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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Varumärken är kännetecken som näringsidkare använder för att särskilja sina produkter1 från 
andras produkter. Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom 
bokstäver, ord, siffror och figurer. I vissa fall kan även formen eller utstyrseln på varor eller 
deras förpackning utgöra ett kännetecken.2 En påhittig flaska eller ett fodral kan vara ett sådant 
exempel. Ensamrätten till ett varumärke kan förvärvas genom registrering hos Patent- och 
registreringsverket i Stockholm och Söderhamn.3 Registreringen gäller emellertid bara under tio 
år, men kan förnyas ett obegränsat antal gånger.4 Ensamrätten till ett varumärke kan förvärvas 
även genom inarbetning, ”om varumärket här i landet inom en betydande del av den krets till 
vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.”5 
När rättighetshavaren har förvärvat ensamrätten, behövs i regel dennes samtycke för att använda 
varumärket eller ett förväxlingsbart6 varumärke i näringsverksamhet.7 Avsikten med att förvärva 
ensamrätten är vanligtvis att en rättighetshavare vill tjäna pengar genom att hålla undan 
konkurrenter från sitt område. Men om en produkt aldrig kommer att generera inkomster som 
överstiger kostnaderna för att förvärva en varumärkesrätt bör man avstå från förvärvandet. 
 
Om varumärken är efterfrågade blir de värdefulla för rättighetshavarna i fråga. För att skapa och 
underhålla efterfrågan av ett varumärke investeras kapital både i tillverkningen av produkten som 
varumärket särskiljer och i själva varumärket. Investeringar i varumärken kan vara allt från att 
skapa varumärken (branding) till massanalyser och marknadsföring av varumärken. Varje år 
investeras miljarder i redan väletablerade varumärken såsom Coca-Cola, IBM, Levis Strauss, 
McDonald’s och Nike. Anledningen är att det inte är tillräckligt att erbjuda marknaden en 
kvalitativ produkt, utan produktens varumärke bör dessutom ha en viss särskiljningsförmåga och 
ett visst anseende, det vill säga goodwill.8  
 
Ett otillåtet utnyttjande av varukännetecken – varumärkesintrång – är en rättsstridig handling. 
Utnyttjandet kan också vara en skadegörande handling, eftersom falska produkter inte sällan är 
farliga. Kosmetika och toalettartiklar som har åsamkat hudutslag, leksaker som har skadat barn 
samt alkohol som har bidragit till att människor har omkommit är några exempel på falska 
produkter som har varit farliga.9 Om ett varumärke blir associerat med falska produkter är risken 
stor att det uppbyggda anseendet påverkas negativt, det vill säga att satsat kapital i varumärket 
går förlorat. Vidare är risken stor att såväl försäljningen under den tid som intrånget pågår som 
försäljningen efter den tiden minskar. Om försäljningen minskar kan även satsat kapital på 
produktionsmedel gå förlorat, på grund av att produkterna inte omsätts. Varumärkesintrång kan 
dessutom medföra en kostnad för rättighetshavaren i form av att fastställa varumärkesintrång. 
 
Ensamrätten till ett varumärke skyddas av varumärkeslagens straffrättsliga och civilrättsliga 
sanktionssystem. Personer som utnyttjar varumärken utan rättighetshavares samtycke kan dömas 
till fängelse eller böter samt bli skadeståndsansvariga. För att förebygga fortsatta kränkningar av 
varumärken kan domstolar vidare förordna om vissa privaträttsliga åtgärder, såsom utplåning, 

                                                 
1 Både varor och tjänster (1 § 1 stycket och 3 stycket varumärkeslagen). 
2 1 § 2 stycket  varumärkeslagen. 
3 1 § varumärkeslagen. I Söderhamn finns varumärkesavdelningen.. 
4 22 § varumärkeslagen. 
5 2 § varumärkeslagen. 
6 Det vill säga förväxlingsbart enligt varumärkeslagen. 
7 4 § första stycket varumärkeslagen. 
8 Avsnitt 3.2.3.5. 
9 Http://www.intellectual-property.gov.uk. Den 4 februari 2005. 
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ändring, förstöring, inlämning mot lösen och beslag av egendom.10 Sanktionssystemet förstärktes 
med anledning av den lagstiftning som trädde ikraft år 1994. Bestämmelserna om skadestånd 
förstärktes av det skälet att rättighetshavare skulle få full ersättning vid varumärkesintrång och 
att det inte skulle löna sig att begå varumärkesintrång.11 De nuvarande bestämmelserna om 
skadestånd lyder som följer: 
 
38 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet 
av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av 
ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås och till 
övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.   
   Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 
 
1.2 Problemformulering 
• Vad är de nuvarande skadeståndsbestämmelsernas innehåll och systematiska sammanhang 

till varandra? Hur förhåller sig de nuvarande skadeståndsbestämmelserna till de tidigare 
skadeståndsbestämmelserna, förslaget om nya bestämmelser och utländska rättsfigurer? Hur 
förhåller sig de nuvarande skadeståndsbestämmelserna till skadestånds- och processrättsliga 
frågor?  

 
• Hur har domstolar resonerat i domskäl när de har bestämt ersättningen för utnyttjandet av 

varukännetecken och ytterligare skada som intrånget har medfört? Vilken betydelse har givits 
omständigheter av annan är rent ekonomisk betydelse? 

 
1.3 Syfte 
Mitt syfte med uppsatsen är att redogöra för skadeståndsbestämmelserna i 38 § varumärkeslagen 
och framlägga alternativa bestämmelser. 
 
1.4 Metod och metodkritik 
För att uppnå syftet med denna uppsats utgår jag från vedertagna rättskällor såsom lagtext, 
förarbeten, rättsfall och doktrin. Därmed följer jag den rättsdogmatiska metoden. Metoden är den 
del av rättsvetenskapen som arbetar med systematisering och tolkning av rättsregler.12 Domstolar 
har till uppgift att bestämma rättsföljd i enlighet med aktuella rättsfaktum13 och rättsregler i varje 
enskilt fall. Dock leder varken en restriktiv eller extensiv bokstavstolkning av lagtexter eller 
övriga rättskällor alltid till en logisk-grammatisk slutsats på en rättsfråga. Följaktligen föreligger 
det en viss möjlighet att gällande rätt kan tillämpas olika beroende på vad som påverkar 
tillämparens slutsatser. Problemet med skillnad i tillämpningen av gällande rätt är effekten på 
principen om rättvis rättegång14 och rättssäkerheten. Rättssäkerheten kännetecknar ett samhälle, 
där de enskilda i sina inbördes relationer och i sina mellanhavanden med det allmänna kan räkna 
med den säkerhet som skapas genom rättsregler vilka tillämpas på ett förutsebart och effektivt 
sätt.15 Principen om rättvis rättegång handlar om att domstolen i fråga skall vara opartisk, det vill 
säga vid sitt ställningstagande – domslutet – inte låter sig påverkas av subjektiva känslor till 
förmån för en part. 
 
Visserligen är uppsatsen indelad i huvudavsnitten: Inledning, Referensram, Analys och Slutsats. 
Men moment av fakta och analys förekommer i samtliga avsnitt. En annan egenskap uppsatsen 
                                                 
10 41 § varumärkeslagen. 
11 Proposition 1993/94:122 och SOU 2001:26. 
12 Nationalencyklopedin. 
13 En benämning inom processrätten på en sådan faktisk omständighet som enligt gällande rätt har en viss rättslig 
betydelse (Nationalencyklopedin). 
14 Artikel 6 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 
15 Nationalencyklopedin. 
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har är att den spänner över olika juridiska delområden såsom avtalsrätt, köprätt, varumärkesrätt, 
processrätt och skadeståndsrätt. När utomobligatoriskt och inomobligatoriskt skadeståndsansvar 
samt skadestånd vid varumärkesintrång diskuteras i uppsatsen nyttjas särskilt skadeståndslagen, 
skadeståndsrättsliga grundsatser,16 skadeståndslitteratur av Hellner, varumärkeslagen, förarbeten 
till varumärkeslagen, varumärkesintrångsrättsfall, varumärkeslitteratur av Levin samt utländsk 
lagstiftning och utländska rättsfall.  
 
Tingsrättsfallen om varumärkesintrång har hämtats vid Avdelning 7 på Stockholms tingsrätt. 
Rättsfallen är uppställda i kronologisk ordning med hänsyn till datumet för avgörandet. 
Tingsrättsfallen jämförs i uppsatsen med ett hovrättsfall17 om varumärkesintrång från tiden innan 
lagändringen för en komparativ studie. Rättsfallen används bland annat för att konkretisera 
beräkningen och bevisningen av skada samt bestämmandet av skadestånd. Av den orsaken 
valdes rättsfall där skadestånd utdömdes. Utländsk lagstiftning och utländska rättsfall har 
hämtats från WIPO18 respektive utländsk juridisk litteratur. Utländsk rätt inkluderas för att ge 
uppsatsen en internationell komparativ karaktär. Förhoppningsvis bidrar det till att ge uppsatsen 
en extra dimension.  
 
Eftersom syftet med uppsatsen delvis är att framlägga alternativa bestämmelser har uppsatsen en 
normativ karaktär. I övrigt förekommer jämförelser inom svensk rätt,19 jämförelser med utländsk 
rätt,20 jämförelser med utländsk rättsteori,21 induktiv tolkning22 samt bokstavstolkning och 
ändamålstolkning i uppsatsen.23  
 
1.5 Disposition 
Referensramen i avsnitt 2, behandlar de tidigare, nuvarande och föreslagna bestämmelserna om 
skadestånd vid varumärkesintrång. Avsnittet behandlar även processrättsliga frågor och mål om 
varumärkesintrång. Analysen i avsnitt 3, behandlar de nuvarande bestämmelsernas innehåll och 
systematiska sammanhang i tre delar: Skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken, 
ersättning för ytterligare skada och omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 
Slutsatsen i avsnitt 4, sammanfattar uppsatsen samt framlägger ett alternativ till både de gällande 
och de föreslagna bestämmelserna om skadestånd.  

                                                 
16 Allmänna och grundläggande satser, grunder och principer. Svenska akademiens ordbok. 
17 Hämtat från Internetdatabasen Rättsbanken. 
18 Världsorganisationen för immaterialrätt (World Intellectual Property Organization, WIPO), Collection of Laws 
for Electronic Access (CLEA). Samlingen täcker cirka 35 länder. 
19 Avsnitt 3.1.1.4, 3.1.2.2, 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.2.3.1, 3.2.3.2 och 3.3.5.1. 
20 Avsnitt 3.1.2.1, 3.3.5.1 och  4.1. 
21 Avsnitt 3.1.3.5 och 3.2.4.3. 
22 Avsnitt 3.2.3.5. 
23 Avsnitt 3.2.2. 
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2. Referensram 
2.1 Skadeståndsbestämmelser vid varumärkesintrång 
Detta avsnitt behandlar bestämmelser om skadestånd vid varumärkesintrång innan och efter 
lagändringen år 1994. Dessutom behandlas föreslaget om nya bestämmelser om skadestånd vid 
varumärkesintrång. Avsnittet är alltså en blandning av varumärkesrätt och skadeståndsrätt, men 
med tonvikt på skadeståndsrätten, det vill säga förutsättningar för skadestånd och beräkning av 
skadestånd.24 
 
2.1.1 Innan lagändringen år 1994 
Innehållet i de tidigare bestämmelserna om skadestånd var som följer: 
 
38 § varumärkeslagen 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång skall ersätta av intrånget föranledd 
skada. Föreligger endast ringa oaktsamhet må ersättningen därefter jämkas. 
 
Bestämmelserna förutsatte, förutom varumärkesintrång, en av intrånget föranledd skada. Vidare 
förutsattes en adekvat kausalitet25 mellan intrångshandlingen och skadan.26 Skadeståndsansvaret 
förutsatte även att varumärkesintrånget begicks uppsåtligen27 eller på grund av oaktsamhet28 av 
rättighetskränkaren. Förelåg ”endast” ringa oaktsam kunde dock ersättningen för skada jämkas. 
Jämkningen innebar att ersättningen nedsattes eller eventuellt bortföll helt.29 Jämkning kunde ske 
trots huvudregel om att den skadelidande skulle ha full kompensation för varje åsamkad skada.30  
 
2.1.2 Efter lagändringen år 1994 
Innehållet i de nuvarande bestämmelserna om skadestånd lyder som följer: 
 
38 § varumärkeslagen 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Vid bestämmande av 
ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås och till 
övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 
   Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 
 
2.1.2.1 Syfte 
Rättighetshavare erhöll sällan full ersättning genom de tidigare bestämmelserna om skadestånd.31 
En stor del av problemet var rent processuellt. Domstolarna kunde inte bestämma ett heltäckande 
skadestånd vid varumärkesintrång, eftersom rättighetshavaren hade svårt att bevisa och beräkna 
uppkommen skada. Svårigheten var ofta en följd av skadans karaktär, såsom goodwillskada och 
försäljningsförluster. Syftet med de nuvarande bestämmelserna om skadestånd är följaktligen att 
förstärka rättighetshavarnas ställning vid varumärkesintrång,32 genom att underlätta beräkningen 
och bevisningen av ytterligare skada samt bestämmandet av skadestånd.33 Det skall med andra 
ord vara lättare att få full ersättning vid varumärkesintrång. Dessutom skall det inte löna sig med 
att begå varumärkesintrång.34 
                                                 
24 Nationalencyklopedin. 
25 Kausaliteten behandlas utförligare i avsnitt 3.2.1.1. 
26 Grundsats inom skadeståndsrätten. Se NJA 1993 s. 41 I och II. (HD in pleno).  
27 Uppsåt behandlas utförligare i avsnitt 3.1.1.2. 
28 Oaktsamhet behandlas utförligare i avsnitt 3.1.1.2. 
29 Nationalencyklopedin. 
30 Grundsats inom skadeståndsrätten. 
31 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
32 Proposition 1993/94:112, Inledningen. 
33 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
34 SOU 2001:26. 
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2.1.2.2 Innehåll 
Rättighetskränkare skall betala en skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken vid 
uppsåtligt eller oaktsamt varumärkesintrång. Rättighetskränkare skall betala ersättning även när 
varumärkesintrång har skett i god tro – om och i den mån det är skäligt. Till följd därav skall 
rättighetskränkaren betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken i det närmaste 
automatiskt vid varumärkesintrång. Det är en så kallad minimiregel för beräkningen av 
skadestånd.35 Skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken kan bestämmas med hänsyn 
tagen till den licensavgift som borde ha betalats av rättighetskränkaren för utnyttjandet eller 
genom en skälighetsbedömning.36 Med licens avses att innehavare av ett varumärke kan ge någon 
annan rätt att använda sitt varumärke. Förvisso är en licens giltig mellan parterna även om den 
inte antecknas i varumärkesregistret hos Patent- och registreringsverket, men licenstagaren har 
större möjligheter att bevaka sina rättigheter om licensen finns antecknad. De förekommer två 
typer av standardlicenser: 
• Exklusiv licens (ensamlicens), vilken innebär att du som registrerad varumärkesinnehavare 

inte får använda varumärket själv, eller ge motsvarande licens till ytterligare någon annan. 
• Icke-exklusiv licens (enkel licens), där den som får licens får använda varumärket men inte 

får någon ensamrätt. Du kan därför dels använda varumärket själv, dels ge ut nya licenser till 
andra.37 

 
Rättighetskränkare skall betala ersättning även för ytterligare skada vid uppsåtligt eller oaktsamt 
varumärkesintrång. Ersättningen är kopplad till det belopp skadan uppgick till. Rättighetshavaren 
skall alltså ha lidit en skada med motsvarande belopp. Dessutom förutsätts att adekvat kausalitet 
föreligger mellan intrångshandlingen och skadan. I de fall rättighetshavaren inte kan prestera full 
bevisning om en skadas omfattning, kan en skälighetsbedömning av skadan göras enligt 35:5 
Rättegångsbalken (RB). Exempel på ytterligare skada lyder som följer:  
• Kostnad för produktionsmedel som till följd av intrånget inte har kunnat tas i anspråk38  
• Nedgång i rättighetshavarens försäljning39 
• Uteblivna beställningar40 
• Försämring av varukännetecknets goodwill41 
• Kostnad för företaget att fastställa existensen av ett intrång i varumärkesrätten42 
 
Både skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken och ersättning för ytterligare skada 
som intrånget har medfört, skall bestämmas med hänsyn tagen till rättighetshavarens intresse av 
att varumärksintrång inte begås och övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk 
betydelse. Exempel på ”övriga omständigheter” lyder som följer: 
• Rättighetskränkarens vinst43 
• Varaktighet samt graden av skuld44 
• Arten och graden av ett intrång45 
 

                                                 
35 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
36 Avsnitt 3.1.2.1  och 3.1.2.2. 
37 Patent- och registreringsverkets hemsida; http://www.prv.se. Den 4 februari 2005. 
38 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
39 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
40 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
41 Proposition 1993/94:122, avsnitt 16.1 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644). 
42 Redaktörer Levin och Wessman, Varumärkens grunder, sidan 227. 
43 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
44 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
45 Proposition 1993/94:122, avsnitt 16.1 Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644).  
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Bestämmelsen om jämkning vid ringa oaktsamhet togs bort i och med lagändringen år 1994 för 
att förstärka rättighetshavares möjlighet till full ersättning. Dock kan förmodligen ett skadestånd 
fortfarande jämkas i enlighet med 6:2 skadeståndslagen, av den orsaken att jämkningsregeln är 
tillämplig inom speciallagstiftning om inget annat särskilt har föreskrivits.46 Viktigt att tillägga är 
att rättighetshavarens skadeståndsrätt upphör sedan viss tid har förflutit från dess tillkomst, 
eftersom rätten till en ersättning omfattar endast de fem senaste åren.47 En rättighetskränkare kan 
alltså enbart bli skadeståndsansvarig för gjorda varumärkesintrång fem år tillbaks i tiden. 
 
Bestämmelserna om skadestånd har blivit förstärkta, jämfört med de tidigare bestämmelserna. 
Det innebär att skyddet för rättighetshavares förmögenhetsintresse har förbättras. Rättspolitiskt 
betyder lagändringen att lagstiftaren har visat sin ståndpunkt vad det gäller skadestånd vid 
varumärkesintrång, närmare bestämt nivån på utdömda skadestånd var för låg, varför lagstiftning 
skapades som skulle främja högre nivåer på skadeståndsbeloppen. Utgångspunkten är emellertid 
alltjämt att en rättighetshavare skall ha full ersättning för sin skada, men inte mer. 
 
2.1.3 Förslaget om nya bestämmelser 
Förslaget om nya bestämmelser om skadestånd lyder som följer: 
 
67 § Skadestånd48 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet. Därutöver skall ersättning betalas för den skada som intrånget i övrigt medför varvid hänsyn skall 
tas särskilt till 
1. den skada som hänför sig till varukännetecknets anseende (goodwill), 
2. rättighetshavarens uteblivna försäljning, 
3. den vinst som intrångsgöraren har gjort till följd av intrånget och 
4. rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås. 
    Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 
 
Enligt detta förslag skall rättighetskränkare även i fortsättningen betala en skälig ersättning för 
utnyttjandet av varukännetecken, den så kallade minimiregeln. Dessutom skall ersättning betalas 
för skada som intrång i övrigt har medfört. Förslaget är likt de nuvarande bestämmelserna, men 
det finns olikheter. Till exempel är nuvarande bestämmelsers mening om övriga omständigheter 
av annan än rent ekonomisk betydelse borttagen, vilket bör gynna både förutsebarheten och 
effektiviteten, det vill säga rättsäkerheten. Istället skall hänsyn tas till fyra stycken kriterier vid 
bestämmandet av ersättning för skada. Kriterierna utgör en blandning av exempel på ytterligare 
skada och omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.49 Vidare har ”ytterligare skada 
som intrånget har medfört” ersatts av ”skada som intrång i övrigt har medfört”. Dock bör det inte 
medföra någon rättslig skillnad i någon större utsträckning. 
 
2.2 Mål om varumärkesintrång 
Förvisso är skadeståndsrätten ett delområde inom civilrätten, där frågor om förutsättningar för 
skadestånd och beräkning av skadestånd behandlas. Men även processrättliga frågor kommer att 
behandlas i uppsatsen, eftersom processrätten är den del av juridiken som omfattar den judiciella 
rättskipningen,50  det vill säga bevisning av ytterligare skada och bestämmande av skadestånd. 
Därför behandlar detta avsnitt behöriga forum, processrättsliga aspekter i övrigt och mål om 
varumärkesintrång.  
 

                                                 
46 Ulf Bernitz, NIR 1988 sidorna 516-17. Se även NJA II s 570. 
47 40 § varumärkeslagen. 
48 Betänkande Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen (SOU 2001:26), se (Dir. 1997:118). 
49 Se avsnitt 2.1.2.2. 
50 Nationalencyklopedin. 
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2.2.1 Forum51 
Civilrättsliga och straffrättsliga mål om varumärkesintrång administreras av allmänna domstolar. 
Att märka är att avdelning 7 på Stockholms tingsrätt är specialiserad på varumärkesrättsliga mål. 
Visserligen är en dom inte bindande för andra domstolar, men domen är ett avgörande av en 
rättslig fråga, varför den har en viss vägledande funktion. Dock verkar det inte finnas avgöranden 
från Högsta domstolen, hovrätterna eller Stockholms tingsrätt vilka uttömmande förklarar de 
nuvarande bestämmelsernas innehåll och systematiska sammanhang.  
 
2.2.2 Processrättsliga aspekter i övrigt 
Rättighetshavaren påbörjar ett tvistemål genom att stämma rättighetskränkaren. Stämningen skall 
innehålla yrkanden och grunder,52 till exempel ett yrkande om skadestånd på grund av ett 
varumärkesintrång. Ett sådant yrkande är ett dispositivt tvistemål, närmare bestämt parterna kan 
träffa en förlikning i saken.53 Skadestånd på grund av ett varumärkesintrång kan vara ett yrkande 
om fastställelse eller fullgörelse,54 beroende på om rättighetshavaren vill att domstolen fastställer 
att ett visst rättsförhållande föreligger55, skadeståndsansvar, eller vill att domstolen förpliktigar 
rättighetskränkaren att fullgöra en förpliktelse,56 att betala skadestånd.  
 
I ett dispositivt tvistemål ansvarar parterna, och inte domstolen, för förekommande utredning. 
Bevisbördan är fördelad mellan parterna.57 Rättighetshavaren skall bevisa omständigheterna till 
stöd för sitt yrkande, medan rättighetskränkaren skall styrka det han bestrider. Det behövs en viss 
bevisövervikt,58 närmare bestämt omständigheterna som yrkandet vilar på skall vara sannolika.59 
Enligt omedelbarhetsprincipen får bara det som har kommit fram vid huvudförhandlingen vara 
till grund för domen.60 Domstolen är begränsad också av regeln att den inte får besluta om mer än 
vad rättighetshavaren har yrkat.61 
 
2.2.3 RH 1991:31 
Nuvarande bestämmelser om skadestånd vid varumärkesintrång skall underlätta beräkningen och 
bevisningen av ytterligare skada samt bestämmandet av skadestånd. I detta avsnitt inkluderas ett 
hovrättsfall för att belysa osäkerheten som förelåg vid bestämmandet av skadestånd, användandet 
av skälighetsbedömning samt domstolars bedömning av bevis angående utebliven handelsvinst 
och obehörig vinst62 innan lagändringen år 1994. 
 
2.2.3.1 Osäkerhet och skälighetsbedömning 
Från hovrättsfallet RH 1991:31 är ett uttalande medtaget för att visa på en reflektion, angående 
bevisningen och beräkningen av skada samt bestämmandet av skadestånd vid varumärkesintrång, 
innan lagändringen år 1994. 
 
”Att med säkerhet kunna fastställa storleken av den skada som ett varumärkesintrång medför ställer sig som regel 
svårt. Några särskilda regler för beräkningar har inte utvecklats i svensk rätt.  Varken de bevis som lagts fram om 
                                                 
51 Inom processrätten en benämning på den domstol som har såväl saklig och funktionell som lokal behörighet att 
uppta ett visst mål till prövning. Se Nationalencyklopedin. 
52 42:2 RB. 
53 Lindell, B., Civilprocessen, sidan 25. 
54 13:1,2 RB. 
55 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 41. 
56 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 45. 
57 I brottmål har åklagaren den principiella bevisbördan 
58 Bolding, Bevisbördan och den juridiska tekniken, sidan 94. 
59 I ett brottmål är bevisregeln att den åtalades skuld skall ställas utom allt rimligt tvivel. 
60 17:2 RB. 
61 RB 17:3. 
62 Principen om obehörig vinst. Principen är en mekanism som återställer så kallad otillbörlig 
förmögenhetsförskjutning eller överföring av förmögenhetsvärde. Doktrin: Karlgren, H., Obehörig vinst och 
värdeersättning. Lagrum: 27§ 3 stycket AvtL, 18:3 punkt 2 HB, 25 § AvtL, 9 kapitlet FB, 7 § 2 stycket KtjL.  
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storleken av försäljningsförluster eller av obehörig vinst synes ha accepterats i praxis. Skadestånden har istället i stor 
utsträckning uppskattats genom en skälighetsbedömning enligt 35 kap. 5 § RB. Vilka utgångspunkterna för denna 
skälighetsbedömning har varit ställer sig svårt att entydigt utläsa ur praxis, och fasta hjälpregler för bedömning 
saknas.” 
 
Problemen vid bestämmandet av skadestånd visar på en viss osäkerhet inom domarkåren, vad det 
gällde att presumera naturliga konsekvenser till följd av varumärkesintrång. Denna osäkerhet 
bekräftas i förarbetena till nuvarande bestämmelser om skadestånd.63 Framkomsten av principer 
om bestämmandet av skadestånd utvecklades inte, på grund av att osäkerheten genomsyrade 
domskälen, det vill säga den motivering rätten anför för sitt domslut. Ju större osäkerheten var, 
desto större bör risken ha varit för brist på konsekvent argumentering i domskälen. Uttalandet av 
hovrätten bekräftar vidare att skadestånd ofta bestämdes genom en skälighetsbedömning enligt 
lagrummet 35:5 RB. Dessvärre led även dessa skälighetsbedömningar av brist på motivering. 
Allmänheten kunde förmodligen inte räkna med att bestämmelserna om skadestånd innan 
lagändringen år 1994, tillämpades på ett förutsebart och effektivt sätt, varför rättssäkerheten bör 
ha påverkats negativt. 
 
2.2.3.2 Utebliven handelsvinst och obehörig vinst 
Domslutet i RH 1991:31 var som följer: 
 
”Hovrätten, som inte anser att Diors beräkningar om utebliven handelsvinst eller om obehörig vinst för 
intrångsgörarna kan läggas till grund för beräkningen av skadeståndets storlek, uppskattar den sammanlagda skadan 
för Dior till 15 000 kr, huvudsakligen att hänföra till den goodwillskada som uppkommit genom annonseringen.” 
 
Varken beräkningen av utebliven handelsvinst eller obehörig vinst ansågs kunna läggas till grund 
för beräkningen av skadeståndets storlek. Handelsvinsten ansågs inte minska till följd av 
försäljningen av billiga kopior, av den orsaken att det rörde sig om två olika kundkretsar och en 
blygsam försäljning. Beräkningen av obehörig vinst bestreds, eftersom rättighetskränkaren 
menade att rättighetshavaren inte hade medtagit alla uppkomna kostnader. Dock kunde, enligt 
domstolen, skada på goodwill presumeras som en naturlig följd av varumärkesintrånget i form av 
annonsering. Kännedom hade därigenom spritts till en bred allmänhet om att det fanns billiga 
kopior av varumärket att tillgå på marknaden. Att varumärket var väletablerat påverkade även 
bedömningen. Goodwillskadan bestämdes förmodligen med stöd av 35:5 RB, även om det inte 
uttrycks i domslutet. 
 
Skada på goodwill kan göra att investeringar i varumärken går förlorade. En goodwillskada kan 
även resultera i en följdskada i egenskap av utebliven handelsvinst. Kunderna väljer helt enkelt 
bort äkta produkter som varumärket kännetecknar på grund av försämrat anseende och försämrad 
särskiljningsförmåga. Hovrätten tillstår denna situation i rättsfallet. 
 
”Ett bortfall i försäljningen för Dior kan enligt hovrättens mening i första hand ha uppkommit därigenom, att såväl 
tidigare köpare av märket som presumtiva sådana, vilka varit beredda att betala för exklusiva märken, avstått från 
köp eller vänt sitt intresse mot andra exklusiviteter.” 
 
Utebliven handelsvinst bör kunna vara en naturlig konsekvens av varumärkesintrång. Det finns 
således skäl att presumera sådan skada, oavsett omständigheter såsom blygsam försäljning och 
olika kundkretsar. Dock utgick inget skadestånd för den skadan. 
 
2.2.4 Rättsfall efter lagändringen år 1994  
I detta avsnitt kommer det att redogöras för sju mål om varumärkesintrång från Stockholms 
tingsrätt. Rättsfallen inkluderas för att konkretisera beräkningen och bevisningen av skada samt 

                                                 
63 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
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bestämmandet av skadestånd, efter lagändringen år 1994. Av den orsaken valdes rättsfall där 
skadestånd utdömdes.64 
 
2.2.4.1 T 18766-01 
Varumärkesintrång genom import av varor märkta med förväxlingsbara kännetecken. 
Rättighetshavaren yrkade att rättighetskränkaren skulle betala 67 200 kr (64 kr x 1 050 artiklar) 
som skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. Ersättningen var beräknad på den 
obehöriga nettovinst som rättighetskränkaren skulle ha gjort vid en försäljning av piratkopiorna. 
    
Rättighetshavaren yrkade vidare att rättighetskränkaren skulle betala 10 000 kr som ersättning 
för den ytterligare skada som intrånget hade medfört. Ersättningen avsåg främst goodwillskada. 
Argumentet för ersättning var att det otillåtna användandet av förväxlingsbara varumärken 
urvattnade varumärkets särskiljningsförmåga och påskyndade en degeneration65 av varumärket. 
Den negativa effekten på goodwillen var emellertid begränsad till tillverkare, grossister och 
återförsäljare, eftersom produkterna inte hade tillhandahållits konsumenterna. 
 
Rättighetskränkaren bestred rättighetshavarens yrkande, men vitsordade 5 000 kr för respektive 
ersättning (totalt 10 000 kr). 
 
Tingsrätten bestämde ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken till exakt 40 000 kr. 
Domstolen påpekade att med skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken avses den 
licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Domstolen påpekade även att 
ersättningen inte var kopplad till eventuell skada. Vid bestämmandet av ersättningen togs hänsyn 
till antalet intrångsartiklar, det pris orginalvarorna betingar och vad som framkom i övrigt – 
eftersom det inte fanns någon licensavgift som underlag för bestämmandet av skadestånd. 
    
Tingsrätten bestämde ersättningen för den ytterligare skada som intrånget hade medfört till det 
yrkade beloppet 10 000 kr. En skälighetsbedömning enligt 35:5 RB bestämde skadeståndet, 
eftersom bevisningen var skral och oklar. Varumärket var mycket väletablerat och därför antogs 
att rättighetskränkaren hade dragit en otillbörlig fördel av varumärkets goodwill, vilken 
påverkade denna goodwill negativt. Det var den naturliga och förväntade konsekvensen av 
varumärkesintrånget. Hänsyn togs även till omständigheten intresset av att ett varumärkesintrång 
inte begås. Eftersom varumärket var väletablerat antogs intresset vara betydande. 
 
2.2.4.2 T 12366-02 
Varumärkesintrång genom import av kepsar och tröjor med varumärket på. 
Rättighetshavaren yrkade att rättighetskränkaren skulle betala 20 000 kr alternativt 40 kr per 
keps och 80 kr per tröja som ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. De yrkade beloppen 
utgick från en skälig licensavgift om 20 % av nettoförsäljningsvärdet, det vill säga försäljningen 
på den svenska marknaden exklusive mervärdesskatt. Rättighetshavaren yrkade emellertid ingen 
ersättning för den ytterligare skada som intrånget hade medfört. Dock kunde ett sådant yrkande 
ha varit rimligt med tanke på att varumärket var väletablerat och de falska varorna var 
undermåliga. En skada på goodwill hade varit en logisk följd. 
 
Rättighetskränkaren avhördes inte i målet. 
 

                                                 
64 Syftet med uppsatsens rättsfall är inte att ge en helhetsbild vad gäller mål om varumärkesintrång, det vill säga 
förekommande ersättningsbelopp och bifall av rättighetshavares yrkanden har inte till uppgift att spegla normen.  
65 Förhållandet att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att beteckna en viss typ av vara. 
Se Nationalencyklopedin. 
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Tingsrätten fastställde ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken till 40 kr per keps och 80 
kr per tröja eftersom det ansågs skäligt. Skadeståndet bestämdes med hänsyn till frånvaron av 
uppgift om det totala antalet plagg (kepsar och tröjor), det vill säga ingen klumpsumma utan ett 
belopp per plagg bestämdes av domstolen. 
 
2.2.4.3 T 7482-99, T 7480-99 och T 7477-99 
Varumärkesintrång genom varumärket på flaskor. 
Rättighetshavaren yrkade att rättighetskränkare nr 1 skulle betala 200 000 kr som ersättning för 
ytterligare skada i form av goodwillskada som intrånget hade medfört. 
 
Rättighetshavaren yrkade vidare att rättighetskränkare nr 2 skulle betala 70 704 kr, varav 50 704 
kr som skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken från januari år 1998 till april år 
1999. Ersättningen hade beräknats på 68 985 liter öl och en licensavgift om 2 % av denna 
försäljningsvolym. Rättighetshavaren yrkade vidare 20 000 kr för ytterligare skada i form av 
goodwillskada som intrånget hade medfört.  
 
Rättighetshavaren yrkade avslutningsvis att rättighetskränkare nr 3 skulle betala 267 125 kr, 
varav 217 125 kr som skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken under fem år och 50 
000 kr för ytterligare skada, i form av goodwillskada, som intrånget hade medfört. 
 
Rättighetskränkarna bestred, i första hand, käromålen helt och fullt på den grunden att eventuella 
varumärkesintrång var varken uppsåtliga eller vårdslösa samt att ingen goodwillskada hade 
åsamkats rättighetshavaren. Rättighetskränkare nr 2 vitsordade dock en licensavgift om 1 % på 
försäljningsvolymen. 
 
Tingsrätten fann att intrången var uppsåtliga.  
Tingsrätten förpliktade rättighetskränkare nr 1 att betala 200 000 kr som ersättning för den 
goodwillskada som intrånget medfört. Motiveringen var att det yrkade beloppet ansågs som en 
rimlig uppskattning av den skada som intrånget hade medfört.  
 
Tingsrätten förpliktade rättighetskränkare nr 2 att betala 70 268 kr. Beloppet 50 268 kr utgjorde 
skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. Ersättningen hade beräknats på den av 
rättighetskränkaren medgivna försäljningsvolymen. Tingsrätten ansåg att det inte fanns underlag 
att beräkna på annat. Dock framstod licensavgiften om 2 % på försäljningsvolymen som skälig. 
Vidare utgjorde 20 000 kr ersättning för goodwillskada som intrånget hade medfört. Det yrkade 
beloppet ansågs vare en rimlig uppskattning enligt tingsrätten. 
 
Tingsrätten förpliktade rättighetskränkare nr 3 att betala 267 125 kr. Domstolen fastslog såväl det 
yrkade beloppet för utnyttjandet av varukännetecken som det yrkade beloppet för ytterligare 
skada som intrånget hade medfört. Beloppet för utnyttjandet var vitsordat av rättighetskränkaren 
medan beloppet för skadan som intrånget hade medfört ansågs var en rimlig uppskattning. 
 
2.2.4.4 T 13730-03 
Varumärkesintrång genom import av plagg med förväxlingsbara kännetecken på. 
Rättighetshavaren yrkade att rättighetskränkaren skulle betala 6 000 kr som ersättning för 
utnyttjandet av gemenskapsvarukännetecken66. Beloppet var beräknat på 2 kr per plagg och det 
var 3 000 plagg som omfattades av intrånget.  
 

                                                 
66 Till följd av varumärkesförordningen (40/94/EEG) kan en ensamrätt förvärvas i hela EU. Ensamrätten kallas 
därför ett gemenskapsvarumärke. Sådan ensamrätt förutsätter en särskild ansökan till Patent- och registreringsverket 
eller till EG:s varumärkesbyrå i Alicante. 
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Rättighetshavaren yrkade vidare att rättighetskränkaren skulle betala 14 000 kr som ersättning 
för ytterligare skada som intrånget hade medfört. Motiveringen var att intrånget slog mot en 
kärnverksamhet. Skador som uppkom på grund av varumärkesintrånget medförde en prispress på 
orginalvarorna. Detta ledde i sin tur till att investeringar gick förlorade samtidigt som värdet av 
produkterna minskade. Dessutom urvattnades varumärkets särskiljningsförmåga av de falska 
produkterna, så kallade piratkopior. Till och med import kunde, enligt rättighetshavaren, leda till 
en viss skada. 
 
Rättighetskränkaren bestred yrkandet om ersättning. 
 
Tingsrätten ansåg att den yrkade ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken väl föll inom 
vad som i fallet får anses vara skälig ersättning. Att 3 000 plagg omfattades av intrånget var 
obestritt. 
 
Tingsrätten fastslog den yrkade ersättningen för ytterligare skada som intrånget hade medfört. 
Skadan uppskattades till ett skäligt belopp. Hänsyn togs till rättighetshavarens intresse av att 
varumärkesintrång inte begås. Anledningen bör vara att varumärket var mycket väletablerat. 
Tingsrätten delade, för övrigt, uppfattningen att import kan skada ett varumärke. 
 
2.2.4.5 T 11711-02 
Användning av ett förväxlingsbart kännetecken på varor vid marknadsföring och försäljning. 
Rättighetshavaren yrkade att rättighetskränkaren skulle betala 1 832 000 kr som skälig ersättning 
för utnyttjandet av varukännetecken. Ersättningen var baserad på den av rättighetskränkaren 
medgivna omsättningen, mellan år 1997 och år 2001, vilken var 72 000 000 kr. Sedan gjordes ett 
påslag på 30 % för att omsättningen skulle motsvara vad konsumenter betalade. Licensavgiften 
var 2 % av den framräknade omsättningen. Vanligtvis betingade rättighetshavaren en licensavgift 
om 5 % av omsättningen. 
 
Rättighetshavaren yrkade vidare att rättighetskränkaren skulle betala ersättning för ytterligare 
skada som intrånget medfört. Rättighetshavaren överlämnade till domstolen att uppskatta skadan 
på varumärkets särskiljningsförmåga och anseende (förlust av goodwill). 
 
Rättighetskränkaren hävdade att licensavgiften var för hög och att ersättningen för utnyttjandet 
skulle baseras på omsättningen utan påslag. 
 
Tingsrätten fastslog att den skäliga ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken var efter 
avrundning 1 400 000 kr. Ersättningen beräknades på omsättningen på 72 000 000 kr med en 
licensavgift om 2 %. Valet av omsättning motiverades med att en stor del av rättighetskränkarens 
försäljning skedde till återförsäljare och inte till konsumenter. Rättighetskränkaren hade till 
exempel endast en butik tillgänglig för konsumenter 
 
Tingsrätten fann att ersättningen för goodwillskada som intrånget hade medfört, skäligen kunde 
uppskattas till 400 000 kr. Motiveringen till det ovanligt höga beloppet var att varumärket var väl 
ansett, att intrånget skett under en längre tid, liknande typ av varor och kundgrupper samt risk för 
urvattning av särskiljningsförmågan. För övrigt definierade domstolen goodwillskada som 
försämrad särskiljningsförmåga och försämrat anseende 
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2.3 Sammanfattning 
38 § varumärkeslagen innehåller skadeståndsbestämmelser vid varumärkesintrång. Ändamålet 
med bestämmelserna är att rättighetshavaren skall få full ersättning vid varumärkesintrång samt 
att det inte skall löna sig med att begå intrång.67  
 
En rättighetskränkare skall betala ersättning för ytterligare skada vid uppsåtligt eller oaktsamt 
varumärkesintrång. Dock erhåller rättighetshavare vanligtvis bara ersättning för goodwillskada, 
enligt uppsatsens rättsfall. En bidragande anledning är att vissa rättighetshavare endast yrkar 
ersättning för den skadan. Vad det gäller den aspekten är rättsläget likt det som gällde under de 
tidigare bestämmelserna om skadestånd.68 Vidare skall rättighetskränkaren betala ersättning även 
för utnyttjandet av varukännetecken. Ersättningen kan bestämmas med hänsyn tagen till den 
licensavgift som borde ha betalats för utnyttjandet eller genom en skälighetsbedömning.69 
Rättighetskränkaren skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken även om 
varumärkesintrånget begicks i god tro, om och i den mån det är skäligt. Vid bestämmandet av 
ersättning för skada respektive utnyttjande, skall hänsyn tas även till vissa omständigheter av 
annan än rent ekonomisk betydelse. Rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte 
begås är den omständighet som har påverkat bestämmandet av skadestånd mest enligt uppsatsens 
rättsfall. Det kan bero på att den medtas i lagrummet till skillnad från övriga omständigheter. 
Dock är det bara bestämmandet av ersättning för skada som omständigheten har påverkat. 
 
Enligt de tidigare bestämmelserna om skadestånd skulle rättighetskränkare betala ersättning 
endast för skada vid varumärkesintrång, och inte för utnyttjandet av varukännetecken. Inte heller 
påverkade omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse bestämmandet av skadestånd. 
Förslaget om nya bestämmelser omfattar både ersättning för skada och ersättning för utnyttjandet 
av varukännetecken. Dessutom skall hänsyn tas särskilt till fyra kriterier vid bestämmandet av 
ersättning för skada.70 Dessa kriterier påverkar dock inte bestämmandet av skälig ersättning för 
utnyttjandet av varukännetecken. 
 
Eftersom skadestånd till följd av varumärkesintrång är ett dispositivt tvistemål har parterna, och 
inte domstolen, ansvaret för förekommande utredning.  
• Innan nuvarande bestämmelserna om skadestånd trädde i kraft, bestämdes skadestånd för det 

mesta genom en skälighetsbedömning med stöd av 35:5 RB. Enligt uppsatsens rättsfall är 
skälighetsbedömning fortfarande vanligt förekommande.71 Vidare accepterades inte bevis om 
utebliven handelsvinst och obehörig vinst av domstolar.72  

• Enligt förarbetena till de nuvarande bestämmelserna om skadestånd skall emellertid hänsyn 
tas till såväl nedgång i rättighetshavarens försäljning som rättighetskränkarens vinst, vid 
bestämmandet av skadestånd. Dock verkar den reella effekten ha uteblivit.73  

• Enligt de förslagna bestämmelserna om skadestånd74 skall hänsyn särskilt tas till fyra kriterier 
vid bestämmandet av ersättning för skada. Två av kriterierna lyder som följer; 
§ rättighetshavarens uteblivna försäljning  
§ den vinst som rättighetskränkaren har gjort till följd av intrånget 

 
 

                                                 
67 Proposition 1993/94:122 och SOU 2001:26. 
68 RH 1991:31. 
69 Avsnitt 3.1.2.1 och 3.1.2.2. 
70 Avsnitt 2.1.4. 
71 Avsnitt 3.2.4.2. 
72 RH 1991:31. 
73 Avsnitt 2.2.4. Vad det gäller rättighetskränkarens vinst se speciellt T 18766-01. 
74 SOU 2001:26 sidan 351. 
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3. Analys 
3.1 Ersättning för utnyttjandet av varukännetecken 
Detta avsnitt behandlar rekvisit för ersättningen och bestämmandet av ersättningen. Därutöver 
behandlas ersättningens karaktär och särdrag. 
 
3.1.1 Rekvisit 
Rekvisit är nödvändiga förutsättningar för att ett visst förhållande eller en viss konsekvens skall 
inträda,75 till exempel att skadeståndsskyldighet uppkommer vid varumärkesintrång. 
 
3.1.1.1 Skada och adekvat kausalitet 
Rättighetskränkare skall betala en skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken vid 
varumärkesintrång, även om rättighetshavaren faktiskt inte har lidit någon skada till följd av 
intrånget.76 Än mindre är ett logiskt orsakssamband mellan intrångshandlingen och skada en 
nödvändig förutsättning för ersättningen. Följaktligen är skada och adekvat kausalitet inga 
nödvändiga förutsättningar för att rättighetskränkare skall betala skälig ersättning för utnyttjandet 
av varukännetecken. 
 
3.1.1.2 Uppsåt och oaktsamhet 
Vid ett varumärkesintrång på grund av uppsåt eller oaktsamhet skall rättighetskränkaren alltid 
betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. Med uppsåt menas avsikt, vilken 
föreligger när rättighetskränkaren insåg att varumärkesintrånget var en rättsstridig handling, men 
begick intrånget i alla fall.77 Den grundläggande frågan vid en bedömning av om någon har varit 
oaktsam är; borde rättighetskränkaren ha agerat annorlunda? För att svara på frågan jämför man 
agerandet med en standard78 eller norm79. Med andra ord iakttog personen i fråga den grad av 
aktsamhet som förutsätts av människor? Om vägledning angående hur en person borde ha agerat 
saknas i lag, rättsfall och sedvana kan domstolen göra en skönsmässig bedömning.80 Dock anses 
ofta oaktsamhet föreligga om registrerade varumärken inte respekteras. ”En person som befattar 
sig med varumärkesrättsliga varor har en långtgående undersökningsplikt för att undvika att 
anses ha handlat oaktsamt.”81 Undersökningsplikten tillsammans med grundsatsen om 
rättsvillfarelse82 bör medföra, att många intrång i registrerade varumärken inte kan anses ske i 
god tro – i objektiv mening. 
 
Faktorer som bidrar till att uppsåt eller oaktsamhet vid varumärkesintrång anses föreligga är: 
• Befatta sig med immaterialrättsligt skyddade varor samt underlåtenhet att företa någon som 

helst undersökning angående varornas ursprung.83 
• Om varumärket i fråga är mycket välkänt på marknaden föreligger det ett begränsat utrymme 

för god tro i intrångshänseende.84 
• Internationell konflikt om rätt till användning av varumärket.85 
• Varningsbrev från rättighetshavaren till rättighetskränkaren.86 
• Avvisad begäran om medgivande till registrering.87  
                                                 
75 Nationalencyklopedin. 
76 T 18766-01. 
77 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 138. 
78 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, sida 125. 
79 Holm, Anders, Korrekturseminarium, Linköpings universitet, 2004-12-17. 
80 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, sidan 125. 
81 T 18766-01. Liknande ställningstagande om en långtgående undersökningsplikt görs i T 13730-03. 
82 Inte ursäktligt att inte känna till gällande rätt. 
83 T 18766-01. 
84 T 12366-02- 
85 T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99. 
86 T 11711-02. 
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• Meddelande om varumärkets betydelse för rättighetshavaren.88 
 
3.1.1.3 God tro 
Rättighetskränkaren skall betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken även om 
intrång har skett i god tro; om och i den mån det är skäligt. Med god tro menas den situation 
någon befinner sig i när han med fog hävdar en viss uppfattning trots att den inte motsvarar 
verkligheten.89 Rättighetskränkarens skadeståndsskyldighet är alltså villkorad vid god tro. 
Anledningen bör vara att graden av skuld är lägre vid god tro, jämfört med de fall där vårdslöshet 
och uppsåt är för handen. I vissa fall kan det vara rimligt att rättighetskränkaren inte betalar 
någon ersättning alls eller att man jämkar bort en del av ersättningen.90 Vill rättighetskränkaren 
att det skall anses vara oskäligt att betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecken, bör 
omständigheter åberopas som styrker oskäligheten, eftersom det är ett dispositivt tvistemål.91 
Även domstolar har uttryckt denna förutsättning.92  
 
Strikt skadeståndsansvar uppkommer helt oberoende av subjektiva rekvisit. Skadevållaren bär 
ansvar för skada utan egen skuld, det vill säga att skadeståndsansvar kan uppkomma utan att 
skadeståndsvållaren har haft uppsåt eller varit oaktsam.93 Eftersom rättighetskränkarens avsikt 
bakom varumärkesintrång kan vara oväsentlig för att betala skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken, är ansvaret till viss del ett likt strikt ansvar. Det stränga ansvaret kan motiveras 
med att avsikten inte avgör på vilket sätt en ensamrätt kränks eller konsekvenserna av intrånget.  
 
3.1.2 Bestämmande av skälig ersättning 
Ersättningen kan bestämmas med hänsyn till den licensavgift som borde ha betalats för 
utnyttjandet av varukännetecken eller genom skälighetsbedömning. Av den anledningen att 
domstolar dömer på det som har framkommit i rättegången är det upp till rättighetshavare att 
styrka vad som utgör skälig licensavgift. Utan licensavgift som underlag vid bestämmandet av 
skadestånd, kan domstolar istället bestämma vad som är skälig ersättning allmänt sett utifrån vad 
som har framkommit i målet. 
 
3.1.2.1 Licensavgift 
Med skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken avser lagstiftaren närmast den 
licensavgift som borde ha betalats, om en licens hade upplåtits via avtalsvägen.94 Med andra ord 
har ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken sin grund i ett fiktivt avtalsförhållande. Om 
ersättningen skall utgå från en sådan licensavgift måste det finnas utbud och efterfrågan, det vill 
säga en licensmarknad.95 Hänsyn kan tas till handlandet när rättighetshavaren ingår licensavtal96 
eller motsvarande handlande inom branschen97 vid bedömningen av licensavgiftens nivå. 
Handlandet inom branschen kan emellertid vara svårt att ta hänsyn till vid bestämmandet av 
ersättning, eftersom företag inom många branscher hemlighåller sådan information. Dock kan 
tillgången till information finnas angående handlandet inom branschen om det förekommer 

                                                                                                                                                             
87 T 11711-02. 
88 T 11711-02. 
89 Nationalencyklopedin. 
90 Proposition 1993/94:122, avsnitt 16.1. Förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644). 
91 Avsnitt 2.2.2. 
92 T 11711-02. 
93 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 127. 
94 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
95 Jämför proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
96 T 11711-02. Rättighetshavaren tog i normalfallet 5 % av omsättningen, men yrkade 2 % av omsättningen.  
97 T 7477-99 och T 7480-99 samt möjligen T 12366-02. 
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allmän licensiering av varumärken, till exempel vid franchising eller merchandising.98 För övrigt 
kan även omständigheterna i det enskilda fallet påverka bedömningen av licensavgiftens nivå.99 
 
Även i England kan man bestämma skadestånd vid varumärkesintrång100 utifrån en licensavgift, 
men även utifrån en royalty.  
 
“- Whether the claimant would have charged a licence fee for the work; and 
  - Whether he would have expected a royalty.”101 
 
Såväl i Sverige som i England är royalty ett begrepp för den ersättning som en licenstagare 
betalar till en licensgivare för att utnyttja patent, mönster och varumärken.102 Någon konsekvent 
skillnad mellan ersättningsbegreppen är svårt att fastställa, utan begreppens innebörd beror 
förmodligen på omständigheterna i det enskilda fallet. För övrigt används minimiregeln i både 
England och Kanada som ett alternativ till att bestämma ersättning för omedelbar ren 
förmögenhetsskada, förutsatt att skadan är svår att bevisa och beräkna.103 Minimiregeln är således 
inte en självständig ersättningsgrund som den är i Sverige. Dock är grundsatsen i England, precis 
som i Sverige, att den skadelidande skall placeras i en oförändrad ställning.104 
 
3.1.2.2 Skälighetsbedömning 
I den mån en licensmarknad inte existerar får domstolar, med beaktande av vad parterna i målet 
har lagt fram för utredning, bestämma skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken.105 
Domstolar gör alltså skälighetsbedömning av ersättningen utan en licensavgift som underlag för 
bedömningen.106 Faktorer som kan vara av intresse för en skälighetsbedömning är antalet 
intrångsartiklar, det pris orginalvarorna betingar samt omständigheter i övrigt. I rättsfallet T 
18766-01 användes dessa faktorer för att bedöma skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken. Rättighetshavaren yrkade på ersättning motsvarande den obehöriga vinst som, 
innan tullbeslaget, var möjlig.107 Domstolen bestämde emellertid ersättningen till ett lägre belopp.  
 
Det har påpekats att skälighetsbedömningen enligt 35:5 RB kan göras för att bestämma skälig 
ersättning för utnyttjandet av varukännetecken.108 En sådan skälighetsbedömning har ändamålet 
att sätta ett pris på uppkommen skada. Eftersom skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken inte är kopplat till en skada, är skälighetsbedömningens ändamål inte lämpligt 
för bestämmandet av ersättningen. Även inom köprätten kan en tvist om ersättning leda till 
skälighetsbedömning. I de fall där en ersättning inte är reglerad i ett avtalsförhållande skall 
skälighetsbedömningen göras enligt 45 § köplagen. Skälighetsbedömningen syftar till att utfylla 
avtal med det som parterna skulle ha bestämt vid avtalstillfället.109 Därmed kan syftet vara 
lämpligt för att fastställa skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. Skälig ersättning 
för utnyttjandet av varukännetecken har följaktligen en viss inomobligatorisk karaktär. 
 

                                                 
98 Koktvegaard, M och Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, sidan 409. 
99 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
100 Trade Marks Act 1994, 14.- (2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, 
accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right. 
101 Intellectual Property, sidan 7. 
102 Nationalencyklopedin. Oxford Dictionary of Law, sidan 440. 
103 Wise, Richard M. FCA, FCBV, ASA, CBA, Protecting & Managing Intellectual Property, Quantification of 
Infringement Damages. 
104 General Tire versus Firestone. 
105 Proposition 1993/94:122, avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
106 Det var förmodligen situationen i T 18766-01. 
107 Vid försäljning av samtliga intrångsartiklar till samma pris som orginalvarorna. 
108 SOU 2001:26. 
109 Proposition 1988/89:76 sidan 151. 
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45 § köplagen 
Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, 
gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheter i övrigt. 
 
Om paragrafen används som vägledning för argumentering av skälig ersättning för utnyttjandet 
av varukännetecken skall man fokusera på tre faktorer: Dels varans art och beskaffenhet, dels 
gängse pris vid tiden för köpet, dels omständigheter i övrigt. Art av varukännetecken kan bero på 
vilken bransch varumärket figurerar i och på vilka produkter varumärket särskiljer. Beskaffenhet 
av varukännetecken kan bero på varumärkets egenskaper såsom kvalitén, anseendet och 
tillståndet. Faktorn gängse pris bör vara synonymt med varumärkets marknadsvärde. En skälig 
ersättning bör, som regel, vara en summa som inte kraftigt understiger eller överstiger 
marknadsvärdet för utnyttjandet av varukännetecken. Skälig ersättning bör alltså vara relaterad 
till just marknadsvärdet. Marknadsvärdet handlar om relationen mellan utbud och efterfrågan på 
marknaden. Är marknaden effektiv, skall värdet spegla all relevant information. Dock är det 
svårare att bedöma marknadsvärdet för utnyttjandet av varukännetecken när det varken finns en 
specifik licensavgift eller branschlicensavgift att utgå från. Relationen mellan utbud och 
efterfrågan måste alltså bedömas med hänsyn till andra omständigheter. Hur det än må vara med 
det, har varumärkesintrång skett finns bevisligen en efterfrågan av varukännetecknet. Vad 
omständigheter i övrigt innebär framgår inte med klarhet, men man kan anta att 
skälighetsbedömningen är flexibel för omständigheterna i varje enskilt fall. 
 
3.1.3 Ersättningens karaktär och särdrag 
Skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken är en ersättning vars karaktär förmodligen 
är mer dynamisk än statisk. Det finns utrymme för olika nivåer inom ramen för skälig ersättning, 
eftersom mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Dessutom kan skälig ersättning 
för utnyttjandet av varukännetecken bestämmas både till en klumpsumma eller till ett belopp per 
intrångsartikel. Vidare har ersättningen vissa särdrag vad det gäller funktion och uppkommande. 
 
3.1.3.1 Olika nivåer inom ramen för skälig ersättning 
Oavsett om skadeståndet bestäms i enlighet med en licensmarknad eller en skälighetsbedömning, 
kan det finnas utrymme för olika nivåer inom ramen för skälig ersättning. Därför kan en tvist 
uppkomma om beräkningen av det belopp som skall betalas för utnyttjandet av varukännetecken. 
Rättighetshavaren yrkar, förmodligen rent instinktivt på högsta möjliga ersättning medan 
rättighetskränkaren kan förväntas reflexbetonat hänvisa till de lägre nivåerna. Domstolar tar 
hänsyn till vad parterna i målet har yrkat, framfört och omständigheter i övrigt,110 eftersom mål 
om skadestånd till följd av varumärkesintrång är dispositiva tvistemål, det vill säga parterna och 
inte domstolen har ansvaret för den förekommande utredningen.111 
 
Rättsfallet T 11711-02 är ett exempel på olika åsikter angående nivån på skälig ersättning. 
Rättighetshavaren yrkade på en skälig ersättning som var framräknad genom en avgift på 2 % av 
omsättningen inklusive ett påslag som var relaterat till vad slutkunden hade betalat. 
Rättighetskränkaren svarade med att säga att avgiften 2 % av omsättningen var hög och att inget 
påslag på omsättningen skulle medtagas i beräkningen av skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken. Inga direkta argument för saken lades fram av rättighetskränkaren. Eftersom 
rättighetshavaren vanligtvis använde sig av en avgift på 5 % av omsättningen var en avgift på 2 
% skälig enligt domstolen. Dock var det den av rättighetskränkaren hävdade omsättningen som 
fick gehör av domstolen. 
 
I rättsfallet T 7477-99 är rättighetskränkaren också av den uppfattningen att rättighetshavarens 
yrkade avgift är för hög. Precis som i T 11711-02 framlades inga utförliga argument för 
                                                 
110 Till exempel sådant som inte behöver bevisas, lagregler, given verklighet, et cetera. Se T 18766-01. 
111 Lindell, B., Civilprocessen, sidan 25. 
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uppfattningen, utan det verkar mest handla om en reflexbetonad handling. Även i T 7477-99 fann 
domstolen att avgiften var skälig. Vidare fann domstolen att det var den av rättighetskränkaren 
åberopade försäljningsvolymen som avgiften skulle beräknas på.  
 
3.1.3.2 Klumpsumma eller per intrångsartikel 
Skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken utgår oftast i form av en klumpsumma.112 
Ersättningen i fråga har bestämts av domstol beräknad på 2 % av försäljningsvolymen113 och 2 % 
på omsättningen114. De två utgångspunkterna bör vara jämförbara, eftersom omsättningen är det 
sammanlagda värdet av försäljningen under en viss period.115 Ersättningen har enligt uppsatsens 
rättsfall bestämts även beräknad på 20 % av nettoförsäljningsvärdet (exklusive mervärdesskatt)116 
samt omsättningsvolym.117 
 
När en rättighetshavare kan bevisa varumärkesintrång, men inte antalet intrångsartiklar, kan 
denne yrka en ersättning i form av ett belopp per intrångsartikel. Domstolen i fråga kan i sin tur 
vid konstaterandet av varumärkesintrång bifalla yrkandet.118 Med ett belopp per intrångsartikel 
lämnas ersättningen till en viss del obestämd, det vill säga att beloppet per intrångsartikel är 
bestämt men inte ersättningens totalbelopp. Totalbeloppet beror på antalet intrångsartiklar, vilket 
antal kan vara tvistigt med hänsyn till rättighetshavarens och rättighetskränkarens tyckanden. 
Skadestånd i form av belopp per intrångsartikel har en mer flexibel karaktär än skadestånd i form 
av totalsumma. Dock kan flexibilitetens möjliga påverkan på rättighetskränkarens rättssäkerhet 
diskuteras och ifrågasättas. 
 
3.1.3.3 Skadeståndsansvar 
Skadeståndsrätten är ett särskilt delområde inom civilrätten där frågor om förutsättningar för 
skadestånd – främst utanför avtalsförhållanden – och skadeståndets beräkning behandlas.119 
Skadeståndsansvar kan alltså vara inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt. I denna uppsats 
delas utomobligatoriskt skadeståndsansvar upp i allmänt utomobligatoriskt skadeståndansvar och 
principen om obehörig vinst120. Inomobligatoriskt skadeståndsansvar har sin grund i 
avtalsförhållanden. Avtalsförhållanden uppkommer genom att människor ingår avtal med 
varandra genom utbytandet av anbud och accept.121 Om en part bryter mot det ingångna avtalet 
kan ett skadeståndsansvar uppstå. Det utomobligatoriska skadeståndsansvaret har sin grund utom 
avtalsförhållande. Med andra ord baseras inte skadeståndansvaret mellan parter på ett 
avtalsförhållande. Skadeståndsbestämmelserna i 38 § varumärkeslagen bör vara avsedda att 
utgöra allmänt utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 
 
3.1.3.4 Skadeståndets funktion 
Ett konventionellt skadestånd utgörs av ersättning i pengar till följd av en skada orsakad av en 
handling, ett avtalsbrott122 och i vissa fall underlåtenhet.123 Vid varumärkesintrång erhåller en 
rättighetshavare ett skadestånd i form av skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken 

                                                 
112 T 18766-01, T 7477-99, T 7480-99 och T 11711-02. 
113 T 7480-99. 
114 T 11711-02. 
115 Nationalencyklopedin 
116 T 18766-01. 
117 T 7477-99.  
118 T 12366-02. 
119 Nationalencyklopedin. 
120 Principen är en mekanism som återställer otillbörlig förmögenhetsförskjutning. Doktrin: Karlgren, H., Obehörig 
vinst och värdeersättning, Norstedts förlag, 1982. Lagrum: 27§ 3 stycket AvtL, 18:3 punkt 2 HB, 25 § AvtL, 9 
kapitlet FB, 7 § 2 stycket KtjL. 
121 1 § första meningen avtalslagen. 
122 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 121 samt Nationalencyklopedin. 
123 Universitetslektor Anders Holm, betygsseminarium den 20 januari, Linköping universitet. 
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oavsett eventuell uppkommen skada. Ett konstaterat intrång räcker således för att ålägga en 
person skadeståndansvar. Följaktligen bör sådan ersättning inte betraktas som ett konventionellt 
skadestånd. 
 
Kanske blir slutsatsen att termen ersättning skall användas och inte termen skadestånd, när skälig 
ersättning för utnyttjandet av varukännetecken diskuteras. Det villkoras av att termen ersättning 
inte förutsätter en skada. Den allmänna funktionen med ett allmänt utomobligatoriskt skadestånd 
är att placera den som har åsamkats skada i samma ekonomiska position som om skadan aldrig 
hade inträffat.124 Till följd därav verkar ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken, oavsett 
skada, avvika från den allmänna funktionen. Den allmänna funktionen för inomobligatoriskt 
skadestånd är att placera den som har drabbats av kontraktsbrott i samma ekonomiska ställning, 
som han skulle ha uppnått om avtalet hade fullgjorts på ett riktigt sätt.125 Denna funktion verkar 
stämma bättre överens med ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken. Bestämmelsen har 
alltså inomobligatoriska egenskaper. 
 
Ett skadestånds funktioner på en detaljnivå är: Reparation/ersättning, placeringen av kostnad för 
skada, pulvrisering av förluster samt prevention/avskräckning.126 De tre första funktionerna tar 
sikte på den skadelidande och åsamkad skada, medan den sista funktionen handlar mer om att 
avskräcka personer; dels de som drabbades av skadeståndsansvaret och dels andra än de som har 
drabbats av skadeståndsansvaret (allmänheten).127 Den sistnämnda funktionen är straffansvarets 
grundfunktion, vilken upprätthålls genom straff såsom fängelse och böter. En skälig ersättning 
för utnyttjandet av varukännetecken är inte kopplad till en reparerarering av en skada, en 
placering av en kostnad för skada och pulvrisering av en förlust. Ersättningen har emellertid 
precis som straffansvaret en preventiv effekt, eftersom det kostar att göra intrång i någons 
varumärkesrätt. Därmed har ersättning egenskaper likt det så kallade straffskadeståndet som 
förekommer i bland annat USA. 
 
3.1.3.5 Atiyahs teori om obligationsrättslig bundenhet 
Som har framgått av tidigare avsnitt har skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken en 
viss inomobligatorisk karaktär. Denna karaktär skall prövas ytterligare genom en jämförelse med 
Atiyahs teori om uppkommandet obligationsrättslig bundenhet128. Allmänt sett uppkommer ett 
avtalsförhållande genom en utväxling av rättshandlingarna129 anbud och accept130 utav 
sammanstämmande innehåll.131 Denna beskrivning är emellertid varken absolut eller statisk.132 
Man kan säga att systematiken för uppkommandet av avtalsförhållanden inte är en gång för alla 
bestämd, utan i takt med omgivningens utveckling förändras systematiken.133 Atiyahs teori är 
därför endast ett försök att systematisera uppkommandet av obligationsrättslig bundenhet. Enligt 
Atiyahs teori kan avtalsförhållanden uppkomma, bland annat, enligt principen om att erhållen 
nytta eller förmån bör ersättas.134 Enligt 38 § varumärkeslagen kan skadeståndsförhållanden 

                                                 
124 Hellner, Skadeståndsrätt, sidan 21. 
125 Hellner, Speciell avtalsrätt I Köprätt, sidan 118. 
126 Hellner, Skadeståndsrätt, sidan 37. 
127 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 10. 
128Obligationsrätt är vanligen den sammanfattande termen på rättsliga förhållanden mellan två parter som genom 
avtal är bundna till varandra. Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 96. 
129 ”alla viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande.” 
Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, sidan 18. Originalkälla: Obligationsrättskommtténs motiv till avtalslagen.  
130 1 § första meningen avtalslagen. 
131 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, sidan 45. 
132 Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, sidan 45. 
133 Jämför Holm, Anders, Den Avtalsgrundade lojalitetsplikten – En allmän rättsprincip, sidan 41. 
134 Se Holm, Anders, Den Avtalsgrundade lojalitetsplikten – En allmän rättsprincip, sidan 41. Orginalkälla: Atiyah, 
The Rise and Fall of Freedom of Contract (1979), sidan, 778 f. 
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uppkomma vid utnyttjandet av ett varukännetecken.135 Avtalsförhållanden behöver inte framgå av 
vad som är uttryckligen skrivet eller sagt, förhållandet kan förmodas till följd av parters 
uppträdande eller omständigheterna i övrigt.136 Dock, om inte vederlag erläggs för erhållen nytta 
eller förmån, bör det betraktas som en avvikelse från avtalsförhållandet. Med andra ord en 
skyldighet att betala skadestånd kan uppkomma om man inte betalar vederlaget för erhållen nytta 
och förmån. Beräkningen av det eventuella skadeståndet – för såväl erhållandet av nytta och 
förmån som det otillåtna nyttjandet – har som utgångspunkt att mottagaren skall placeras i 
samma ekonomiska ställning som han skulle ha uppnått om avtalet fullgjorts på ett riktigt sätt.137 
Med fullgörelse avses i detta fall betalning av vederlaget. Eftersom storleken på vederlaget inte 
stipulerades av parterna, bör skadeståndet utgöra en skälig ersättning.138 Med skälig ersättning för 
utnyttjandet avser lagstiftaren närmast den licensavgift som borde ha betalats för utnyttjandet, 
om en licens hade upplåtits via avtalsvägen. Med andra ord ersättningen för utnyttjandet av 
varukännetecken har sin grund i ett fiktivt avtalsförhållande.139  
 
Dock bör man förmodligen se principen om att erhållen nytta och förmån skall ersättas i ljuset av 
prekontraktuella ansvar140. Sådant ansvar hör ihop med en avtalsrelaterad relation men förutsätter 
inte ett avtalsförhållande för att aktualiseras.   
  
Hur som helst har skadeståndet ”skälig ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken” i 38 § 
varumärkeslagen avsevärda likheter med ett skadestånd som har sin grund i ett avtalsförhållande, 
ett så kallat inomobligatoriskt skadestånd. 
 
3.2 Ersättning för ytterligare skada medförd av intrånget 
Detta avsnitt behandlar rekvisit för ersättningen, ersättningens systematiska sammanhang till 
ersättning för utnyttjandet, definiering av och exempel på ytterligare skada samt bestämmande av 
ersättning. 
 
3.2.1 Rekvisit 
Rekvisit är nödvändiga förutsättningar för att ett visst förhållande eller en viss konsekvens skall 
inträda,141 exempelvis ett skadeståndsförhållande vid varumärkesintrång till följd av uppkommen 
skada. 
 
3.2.1.1 Skada och adekvat kausalitet 
En nödvändig förutsättning för att rättighetskränkaren skall betala ersättning utöver minimiregeln 
är att ytterligare skada föreligger vid varumärkesintrång. Vidare är adekvat kausalitet mellan 
varumärksintrånget och den ytterligare skadan en förutsättning för skadestånd. ”Kausalitet” 
betyder orsakssamband,142 medan attributet ”adekvat” syftar på att det skall vara ett logiskt 
orsakssamband. Anledningen är att lagstiftaren inte vill belasta ens den som handlat uppsåtligt 
med att betala skadestånd för opåräkneliga följder. Skadan måste följaktligen ligga i farans 
riktning för att skadeståndsskyldighet skall uppstå.143Att märka är att i uppsatsens rättsfall 
diskuterar domstolarna inte i någon större omfattning huruvida ett orsakssamband är adekvat 
eller inte. 
 

                                                 
135 I form av ett varumärkesintrång. Se avsnitt 2.1.2.2. 
136 Se konkludent viljeförklaring. Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, sidan 19. 
137 Avsnitt 3.1.3.4. 
138 Jämför 45 § köplagen. 
139 Avsnitt 3.1.2.1. 
140 Holm, Anders, Den Avtalsgrundade lojalitetsplikten – En allmän rättsprincip, avsnitt 4.1. 
141 Nationalencyklopedin. 
142 Nationalencyklopedin. 
143  Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, sidan 205. 
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3.2.1.2 Uppsåt och oaktsamhet 
För att rättighetskränkaren skall betala en ersättning för ytterligare skada förutsätts att 
varumärkesintrånget begicks uppsåtligt eller oaktsamt. Den teoretiska och den praktiska 
bedömningen av uppsåt och oaktsamhet är behandlad i avsnitt 3.1.1.2. 
 
3.2.1.3 Jämförelse med skälig ersättning  
Bestämmelsen om ersättning för ytterligare skada bör betraktas som ett mer traditionellt allmänt 
utomobligatorisk skadeståndsansvar än bestämmelsen om ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken. Anledningen är att bestämmelsen innehåller rekvisit såsom; det subjektiva 
rekvisitet vårdslöshet, det objektiva rekvisitet skada och adekvat kausalitet. 
 
3.2.2 Systematiskt sammanhang till ersättningen för utnyttjandet 
Eftersom en skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken inte förutsätter en skada, har 
skadeståndet ”ersättning för ytterligare skada” en underlig syftning. Första gången termen 
”skada” dyker upp i paragrafen står adjektivet ”ytterligare” framför. ”Ytterligare skada” syftar 
bakåt i texten, men det finns ingen tidigare nämnd skada att relatera till i paragrafen. Visserligen 
finns det en tidigare nämnd ersättning, men den är inte relaterad till en skada. Tydligen verkar 
inte ens en extensiv bokstavstolkning leda till en logisk-grammatisk slutsats av lagtexten. En 
ändamålstolkning av lagtexten är ett annat alternativ. Ett ändamål med lagen och en grundsats 
inom skadeståndsrätten är att full ersättning – men inte mer – skall tillfalla rättighetshavaren. 
Följaktligen verkar den mest ändamålsenliga tolkningen vara att skada – som inte ersätts av det 
erhållna beloppet skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknen – är en ytterligare 
skada. Tolkningen styrks även av omständigheten att ersättning för ytterligare skada medförd av 
intrånget, bör kunna sättas i relation till ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken.144 Det 
skall ske på samma sätt som med de andra omständigheterna av annan än rent ekonomisk 
betydelse.145 
 
Att märka är att en ändamålstolkning leder till att en skälig ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecken inte heller skall överstiga full ersättning. Sådan tolkning strider dock i 
allmänhet mot lagtexten och i synnerhet mot lagens förarbeten. Såväl i förarbetena som i praxis 
framgår det uttryckligen att skälig ersättning skall utgå oavsett skada. Därmed saknas det inte 
anledning att tro att man skall bokstavstolka första beräkningsregeln och ändamålstolka andra 
beräkningsregeln för skadestånd.  
 
Dock finns det inga spår av diskuterad ändamålstolkning i uppsatsens rättsfall.146 I rättsfallen har 
ersättning utgått för både utnyttjandet av varukännetecken och goodwillskada, men värderingen 
av ersättningen för skadan har inte uttryckligen justerats med hänsyn tagen till minimiregeln. Om 
en justering eventuellt görs direkt i värderingen av skadestånd eller informellt i efterhand är svårt 
att avgöra genom att studera rättsfallen. Under alla omständigheter verkar det inte troligt att 
ersättningarna systematiska sammanhang begränsar varandra vid bestämmandet av skadestånd. 
 
3.2.3 Definiering av och exempel på ytterligare skada 
Ytterligare skada är en direkt skada och en ren förmögenhetsskada, det vill säga en omedelbar 
ren förmögenhetsskada. I uppsatsens rättsfall är det bara ytterligare skada i form av 
goodwillskador som har ersatts. Ersättning skall emellertid utgå även för kostnad för 
produktionsmedel som på grund av intrånget inte har kunnat tas i anspråk, nedgång i 
rättighetshavarens försäljning, uteblivna beställningar och kostnad för företaget att fastställa 
existensen av ett intrång i varumärkesrätten. Dock har kostnad för produktionsmedel som på 

                                                 
144 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
145 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
146 Avsnitt 2.2.4. 
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grund av intrånget inte har kunnat tas i bruk och nedgång i rättighetshavarens försäljning indirekt 
berörts och inkluderats i ersättningen för ytterligare skada.147 
 
3.2.3.1 Ren förmögenhetsskada 
Skada kan definieras som en ofördelaktig förändring för en person, av en sak eller av ett 
förmögenhetsintresse.148 Av den orsaken används termerna personskada, sakskada respektive 
förmögenhetsskada. Förmögenhetsskada som inte har uppstått i samband med personskada och 
sakskada kallas ren förmögenhetsskada.149 Skadan är av en ekonomisk karaktär, såsom minskade 
inkomster eller ökade utgifter. 38 § varumärkeslagen omfattar ren förmögenhetsskada. 
 
3.2.3.2 Direkt skada 
Om en person åsamkas en skada omedelbart är det en direkt skada.150 En sådan skada kan 
åsamkas ett företag på grund av intrång i företagets varumärken. Om en person skadas medelbart 
är det en indirekt skada. En medelbar skada åsamkas en person som en följd av att någon annan, i 
ett tidigare skede, åsamkades en skada.151 Om ett varumärkesintrång skadar ett företag, så till 
vida att det måste ansöka om konkurs, skadas även företagets borgenärer. Sådan skada kan vara 
en indirekt skada.152 Indirekt skada benämns även tredjemansskada. Tredje man är inte en part 
men ett subjekt vars förmögenhetsintresse berörs ändå. Indirekt skada är alltså relevant enbart för 
tredje man. Det bör dock nämnas att gränsen mellan en direkt och en indirekt skada inte alltid är 
uppenbar. Detta visar sig vid varumärkesintrång som skadar varumärkens anseende och 
särskiljningsförmåga, vilket i sin tur kan åsamka skada även för licenstagare av exklusiv eller 
icke-exklusive licens. Enligt skadeståndsrättsliga grundsatser ersätts inte en indirekt skada i 
allmänhet.153 Skadan är ofta för opåräknelig och oförutsebar till följd av avlägsenheten mellan 
handling och skada. Ett undantag är dock skadestånd till efterlevande enligt 5 kapitlet 2 § 
skadeståndslagen. Avsikten med 38 § varumärkeslagen är förmodligen att omfatta direkt skada. 
 
3.2.3.3 Kostnad för produktionsmedel 
När man pratar om kostnad för produktionsmedel som på grund av intrånget inte har kunnat tas i 
anspråk, bör en distinktion göras mellan benämningarna utgift och kostnad. Utgifter är vad 
företag ger för de resurser de anskaffar. Utgifter uppkommer således vid anskaffningstillfället.154 
Kostnader är anskaffningsvärdet för de resurser ett företag förbrukar under en viss period.155 
Produktionsmedel behöver dock inte automatiskt bli förbrukat, närmare bestämt en kostnad, som 
en direkt följd av att de inte tas i anspråk. Dock finns det produktionsmedel som är extra känsliga 
för tidsspill såsom; livsmedel som ruttnar, teknikprodukter som blir omoderna samt plast eller 
kemikalier som blir förbjudna.  
 
3.2.3.4 Nedgång i försäljning och uteblivna beställningar 
Nedgång i rättighetshavarens försäljning samt uteblivna beställningar utgör en minskning av 
inkomster. Inkomster är vad ett företag får för de produkter de säljer. Inkomsterna uppkommer 
vid försäljningstillfället156 och skall inte förväxlas med företags resultat. Resultatet är intäkter157 

                                                 
147 T 13730-03. 
148 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 121. 
149 1:2 skadeståndslagen.  
150 Dotewall, Rolf, Bolagsledningens skadeståndsansvar, sidan 53. 
151 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, sidan 343. 
152 NJA 1979:27 s 162. 
153 Hellner, Jan, Skadeståndsrätt, sidan 365. 
154 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sidan 27. 
155 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sidan 30. 
156 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sidan 27. 
157 Försäljningsvärdet på prestationer som levereras eller utförs under en viss period.  Ibid. sidan 29.  
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minus kostnader under en viss period.158 Det positiva resultat som uppkommer när intäkterna 
överstiger kostnaderna kallas vinst.159  
 
Det är märkligt att det inte är mer förekommande att ersättning utgår för minskning av inkomster 
på grund av en försämring av anseende. Såväl tidigare köpare som presumtiva köpare, kan avstå 
från köp eller vända sitt intresse mot andra varumärken, på grund av ett skadat anseende. Skada 
på ett anseende påverkar både investeringar i ett varumärke och försäljning negativt. Kan man 
presumera och uppskatta en skada på varumärkets goodwill bör man kunna anta och estimera 
även en minskning av inkomst. Redan i praxis år 1991, innan lagändringen år 1994, bekräftades 
minskningen som en naturlig konsekvens av ett varumärkesintrång.160 Med anledning av att 
”rättighetshavarens uteblivna försäljning” är ett av kriterierna i de föreslagna bestämmelserna om 
skadestånd, tyder det på att lagstiftaren är medveten om problematiken. 
 
3.2.3.5 Goodwillskada 
Med goodwill skada menas försämrad särskiljningsförmåga och försämrat anseende.161 Goodwill 
är ett förmögenhetsintresse, varför skada på goodwill är en förmögenhetsskada. Uppkommer 
skadan utan samband med skada på person och sak är det följaktligen en ren förmögenhetsskada. 
Goodwill betyder allmänt sett gott anseende162 eller det ekonomiska värde som handelsrelationer, 
anseende och rykte har för ett företag163.  
 
En uppskattning av ett varumärkes kommersiella värde kan vara förenat med svårigheter. En 
uppskattning av en inträffad skada på ett anseende kan också vara svårt. För att bestämma en 
ersättning för skada på goodwill kan man istället utgå från kostnaderna för att återetablera ett 
skadat anseende. Återetablering görs förmodligen via marknadsföringsåtgärder. Ett följdproblem 
är att uppskatta kostnaderna för att återetablera ett varumärkes anseende. Skälighetsbedömning 
verkar vara ett realistiskt alternativ. 
 
3.2.3.6 Kostnad att fastställa intrång i varumärkesrätten 
Rättighetshavare kan ge uppdraget att fastställa varumärkesintrång till sig själv, anställda eller 
uppdragstagare. Hur som helst blir utgiften för fastställandet snabbt en kostnad, eftersom en 
tillgång i form av fordring blir förbrukad när tjänsten är utförd enligt avtalet. En rättighetshavare 
bör ofta ha en viss kostnad för att utreda intrång i varukännetecken. Men sådana kostnader har 
inte blivit åberopade av rättighetshavare i uppsatsens rättsfall. Anledningen kan vara att det 
många gånger är tullen som upptäcker och kvarhåller164 intrångsartiklar samt därefter underrättar 
rättighetshavaren. Det löper en tidsfrist om tio arbetsdagar från underrättelsen om att frigörandet 
av intrångsartiklarna har uppskjutits.165 För att kvarhållandet skall bestå till dess mål om 
varumärkesintrång blir avgjort skall bevis ha inkommit, till Tullverket, om att talan har väckts 
vid behörig domstol inom tidsfristen. Det är upp till rättighetshavaren att se till att detta blir gjort. 
Dock kan på rättighetshavarens begäran frigörandet av intrångsartiklarna skjutas upp ytterligare 
tio arbetsdagar om särskilda skäl finns. För övrigt är det rättighetskränkaren som skall betala för 
tullens utgifter och kostnader, till exempel för förstöring av varor.166 Rättighetshavaren behöver 

                                                 
158 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, Rohlin, Den nya affärsredovisningen, sidan 30. 
159 Nationalencyklopedin. 
160 RH 1991:31. 
161 T 11711-02. 
162 Nationalencyklopedin. 
163 Oxford Dictionary of Law, sidan 221. 
164 Enligt artikel 6 i rådets förordning 3295/94 (ändrad genom förordning 241/99). 
165 Artikel 7 i rådets förordning 3295/94. 
166 Jämför proposition 1960:167 sidan 184 7 kapitlet 7 § tullagen, 2000:1281.  
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inte omtala rättighetskränkarens betalningsansvar för eventuella utgifter och kostnader i målet 
om varumärkesintrång, eftersom det sker automatiskt.167 
 
Riksdagen beslutade år 1998 att en ändring skulle ske i lagen (1994:1552) om tullkontroll av 
varumärkesintrång med mera. Ändringen gjorde det möjligt för tullmyndigheten att ge vissa 
uppgifter angående namn och adress till en innehavare av ett varumärke, en upphovsrätt eller 
närstående rättighet eller en mönsterrätt i syfte att förhindra att förfalskade eller pirattillverkade 
varor når marknaden.  
 
3.2.4 Bestämmande av ersättning 
Bestämmandet av ersättning för ytterligare skada som intrång har medfört görs med hänsyn till 
uppkommen skada. Domen skall grundas på det som har framkommit vid huvudförhandlingen i 
tvistemålet samt endast de domare som har varit närvarande vid hela huvudförhandlingen får 
döma.168 Det är upp till rättighetshavaren att bevisa eventuell uppkommen skada, eftersom den 
skadelidande anses som huvudregel ha bevisbördan för den skada som har uppkommit.169 Om 
rättighetshavaren har presterat tillräcklig bevisningen om rätten till skadestånd, men har inte 
presterat full bevisning om omfattningen av skada kan en skälighetsbedömning göras enligt 35:5 
RB av skadan. Ersättningens storlek får inte överstiga det av rättighetshavaren yrkade beloppet. 
 
3.2.4.1 Bevisning av skada 
Såväl rättighetshavaren som rättighetskränkaren har möjlighet att ta in bevisning. Uppgifter om 
vilken bevisning som kommer att användas under rättegången skall lämnas i stämningsansökan 
respektive i svaromålet. Skada styrks först och främst genom bevismedel såsom vittne, syn och 
skriftlig bevisning.170 Bevisningen skall presenteras på bästa sätt för domstolen, det vill säga 
vittnen bör lämna en muntlig berättelse till domstolen.171 Rättighetshavaren behöver emellertid 
inte bevisa gällande rätt, det som är allmänt veterligt, det rättskränkaren efterger eller medger.172 
Skriftlig bevisning i uppsatsens mål om varumärkesintrång har omfattat endast ensamrätten till 
varumärken, det vill säga registreringsdokument. Skada kan även styrkas genom indicium, en 
omständighet som i en beviskedja gör att man i en rättegång indirekt kan sluta sig till det faktum 
som skall bevisas.173 Det som skall bevisas brukar kallas bevistema.174  
 
I uppsatsens rättsfall har det i liten och otillräcklig utsträckning presterats någon bevisning kring 
bevistemat ytterligare skada. En anledning till den skrala bevisningen kan vara svårigheten och 
olägenhet samt kostnaden att ta fram bevis vid varumärkesintrång. Istället för att ha framställt 
bevis, har rättighetshavaren yrkat en summa som man anser skälig på grund av vissa indicier 
eller bett domstolen om en skälighetsbedömning175. Exempel på åberopade omständigheter som 
indirekt skulle få domstolen att sluta sig till bevisfaktumet skada var som följer: 
• Intrånget riktade sig mot kärnverksamhet 
• Prispress på orginalvarorna på grund av piratkopior 
• Prispressen leder i sin tur till att investeringar och produkter minskar i värde 
• Förekomsten av piratkopior minskar alltid varumärkets anseende176 
 

                                                 
167 T 13730-03. 
168 17:2 och 30:2 RB. 
169 Hellner, J, Skadeståndsrätt, sidan 109. 
170 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 20. 
171 Så kallad bevisomedelbarhet. Se Carlsson och Persson, Processrättens grunder, sidan 30. 
172 Lindell, B., Civilprocessen, sidan 425. 
173 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 62. 
174 Eklund och Rembe, Juridiska ord och begrepp, sidan 20. 
175 T 11711-02. 
176 Samtliga antaganden är tagna från T 13730-03. 
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3.2.4.2 Skälighetsbedömning 
En skälighetsbedömning av skada kan göras när full bevisning om skada inte kan åstadkommas 
av rättighetskränkare.177 Skälighetsbedömning kan göras även när bevisningen kan antas medföra 
kostnader eller olägenheter, som inte står i rimlig proportion till skadans storlek, och det yrkade 
skadeståndet avser ett mindre belopp. 
 
35:5 RB 
Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning 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. 
 
Paragrafen skall hindra att domstolarna ogillar ett framfört krav på skadestånd till följd av brist 
på bevisning om skadans fulla omfattning. Det vore i så fall ett oskäligt resultat. Dock måste, 
under alla förhållanden, rätten till skadestånd, det vill säga rättighetskränkaren skadeståndansvar 
eller skadeståndskyldighet styrkas. I annat fall har domstolarna ingen befogenhet att använda 
paragrafen.  
 
I enlighet med uppsatsen rättsfall förekommer det relativt ofta att goodwillskada uppskattas 
genom skälighetsbedömning enligt 35:5 RB. Rättsläget är på den punkten likt det som rådde 
innan lagändringen år 1994.178 Dock har rättsfallens rättighetshavare presenterat bevis men 
skälighetsbedömning har skett ändå. En anledning kan vara att domstolen anser att bevisningen 
var för partisk.179 För övrigt är det svårt att bedöma på vilka grunder skälighetsbedömning har 
skett. En tydligare redovisning av grunderna skulle öka förutsebarheten. Hur som helst, etablerat 
och välkänt varumärke,180 spridningen av intrångsartiklar till allmänheten181 samt likheten mellan 
varor och kundgrupper182 (orginalvarorna som varumärket särskiljer blandas samman, från 
kundgruppernas perspektiv, med intrångsartiklarna och därmed urvattnas varumärket) är faktorer 
som fortfarande påverkar en uppskattning av en goodwillskada.183 Förmodligen bör undermålig 
kvalité på intrångsartiklar184 och tiden som varumärkesintrånget185 pågår även ses som sådana 
faktorer. För övrigt kan en import orsaka en goodwillskada, det vill säga marknadsföring eller 
försäljning behöver inte förekomma för att goodwillskada skall uppkomma.186 Piratkopior 
inklusive varumärke medför alltid att varumärkets särskiljningsförmåga minskar.187 
 
3.2.4.3 Generellt och speciellt skadestånd 
Beroende på beräkningen av skada kan eventuella skadestånd delas upp i generellt och speciellt 
skadestånd.188 Uppdelningen förekommer i både England och USA. Generellt skadestånd utgår 
för skada som kan presumeras är den naturliga och förväntade konsekvensen av en handling. 
Generellt skadestånd erhålls också när en skada inte är möjlig att precist estimera, vilket är fallet 
vid en försämring av anseenden eller nedgång i försäljning efter intrånget. Ett skadestånd som 
bestäms genom en skälighetsbedömning bör följaktligen vara ett generellt skadestånd, eftersom 
det handlar om uppskattning av en skada som inte fullt ut bevisas. 
                                                 
177 Det skulle kunna gälla nästan all bevisning av skada, men skälighetsbedömning är avsedd för vissa specifika fall 
där bevisning av skada är svår.. 
178 Jämför RH 1991:31 och T 11711-02. 
179 T 18766-01. 
180 T 18766-01, T 1171-02. 
181 T 7477-99, T 7480-99, T 7482-99 och T 11711-02. 
182 T 11711-02. 
183 RH 1991:31. 
184 RH 1991:31. Se även T 12366-02. 
185 T 11711-02. 
186 T 13730-03. 
187 T 13730-03. 
188 Oxford Dictionary of Law. 
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Speciellt skadestånd utgår för skada som kan bevisas specifikt. Därmed bör ersättning för skada 
som kan bli kvantifierad vara speciellt skadestånd. Kostnad för att fastställa intrång, bör utgöra 
sådan skada. Vilken skada som presumeras eller kan bevisas specifikt beror förstås på 
omständigheterna i det enskilda fallet. 
 
Ett exempel på en lagtext som, till en viss del, kan anses bygga på uppdelningen mellan generellt 
och speciellt skadestånd är den italienska varumärkeslagstiftningen Royal Decree No. 929 of 
21st June 1942 and further amendments. Lagrummet lyder som följer: 
 
PART VII ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL PROCEDURES 
ART. 66 2. The decision in the matter of the payment of the damages may, upon request of the party concerned, 
liquidate a lump-sum based on the records of the case and on the presumptions which are derived therefrom. It may 
also establish a sum due for any infringement or non-observance which may be ascertained subsequently, as well as 
for any delay in complying with the terms of the decision itself.  
 
Skadeståndet är en klumpsumma beräknat på det enskilda fallets fakta och antaganden. Fakta är 
direkt relaterad till bevisningen och beräkningen av skadan medan antaganden är, som indicier, 
indirekt relaterade till bevisningen och beräkningen av skadan. Däremot kan såväl fakta som 
antaganden vara direkt relevant för bestämmandet av skadeståndet. 
 
3.3 Omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse 
Kommande avsnitt diskuterar bakgrunden till omständigheterna, omständigheternas systematiska 
sammanhang till ersättning för utnyttjandet respektive skada och kategorier av omständigheter. 
 
3.3.1 Bakgrund till omständigheterna 
Innan lagändringen, fanns det bland domare en osäkerhet att göra antaganden om den förlust som 
varumärkesintrång hade medfört.189 Om rättighetshavaren inte kunde prestera full bevisning om 
en skadas storlek, gjorde domstolar en skälighetsbedömning av skadestånd med stöd av 35:5 RB. 
Svårigheter med att bevisa uppkommen skada ansågs till stor del skulle kunna elimineras om 
man, vid bestämmandet av ersättning, kunde ta hänsyn till även andra omständigheter än sådana 
som har rent ekonomisk betydelse för rättighetshavaren.190  
 
Utav uppsatsens rättsfall framgår det att såväl rättighetshavare som domstolar fortfarande har 
svårt med att beräkna uppkommen goodwillskada. Varken rättighetshavarnas eller domstolarnas 
underlag för beräkningarna har grundlagt regler för framtida bruk i mål om varumärkesintrång. 
Domstolar uppskattar goodwillskada fortfarande oftast genom en skälighetsbedömning enligt 
35:5 RB. Skälighetsbedömningen är sällan välmotiverad.191 
 
3.3.2 Systematiskt sammanhang till ersättning för utnyttjandet och skada 
Enligt nuvarande skadeståndsbestämmelser skall domstolar ta hänsyn även till omständigheter av 
annan än rent ekonomisk betydelse för rättighetshavaren, vid bestämmandet av ersättning för 
utnyttjandet av varukännetecken och ytterligare skada som intrånget har medfört.192 Syftet med 
bestämmelsen om att hänsyn skall tas till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse 
är att underlätta beräkningen och bevisningen av ytterligare skada samt bestämmandet av full 
ersättning.193 
 

                                                 
189 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
190 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
191 Jämför avsnitt 3.2.4.2. 
192 Den har sin förebild i 58 § patentlagen. Specialmotiveringen i proposition 1985/86:86 Sida 43 f. är läsvärd.  
193 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
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38 § 1 stycket 2  meningen varumärkeslagen 
Vid bestämmande av ersättningens storlek skall hänsyn tas även till rättighetshavarens intresse av att 
varumärkesintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. 
 
Omständigheternas systematiska sammanhang till varandra verkar inte begränsa användandet av 
omständigheterna. Med andra ord fler än en omständighet kan påverka bestämmandet av ett och 
samma skadestånd. I uppsatsens rättsfall är det endast omständigheten rättighetshavarens intresse 
av att varumärkesintrång inte begås som har påverkat bestämmandet av skadestånd. Det kan bero 
på att omständigheten är medtagen i lagrummet till skillnad från övriga omständigheter. Vidare 
är det bara bestämmandet av ersättningen för ytterligare skada som omständigheten har påverkat.  
 
3.3.3 Kategorier av omständigheter 
Till och börja med kan man dela in omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse i två 
kategorier, de lyder som följer: 
• Rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås 
• Övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse 
 
3.3.4 Rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås 
Rättighetshavarens intresse av att varumärkesintrång inte begås är en omständighet som hänsyn 
skall tas till vid beräkningen och bevisningen av ytterligare skada samt bestämmandet av 
skadestånd. Intresset är större om varumärket är väletablerat, enligt praxis.194 Etableringen av ett 
varumärke påverkade bestämmandet av ersättning för goodwillskada redan innan lagändringen år 
1994.195 Förmodligen lider rättighetshavare olägenhet av att rättighetskränkare inte tar hänsyn till 
intresset av att intrång inte sker. Lidandet är av psykisk karaktär, såsom allmän otrevnad och 
irritation. Därmed har omständigheten jämförbara drag med ideell skada. I skadeståndslagen 
används inte uttrycket ”ideell skada” utan ”sveda och värk, lyte eller annat stadigvarande men 
samt olägenheter i övrigt till följd av skadan”.196 Även lidande inkluderas enligt lagen.197 Dock 
kan endast personskada delas upp i ekonomisk skada och ideell skada. För övrigt var det inte 
avsett att ideell skada skulle ersättas i och med lagändringen år 1994. 
 
”En rätt till ersättning på de grunder som nu har redovisats kan jämföras med den rätt till ersättning för lidande och 
annat förfång som finns i upphovsrättslagen. Med hänsyn till den koppling till upphovsmannen som det ideella 
skadeståndet enligt denna lag har kan det dock inte gärna komma i fråga att överföra sådana regler till området för 
det industriella rättsskyddet.”198 
 
3.3.5 Övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse 
Övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse är dels rättighetskränkarens vinst, 
dels varaktighet samt graden av skuld, dels arten och graden av ett intrång. 
 
3.3.5.1 Rättighetskränkarens vinst 
Rättighetskränkarens vinst är en omständighet som kan få en betydelse för beräkningen och 
bevisningen av ytterligare skada samt bestämmandet av ett skadestånd. Denna omständighet är 
praktisk för bestämmandet, eftersom det kan vara mindre komplicerat att ta reda på storleken av 
rättighetskränkarens obehöriga vinst än rättighetshavarens uteblivna handelsvinst i vissa fall. En 
sådan situation är för handen om en rättighetshavare befinner sig i ett ekonomiskt underläge mot 
rättighetskränkaren.199 En dominerande part kan utnyttja sin organisatoriska och ekonomiska 
ställning. Balansräkningar och resultaträkningar bör vara vägledande för att bedöma underläget.  

                                                 
194 T 18766-01. 
195 RH 1991:31. 
196 5:1 1 stycket 3 punkten skadeståndslagen. 
197 1:3 skadeståndslagen. 
198 Proposition 1993/94:122 , avsnitt 7 Skadestånd vid intrång i de immateriella rättigheterna. 
199 Proposition 1985/86:86. 
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Hänsynen till en rättighetskränkares obehöriga vinst, vid bestämmandet av skadestånd, bidrar till 
att återställa en otillbörlig förmögenhetsförskjutning. Därmed har hänsynen till omständigheten 
och principen om obehörig vinst liknande egenskaper. Principen om obehörig vinst har sin grund 
utom kontraktsförhållande, men kan vara avtalsrelaterad.200 Hänsynen till rättighetskränkarens 
obehöriga vinst skiljer sig emellertid från ersättning för utnyttjandet av varukännetecken. 
Hänsynen till rättighetskränkarens obehöriga vinst är inte i samma omfattning relaterad till något 
kontraktsförhållande.201 Den utomobligatoriska karaktären är tydligare. 
 
Vid bestämmandet av skadestånd till följd av varumärkesintrång är, förutom full ersättning, 
utgångspunkten att det aldrig skall löna sig att kalkylera med intrång.202 Med andra ord intrång 
skall inte leda till ett positivt resultat, det vill säga en vinst, i slutänden. Ett positivt resultat kan 
betraktas som en obehörig vinst. Därmed har denna utgångspunkt likheter med principen om 
obehörig vinst.  
 
Om ersättningen för ytterligare skada beräknas på rättighetskränkarens obehöriga vinst och inte 
på den minskade och uteblivna ökningen av inkomster, föreligger risk att man kallar något för 
ersättning för ytterligare skada som i själva verket är det ett återställande av obehörig vinst. 
Vidare var det inte lagstiftarens avsikt att, med hänsyn till omständigheter av annan betydelse än 
rent ekonomisk vid bestämmandet av skadestånd, ändra själva rätten till skadestånd enligt 38 § 
första stycket första meningen varumärkeslagen. Skadeståndet skulle enbart förstärkas för att 
underlätta beräkningen.203 
 
Ett alternativ kan vara att inkludera såväl ersättning för skada som återställande av otillbörlig 
förmögenhetsförskjutning i bestämmelserna om skadestånd. Ett konkret exempel är Tjeckiens 
varumärkeslagstiftning Act No. 441/2003 Coll. of 3 December 2003 som lyder som följer: 
 
CHAPTER II EFFECTS OF A TRADE MARK  
Section 8 Rights conferred by a trade mark 
(4) In case of infringement of trade mark rights the proprietor of the trade mark has the right to apply to the court for 
an order prohibiting the infringement or the impending infringement and the consequences of the infringement be 
remedied; the proprietor of the trade mark may also claim appropriate satisfaction, including pecuniary appropriate 
satisfaction. The right to claim the surrender of unjustified enrichment and to claim the damages shall not be 
affected.  
 
Förbud och kompensation kan aktualiseras, enligt den första meningen, vid varumärkesintrång. 
Dessutom kan återställande av otillbörlig förmögenhetsförskjutning och ersättning för skada 
aktualiseras enligt den andra meningen. Samma kombination gäller i USA. I rättsfallet Playboy 
Enterprises, Inc. versus PK Sorren Export Co., slog domstolen fast att rättighetshavaren kunde 
erhålla ersättning beräknad på såväl förlorad vinst som rättighetskränkarens obehöriga vinst. Det 
ena utesluter följaktligen inte det andra (se England204, Kanada och Australien205).  
 
Hänsyn till en rättighetskränkares obehöriga vinst har med att återställa en otillbörlig överföring 
av förmögenhetsvärde. Att utreda obehörig vinst kan vara tekniskt och kostsamt. Professionell 

                                                 
200 Avsnitt 3.1.3.5. 
201 Avsnitt 3.1 och speciellt 3.1.3.5. 
202 SOU 2001:26. 
203 Proposition 1993/94:122, avsnitt 15 Kostnadsaspekter. 
204 Intellectual Property Law, sidan 7. Unjust enrichment återställs genom en account of profits, som är en 
equitable remedy (inte praxis eller lagstiftning). 
205 Wise, Richard M. FCA, FCBV, ASA, CBA, Protecting & Managing Intellectual Property, Quantification of 
Infringement Damages.  
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granskning kan behövas av bland annat konton och kassa. Det brittiska rättsfallet Potton vs 
Yorkshire (1990) avslöjar att tiden som går åt för granskning kan vara svår att bedöma.  
 
3.3.5.2 Varaktighet samt graden av skuld 
Intrångets varaktighet och rättighetshavarens grad av skuld kan inverka på beräkningen och 
bevisningen av en skada samt bestämmandet av skadestånd. En beräkning av skadestånd kan 
följaktligen variera beroende på tidsaspekten; man kan presumera en naturlig relation mellan 
tiden för intrånget och en skada. Skadan ökar med tiden. Presumtionen kan vara en praktisk och 
rimlig generalisering vid vissa intrång. Om en marknadsföring, ett tillhandahållande eller en 
försäljning pågår 5 eller 15 dagar, kan betyda mycket för inkomster och goodwill. Ju längre det 
otillåtna utnyttjandet pågår, desto mer anseende och efterfrågan löper rättighetshavaren risk att 
förlora. Men ett intrång behöver emellertid inte ens resultera i skada för rättighetshavaren, till 
exempel vid tillverkning eller import utan att någon spridning av intrångsartiklar sker. Tiden är i 
sådant fall endast relevant för att avgöra hur länge det otillåtna utnyttjandet pågick.  
 
De subjektiva rekvisiten uppsåt, vårdslöshet och god tro kan även påverka skadstånd. Uppsåtliga 
eller grovt oaktsamma varumärkesintrång kan etiskt sett motivera större skadestånd än god tro. 
Att graden av skuld kan minska ett skadestånd uttrycks i 38 § varumärkeslagen.  
 
38 § sista stycket varumärkeslagen  
Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång skall betala ersättning för utnyttjandet av 
varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt. 
 
Det framgår i lagrummet att ersättningen för utnyttjandet av varukännetecken till följd av ett 
varumärkesintrång i god tro, villkoras av en skälighetsbedömning. Antingen kan ersättningen i 
fråga jämkas (helt eller delvis) eller så kan det utgå full ut. 
 
3.3.5.3 Arten och graden av intrång 
Även omständigheterna arten och graden av intrång kan påverka bevisningen och beräkningen av 
skada samt bestämmandet av skadestånd. Vad omständigheterna arten och graden av ett intrång 
innebär är svårt att bedöma, eftersom de varken exemplifieras i förarbetena eller är överdrivet 
uppenbara. Omständigheternas betydelse kommer förhoppningsvis att förklaras och utvecklas i 
praxis. Möjligen definieras arten av intrång beroende på tillvägagångssättet, närmare bestämt hur 
ett varumärkesintrång begås. En ensamrätt kan kränkas genom bland annat tillverkning, import, 
försäljning och uthyrning. Vidare kan man tänka sig att graden av intrång kan variera beroende 
på likheten mellan märken på varor. Graden av intrång kan vara mindre i form av ett användande 
av ett förväxlingsbart kännetecken än vid användandet av en exakt kopia. Förmodligen kan arten 
och graden av ett intrång variera också beroende på kvalitén på produkter och spridningen till 
allmänheten. Arten och graden av ett intrång bör vara mindre, om produkter med liknande eller 
identiska märken säljs till en sluten krets än till allmänheten. 
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4. Slutsats 
4.1 Allmänt om bestämmandet av skadestånd 
Diskussioner kring skadestånd vid varumärkesintrång kan endast belysa frågor och variationer 
som blir aktuella när skadestånd skall bestämmas. Förvisso eftersträvas objektiva kriterier,206 men 
bestämmandet är av erfarenhet i stor utsträckning subjektiv. Som Viscount Simon befäste i det 
amerikanska rättsfallet Gold Coast Selection Trust Ltd. vs Humphrey: 
 
"Valuation is an art, not an exact science. Mathematical certainty is not demanded, nor indeed is it possible." 
 
Med tanke på bestämmandet av skadestånd för skada på goodwill och framtida försäljning, vid 
varumärkesintrång, kan jag inte annat än hålla med Viscount Simon. 
 
4.2 Nuvarande och föreslagna bestämmelser om skadestånd 
De nuvarande bestämmelserna om skadestånd förstärker skyddet för rättighetshavarnas 
förmögenhetsintresse vid intrång i varumärke, jämfört med de tidigare bestämmelserna. En 
avgörande faktor är minimiregeln ”skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken”. Enligt 
nuvarande bestämmelser om skadestånd skall hänsyn tas till omständigheter av annan betydelse 
än rent ekonomisk. Den omständighet som har förekommit vid bestämmandet av skadestånd i 
uppsatsens rättsfall är den som har inkluderats i lagrummet; rättighetshavarens intresse att 
varumärkesintrång inte begås.207 Omständigheten har dock påverkat endast bestämmandet av 
ersättning för goodwillskada. Rättighetshavaren erhöll i regel endast ersättning för ytterligare 
skada i form goodwillskada, enligt uppsatsens rättsfall. Viktigt att påpeka är emellertid att det 
förekom att rättighetshavaren endast yrkade skadestånd för goodwillskada. Ersättningen för 
goodwill bestämdes oftast genom en skälighetsbedömning. Omständigheterna av annan än rent 
ekonomisk betydelse har alltså inte bidragit i tillräcklig utsträckning till att underlätta 
bevisningen och beräkningen av ytterligare skada samt bestämmandet av skadestånd.208  
 
Nuvarande bestämmelsers systematiska sammanhang verkar inte ha en begränsande effekt vid 
bestämmandet av skadestånd, enligt uppsatsens rättsfall.209 Med andra ord, bestämmandet av 
skälig ersättning för utnyttjande av varukännetecken begränsar inte utdömandet av ersättning för 
ytterligare skada som intrånget har medfört. Olika omständigheter av annan än rent ekonomisk 
betydelse kan även påverka bestämmandet av ett och samma skadestånd.210  
 
Med tanke på uppsatsens rättsfall bör rättighetshavare totalt sett bli bättre på att yrka skadestånd 
för uppkommen skada. Ett problem vid bestämmandet av skadestånd är att det råder en osäkerhet 
inom domarkåren med att presumera naturliga konsekvenser till följd av varumärkesintrång.211 
Därför bör rättighetshavare fastställa vilken skada som kan kvantifieras och vilken skada som 
måste presumeras som en naturlig konsekvens vid varumärkesintrång. Sedan bör mycket fokus 
under rättegången vara på att övertyga domstolen att åtminstone indirekt sluta sig till de 
åberopade naturliga konsekvenserna vid varumärkesintrång. Skada på anseende bör ofta kunna 
presumeras påverka både investeringar i varumärket och försäljning negativt. Under alla 
omständigheter bör skadestånd yrkas för andra typer av skada än goodwillskada.  
 

                                                 
206 Man kan nog aldrig nå ända fram. 
207 Intresset anses vara större om varumärket är väletablerat. Etableringen av ett varumärke påverkade dock 
bestämmandet av ersättning för goodwillskada redan innan lagändringen år 1994, se RH 1991:31. 
208 Avsnitt 3.3.1. 
209 Avsnitt 3.2.2. 
210 Avsnitt 3.3.2. 
211 Avsnitt 3.3.1. 
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Jämfört med de nuvarande skadeståndsbestämmelserna, förstärker de föreslagna bestämmelserna 
skyddet för rättighetshavares förmögenhetsintresse i högre grad, av den orsaken att faktorerna 
"rättighetshavarens uteblivna försäljning" och "den vinst som rättighetskränkaren har gjort till 
följd av intrånget" benämns i själva lagrummet. Totalt sett är förslaget om nya bestämmelser mer 
detaljerat, till följd av de fyra kriterierna som medtages i lagrummet, dock återstår utmaningen 
att på rätt sätt förstå och tillämpa kriterierna.  
 
4.2 Författarens förslag till bestämmelser om skadestånd 
Eventuella bestämmelserna om skadestånd bör vara en kombination av ersättning för omedelbar 
ren förmögenhetsskada och återställande av obehörig vinst, det vill säga så kallad otillbörlig 
överföring av förmögenhetsvärde eller otillbörlig förmögenhetsförskjutning. 
 
4.2.1 Ersättning för omedelbar ren förmögenhetsskada 
Skadestånd vid varumärkesintrång bör omfatta omedelbar ren förmögenhetsskada. Då skadan är 
av ekonomisk beskaffenhet, bör omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse inte 
påverka bestämmandet av skadestånd. Intrång i registrerade varumärken begås sällan i god tro212 
och därför är det rimligt att rätten till skadestånd förutsätter oaktsamhet, vilket även är brukligt 
inom skadeståndsrätten.  
 
Att ren förmögenhetsskada i allmänhet och sådan skada på immateriella rättigheter i synnerhet 
kan vara besvärlig att bevisa och beräkna vet vi av erfarenhet. Likafullt har den skadelidande en 
rätt till ersättning för skadan. Dock är det inte en tillräcklig anledning till att ändra på grunderna 
för beräkningen av skadestånd, så till vida att skapa en ersättning som kan utgå oavsett subjektivt 
rekvisit, skada och adekvat kausalitet samt har sin utgångspunkt i ett fiktivt avtalsförhållande. 
Med andra ord skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken skall inte utgå vid 
varumärkesintrång. Bevisningen och beräkningen av ren förmögenhetsskada samt bestämmandet 
av efterföljande skadestånd underlättas redan väsentligt och tillräckligt av 35:5 RB. Paragrafens 
skälighetsbedömning förutsätter inte full bevisning av skada om det är för svårt eller kostsamt. 
Dessutom förutsätter skadestånd för uppkommen ren förmögenhetsskada vanligtvis ett brott,213 
vilket 38 varumärkeslagen inte gör. 
 
4.2.2 Återställande av rättighetskränkares vinst 
Skadestånd vid ett varumärkesintrång bör återställa rättighetskränkarens obehöriga vinst. Om så 
vore fallet skulle det inte löna sig att göra intrång i varumärkesrätter. Att begå en rättsstridig 
handling som åsamkar skada på en rättighetshavares förmögenhetsintresse och räkna med vinst 
är ett särskilt klandervärt beteende. Följaktligen bör det vara rimligt att bevisbördan, skall bäras 
av rättighetskränkaren, för de kostnader som skulle kunna reducera skadeståndet för obehörig 
vinst.214 Visserligen kan det väcka en debatt om skyddet mot självangiveri215, men den omvända 
bevisbördan handlar primärt om att reducera sin egen skuld. Det handlar givetvis om balansgång 
mellan mänskliga rättigheter och praktiska förfarandesätt.216 Vidare får man inte glömma den 
kränkta rättighetshavarens mänskliga rättigheter, såsom rätt till privat egendom, närmare bestämt 
varumärkesrätten, vilken skall respekteras av andra personer.217 Det är inte bara svårt för en 
rättighetshavare att fastställa obehörig nettovinst, även fastställandet av obehörig bruttovinst kan 
vara svårt. Dessutom kan det vara kostsamt och arbetsamt. Därför bör obehörig vinst kunna helt 

                                                 
212 T 18766-01. 
213 2:4 skadeståndslagen. 
214 Nettovinsten istället för bruttovinsten. Avsnitt 3.3.5.1. 
215 Det vill säga framlägga bevis mot sig själv. Artikel 6 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 
Saunders vs U.K., 23 E.H.R.R. 313 at para. Brown vs Stott [2001] 2 W.L.R. 817.69.  
216 Heaney and McGuinness vs Ireland, 33 E.H.R.R. 264; Quinn vs Ireland (App. No. 36887/97) (21 December 
2000); J.B. vs Switzerland [2001] Crim.L.R. 748. 
217 Artikel 1 – Skydd för egendom, Tilläggsprotokoll den 20 mars år 1952. Jämför 2:23 Regeringsformen. 
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eller delvis presumeras med hänsyn taget till den naturliga och förväntade konsekvensen av den 
skadegörande handling och omständigheterna i det enskilda fallet. Med en ersättning för skada 
och återställande av rättighetskränkarens vinst bör en kränkt rättighetshavare få full ersättning. 
Dessutom bör det inte löna sig med att begå varumärkesintrång. 
 
4.2.3 Jämkning av skadestånd 
För att domstolar skall få en nödvändig flexibilitet vid bestämmandet av ett skadestånd, bör det i 
lagrummet, inkluderas en bestämmelse om jämkning av skadestånd vid ett varumärkesintrång. 
Visserligen kan en jämkning av skadestånd i nuläget göras enligt 6 kap 2 § SkL,218 men en 
bestämmelse om jämkning skulle göra rättsläget tydligare samt vara rimligt med hänsyn till 
förutsebarheten.  
 
4.3 Kombination av ersättning för skada och återställande 
Bestämmelser om skadestånd som inkluderar ersättning för ren förmögenhetsskada och 
återställande av otillbörlig överföring av förmögenhetsvärde är traditionella och ortodoxa ur ett 
skadeståndsrättsligt perspektiv. En kombination är emellertid ovanlig ur ett svensk perspektiv, 
men inte ur ett internationellt perspektiv.  
 
4.3.1 Exkluderande och inkluderande kombination  
De kombinationer som förekommer kan vara inkluderande (både och) eller exkluderande 
(antingen eller). En skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecken används internationellt 
som en alternativ regel för beräkning av både ren förmögenhetsskada och obehörig vinst.219 
Ersättningen brukar alltså endast verka i skuggan av ett egentligt skadeståndsansvar.  
 
4.3.2 Argument för och mot kombinationer 
Ett argument mot en exkluderande kombination är att de två typerna av skadeståndsansvar har 
olika ändamål. Ett återställande av rättighetskränkarens vinst ersätter inte nödvändigtvis all 
uppkommen skada. En ersättning för ren förmögenhetsskada återställer inte nödvändigtvis hela 
rättighetskränkarens vinst. 
 
Ett argument mot en inkluderande kombination är att rättighetskränkarens vinst motsvarar hela 
eller en väsentlig del av rättighetshavarens, i sin tur, förlorade vinst. Eftersom den förlorade 
vinsten är en skada ersätts den av allmänt utomobligatoriskt skadståndsansvar. Skulle sedan 
rättighetskränkarens vinst återställas skulle vinsten utgöra utgångspunkt för beräkningen av två 
olika skadestånd. Dock är jämförelsen tveksam, eftersom ett varumärkesintrång kan leda till en 
vinst för rättighetskränkaren samtidigt som rättighetshavarens vinst inte alls påverkas i 
överhuvudtaget. Förmodligen är det mer vanligt att rättighetskränkaren och rättighetshavaren 
förser olika kundgrupper med falska produkter respektive äkta än tvärtom. Ett exempel är falska 
märkesvaror, som utgör en stor del av pirathandeln.  
 
Ett annat argument mot en inkluderande kombination är att det totala skadeståndet kan överstiga 
full ersättning. Argumentet gäller i sådana fall även den nuvarande kombinationen som omfattar 
en minimiregel och ren förmögenhetsskada, eftersom minimiregeln inte är kopplad till en skada. 
Argumentet att mer än full ersättning kan utgå är mer relevant processuellt än reellt. Ren 
förmögenhetsskada till följd av ett varumärkesintrång kan vara svår att fastställa och att bevisa. 
Därför underlättar minimiregeln och återställande av otillbörlig överföring av förmögenhetsvärde 
bestämmandet av ett skadestånd.  
 

                                                 
218 Avsnitt 2.1.2.2. 
219 Bland annat i England och Kanada, se avsnitt 3.1.2.1. 
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Argumenten för en inkluderande kombination är den reparativa och den preventiva effekten. När 
en rättsstridig handling endast vållar en person skada är ett allmänt utomobligatoriskt 
skadeståndsansvar både rimligt och lämpligt. Men när en rättstridig handling både skadar en 
person och gynnar skadevållaren är en kombination av ersättning för skada och återställande av 
rättighetskränkarens vinst – mer rimlig och lämplig. Ett varumärkesintrång är ofta ett exempel på 
den senare rättstridiga handlingen, eftersom motivet med varumärkesintrång bör vara att göra en 
obehörig vinst. Ändamålet med en kombination är alltså att rättighetshavaren skall få full 
ersättning vid varumärkesintrång och att det inte skall löna sig med att begå ett intrång. 
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