjorts 2008–2012. Marknadsandelarna för Libero skiftade under 

fyra år med cirka 10 % medan marknadsandelarna för Pampers skiftade med cirka 17 %.173 I 

och med den statistiken kan det konstateras att marknadsdomstolen, utan att iaktta viktiga 

nyckeltal, beräknat skadestånd enligt före- och eftermetoden utan hänseende till marknadens 

rörlighet.  

 

5.5.2 Möjliga beräkningsmodeller 

Eftersom före- och eftermetoden kan anses osäker vid varumärkesrättsliga mål där intrånget 

skett under en längre tid, skulle andra metoder kunna appliceras för att domstolen lättare ska 

kunna uppskatta skadans storlek. En metod som används vid konkurrensrättsliga mål kallas 

jämförelsemetoden.174 Konkurrensverket menar att metoden kan användas i de fall det är svårt 

att fastställa en före- och eftertid. Modellen bygger på att domstolen kan jämföra 

rättighetshavarens företag med ett annat jämförbart företag. Anledningen varför 

jämförelsemetoden kan anses vara mer rättssäker ligger i att domstolen inte behöver analysera 

komponenter som kan brista i före- och eftermetoden. Svårigheterna ligger naturligtvis i att 

finna ett jämförbart företag för att modellen säkert ska kunna användas. Jag finner att 

jämförelsemetoden bör kunna ses som ett komplement till före- och eftermetoden för att 

undvika osäkra resultat. Kanske skulle skadeståndsberäkningar i varumärkesmål bli mer 

förutsebara om domstolen väljer att undersöka fler metoder likt vad som genomförs inom 

konkurrensrätten.175  

Det finns i dagsläget ingen inarbetad metod i rättspraxis för hur skadeståndsberäkningen ska 

ske. Säkerligen beror det på att varje enskilt fall har stora olikheter, varför domstolens fokus 

inte bör ligga på att tillämpa en metod, utan arbeta för att på ett rättssäkert sätt tillgodose 

rättighetshavaren dennes uteblivna vinst. Det torde enligt min uppfattning, vara mer rättssäkert 

                                                 
173 Se avsnitt 4.4.1 samt MD 2013:19, skäl 29. 
174 Se avsnitt 3.5.5. 
175 Se källhänvisningar under avsnitt 3.5.5.  



 49 

och förutsebart om domstolen kunnat använda sig av jämförelsemetoden om det visar sig alltför 

osäkert vid en beräkning enligt före- och eftermetoden. Osäkerheten som någon av parterna får 

bära när domstolen uppskattar skadan till ett skäligt belopp skulle minskas till differensen 

mellan det jämförda företaget och rättighetshavarens företag. 

Det skulle möjligtvis även gå att råda bot på differensen om domstolen kan styrka att 

varumärkesvärderingar stämmer överens med verkligheten.176 Presumera att exempelvis 

BMW:s varumärke är värt 400 000 000 kr. Ett jämförbart varumärke skulle kunna vara 

Mercedes som uppskattas vara värt 450 000 000 kr. Differensen mellan bolagens värdering 

uppgår till 12,5 % vilket motsvarar osäkerheten. Modellen skulle som sagt endast vara lämplig 

om varumärkesvärderingar går att säkerställa.  

Jag anser inte att samtliga komponenter av ett jämförbart företags räkenskaper bör tas i 

beaktande eftersom det skulle kunna äventyra säkerheten i domstolens skadeståndsberäkningar. 

Ofta handlar varumärkesintrång om betydligt mindre företag än exemplet angivet ovan. Det 

kan rent av vara stora skillnader av två, till synes jämförbara företag men företagens geografiska 

zon spelar stor roll. Härav skulle domstolen kunna skönja endast några nyckeltal i en 

jämförelsemetod för att kunna komma närmare ett mer korrekt skadeståndsbelopp än vad som 

beräknas i dagens skadeståndsberäkningar. Det skulle således kunna minska osäkerheten för 

båda parter.  

5.6 Slutsats 
 

Frågan om utebliven vinst har i problembakgrunden till denna uppsats beskrivits som den 

uteblivna vinst som rättighetshavaren förlorat på grund av intrånget.177 Vid genomgång av 

rättsfall inom området synes det osäkert huruvida domstolar resonerar i frågan om 

rättighetshavarens uteblivna vinst. Ofta föreligger bevissvårigheter som har legat till grund för 

åberopande av bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB, varför domstolen uppskattat skadan till ett 

skäligt belopp.  

 

Jag finner att domstolen ofta, utan att tydligt resonerat kring skadeståndsberäkningar, 

skönsmässigt uppskattar rättighetshavarens uteblivna vinst. Ofta resulterar det i att 

rättighetshavaren erkänns ett skadeståndsbelopp som är betydligt lägre än vad rättighetshavaren 

                                                 
176 Se avsnitt 2.3.1. 
177 Se avsnitt 1.1. 
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yrkat. Domen medför även att rättighetshavaren endast vinner en del av målet vilket resulterar 

i att rättighetshavaren får bära en del av rättegångskostnaderna. Om situationen hade blivit 

omvänd, det vill säga intrångsgöraren fått bära osäkerheten, hade istället rättssäkerheten från 

intrångsgörarens synvinkel blivit snedvriden. Frågan är vilken situation som är bäst? Att 

erkänna ett lägre beviskrav för ett säkrare varumärkesinnehav eller höga beviskrav för ett 

relativt osäkert varumärkesinnehav. Av ovan nämnt kan det inte skäligen påstås att 

skadeståndets reparativa och preventiva funktion har blivit tillgodosedd.  

 

Vidare finner jag att, vid betraktande av rättspraxis inom andra rättsområden, domstolen kunnat 

utreda andra beräkningsmetoder för att uppskatta rättighetshavarens uteblivna vinst. Det synes 

som att MD försökt utreda konkurrensskadan genom flera olika beräkningsmetoder i 

blöjmålet.178 Emellertid måste parternas ekonomiska styrka kunna tåla en omfattande 

rättsprocess, varför det möjligtvis skulle kunna vara en anledning till att relativt få, omfattande 

rättsprocesser kunnat genomföras i varumärkesrättsliga mål.  

 

Bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB kan inte anses problemfri men ur rättighetshavarens 

synvinkel får regeln anses oumbärlig. Även om rättighetshavaren i många fall erkänns ett lägre 

skadestånd än yrkat, kan bevislättnadsregeln ändå ge ersättning som annars kunnat vara omöjlig 

i brist på bevis om skadans omfattning.  

 

Vad gäller ersättning för rättighetshavarens uteblivna vinst kan det konstateras att det är mycket 

svårt, om inte omöjligt, att styrka omfattningen av en uppkommen skada. Jag anser att 

domstolen fortsättningsvis kommer att få uppskatta rättighetshavarens uteblivna vinst till ett 

skäligt belopp. Någon helt säker beräkningsmetod kan bli svår att frambringa, eftersom 

omfattningen av skadan rent hypotetiskt är fiktionsbaserad.   

  

                                                 
178 Se avsnitt 4.4.1. 
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6. Källförteckning 
 

6.1 Offentliga tryck 
 

Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella 

rättigheter. 

 

SOU 2001:26 

 

Ds 2007:19 

 

Prop. 1993/94:122 

 

Prop. 1998/99:11 

 

Prop. 2008/09:67 

 

6.2 Rättsfallssamling 

6.2.1 Högsta domstolen 
 

NJA 1977 s. 415  (Qvinny) 

 

NJA 1988 s. 183  (Sodastream) 

 

NJA 1995 s. 631   (Proportionalitetsprincipen) 

 

NJA 2000 s. 435 II  (Interimistiska beslut) 

 

NJA 2005 s. 180   (Formsprutarmålet) 

 

NJA 2013 s. 966 (Avkodningsfallet) 

 

NJA 2014 s. 599 (Uppsåtligt varumärkesintrång) 

 

NJA 2017 s. 9   (Cederroth v. Bringwell) 

 

 

6.2.2 Hovrättsavgöranden 
 

Göta Hovrätt, 3 november 1994 (Slaskskrapan) 

 

RH 1991:31   (Diorfallet) 

 

RH 1990:68   (Copie-fallet) 

 

RH 1994:111   (Överträdelse av förlikningsavtal) 
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6.2.3 Tingsrättsavgöranden 
 

T 14202-05  (DC Comics) 

 

T 760-08  (BMW) 

T 4670-08  (Taxi Stockholm) 

B 17726-11  (Lacoste) 

T 235-98  (Snowboardmålet) 

T 1435-99  (Håll Sverige Rent) 

T 178-02  (Tvättmedelspirat) 

6.2.4 Marknadsdomstolsavgöranden 

 

MD 2013:19  (Blöjmålet) 

 

6.2.5 Förarbeten 
 

NJA II 1943 s. 449  (35 kap. 5 § RB) 
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Källkritik 

 

Av den doktrin jag studerat har svaret på uppsatsens problemformulering varit svår att finna 

information om. Det går inte att kritisera författare av varumärkesrättslig doktrin eftersom 

rättsfrågan inte blivit utredd av domstol. Avseende källornas aktualitet har jag varit noggrann 

med att referera till källor som beskriver den aktuella lagstiftningen när jag refererar till 

lagrummen. Flera källor refererar till den äldre VML (1960:644), varför endast information 

om skadeståndsberäkning funnits intressant. Viktigt att notera är även att äldre VML, 38§ är 

identisk med nuvarande VML, 8 kap. 4§, varför jag anser att, till viss del även källor som 

beskriver äldre lagstiftning är relevant för uppsatsens syfte. Vad gäller den rättspraxis som 

studerats i uppsatsen, ställer jag mig kritisk till målens avsaknad av skadeståndsberäkning.  
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