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Sammanfattning 

Skydd för titlar på litterära och konstnärliga verk kan erhållas enligt olika lagar. I denna 

uppsats behandlas skyddet enligt upphovsrättslagen, varumärkeslagen och 

marknadsföringslagen. Varumärkeslagen ersattes den 1 juli 2011 av en ny, mer EU-anpassad, 

varumärkeslag. I och med detta försämrades skyddet för titlar ur ett upphovsmannaperspektiv. 

Det finns idag inget hinder för utomstående att, som varumärke, registrera en upphovsmans 

egenartade verkstitel. Det har alltså blivit viktigare, för den upphovsman som avser att 

använda sin titel som varumärke, att varumärkesregistrera den så fort som möjligt för att vara 

säker på att erhålla ensamrätt. Dessutom utgör registrering det mest fördelaktiga skyddet ur 

bevissynpunkt. De övriga skydden som en titel kan erhålla uppstår formlöst och kan således 

vara svårare att bevisa. 

I upphovsrättslagen erbjuds två olika typer av skydd för titlar: dels ett upphovsrättsligt för 

titlar som antingen utgör verk i sig själva eller är att anse som en litterär del av ett verk, dels 

ett förväxlingsskydd i 6 kap 50 §. Det förstnämnda ger ett skydd mot all slags efterbildning, 

medan det senare endast skyddar mot förväxling mellan verkstitlar, mellan upphovsmän samt 

mellan verkstitlar och upphovsmän. 

Förutom möjligheten för upphovsmannen att varumärkesregistrera en titel utgörs skyddet för 

titlar i varumärkeslagen numera dels av ett hinder mot att någon utomstående 

varumärkesregistrerar upphovsrättsligt skyddade titlar, dels av ett skydd för titlar som är 

inarbetade som varumärken. Registreringshindret avseende egenartade titlar har således 

avskaffats så att även utomstående har möjlighet att registrera denna typ av verkstitel. 

Marknadsföringslagen erbjuder i vissa fall ett kompletterande skydd för titlar. Lagens primära 

syfte är att ta tillvara konsumenternas och näringslivets intressen vid marknadsföring och att 

förhindra otillbörliga marknadsföringsåtgärder riktade mot konsumenter och näringsidkare. 

Syftet är alltså inte, till skillnad från varumärkeslagen och upphovsrättslagen, att skydda 

ensamrätten i och för sig. Bedömningen om en marknadsföringsåtgärd ska anses som 

otillbörlig ska göras utifrån en genomsnittskonsument.  

Avskaffandet av registreringshindret för egenartade titlar innebar alltså att skyddet för titlar 

försämrades ur ett upphovsmannaperspektiv. Detta kan uppfattas som otillfredsställande i och 

med att utvecklingen lett till att utnyttjandet av titlars kommersiella värden har fått en allt 

större betydelse. Den brist som uppstått i skyddet skulle kunna avhjälpas genom att 



 
 

komplettera det skydd som finns i 6 kap 50 § upphovsrättslagen, genom att i denna paragraf 

lägga till ett förbud mot att utomstående använder någons annans kända titel i 

näringsverksamhet. Skyddet skulle, genom ifrågavarande tillägg, även bli vidare och mer 

lättöverskådligt. I doktrin har fördelarna med ett sådant tillägg diskuteras men än så länge 

finns det dock inte något lagförslag med denna innebörd. 
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Förkortningar 
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MFL Marknadsföringslag (2008:486) 
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SOU Statens offentliga utredningar 
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UfR Ugeskrift for Retsvæsen 

URL Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  

VmL Varumärkeslag (2010:1877) 

äVmL Varumärkeslag (1960:644) 
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1. Inledning 

1.1 Begreppsförklaringar 

I uppsatsen används begreppet titelskydd enbart som beteckning för det skydd som kan 

erhållas enligt 6 kap 50 §, Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
1
 

Skydd som kan erhållas enligt andra bestämmelser och lagar, t.ex. Marknadsföringslag 

(2008:486),
2
 betecknas på andra sätt, t.ex. skyddet för titlar enligt MFL. Begreppet 

upphovsman eller skapare används som beteckning för den person som erhåller skyddet för 

titeln. Viktigt att observera är att annan än upphovsmannen/skaparen i vissa fall kan vara 

titelrättsinnehavare. 

1.2 Problembakgrund 

Vi kommer alla i kontakt med titlar på litterära och konstnärliga verk praktiskt taget varje dag. 

Det kan t.ex. röra sig om titlar på böcker, filmer och musikstycken. Att verken i sig omfattas 

av ett upphovsrättsligt skydd kan tyckas självklart, förutsatt att verken uppfyller kriterierna för 

verkshöjd. Vad gäller skyddet för verkens titlar kan det erhållas bl.a. genom URL, 

varumärkeslagen
3
 och MFL. Titeln fyller en funktion som namn på verket och är många 

gånger förknippad med ett betydande kommersiellt värde, vilket upphovsmannen ofta har 

intresse av att utnyttja. Verkstitlar kan komma att utvecklas till stora etablerade varumärken, 

som t.ex. Astrid Lindgrens Pippi Långstrump. Titeln används då ofta som beteckning för en 

mängd olika varor, t.ex. leksaker, husgeråd och livsmedel.  

Sedan Sverige blev medlem i den Europeiska unionen (EU) år 1995 föreligger en skyldighet 

att anpassa den nationella rätten till EU-rätten. Den nu gällande VmL, som trädde ikraft den 1 

juli 2011, är ett exempel på denna anpassning. Syftet var att modernisera och förenkla den 

gamla varumärkeslagen
4
 från 1960, som ansågs föråldrad. Ikraftträdandet av den nya VmL 

ledde till att skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk begränsades ur ett 

upphovsmannaperspektiv, jämfört med vad som gällde tidigare. Ur ett varumärkesrättsligt 

perspektiv ledde emellertid ifrågavarande förändring till att möjligheterna att uppnå skydd för 

varumärken utökades. Innan den nya lagen trädde ikraft var det inte tillåtet att registrera ett 

varumärke som innehöll titel på annans upphovsrättsskyddade verk. En förutsättning var dock 

att titeln kunde anses som egenartad. I den nu gällande VmL finns inte längre detta skydd för 

                                                      
1
 I fortsättningen används förkortningen URL. 

2
 I fortsättningen används förkortningen MFL. 

3
 I fortsättningen används förkortningen VmL. 

4
 I fortsättningen används förkortningen äVmL (äldre varumärkeslagen). 
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upphovsmannen. Nu är det alltså möjligt att registrera ett varumärke som innehåller en 

egenartad titel (vilken inte uppfyller kravet på verkshöjd eller är inarbetad) på annans 

skyddade verk. En förändring har således skett i det varumärkesrättsliga skyddet för titlar. 

Detta kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser för upphovsmannen, eftersom titlar 

på verk i allt större utsträckning används som beteckningar även för andra produkter än det 

litterära eller konstnärliga verket. Upphovsmannen riskerar således att förlora ensamrätten till 

sin titel, vilket hindrar honom från att till fullo utnyttja titelns potentiella ekonomiska värde. 

1.3 Problemformulering 

Hur har det varumärkesrättsliga skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk förändrats 

sedan införandet av den nu gällande VmL och vilken betydelse får denna förändring för 

omfattningen av skyddet för titlar?  

Kommer förändringen av det varumärkesrättsliga skyddet för titlar även påverka det skydd för 

titlar som kan erhållas enligt URL och i så fall på vilket sätt? 

Kommer förändringen av det varumärkesrättsliga skyddet för titlar även påverka det skydd för 

titlar som kan erhållas enligt MFL och i så fall på vilket sätt? 

1.4 Syfte 

Ett syfte med uppsatsen är att beskriva hur det varumärkesrättsliga skyddet för titlar har 

förändrats sedan införandet av den nu gällande VmL och vilken betydelse denna förändring 

får för omfattningen av skyddet för titlar. Ett annat syfte med uppsatsen är att undersöka det 

skydd för titlar som kan erhållas enligt URL och MFL och hur den varumärkesrättsliga 

förändringen av skyddet för titlar kan komma att påverka skyddet för titlar enligt dessa lagar. 

1.5 Metod  

Vi har använt oss av en traditionell rättsdogmatisk metod. Vi har alltså utgått från lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin. De lagar vi har använt oss av är äVmL, VmL, URL och MFL. 

Detta har vi gjort dels för att kunna beskriva hur det varumärkesrättsliga skyddet för titlar 

förändrats, dels för att kunna komma fram till hur denna förändring påverkat omfattningen av 

skyddet för titlar och om den även kommer påverka det skydd för titlar som ges enligt URL 

och MFL. Vi har också använt oss av den upphävda Lag (1931:152) med vissa bestämmelser 

mot illojal konkurrens
5
 eftersom titelskyddet tidigare var placerat i denna lag. De förarbeten 

                                                      
5
 I fortsättningen används förkortningen IKL. 
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vi har utgått från är främst förarbetena till VmL: SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och 

ändringar i firmalagen och Proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i 

firmalagen. Vi har även använt oss av förarbeten till URL, MFL och äVML. Även rättsakter 

från EU har beaktats. Vad gäller praxis har vi utgått från avgöranden från Högsta domstolen 

(HD), dåvarande Regeringsrätten (RegR),
6
 Marknadsdomstolen (MD), Patentbesvärsrätten 

(PBR) och Stockholms tingsrätt (Stockholms TR). Utöver svenska avgöranden har även 

avgöranden från EU-domstolen samt ett danskt avgörande beaktats. 

1.6 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att inriktas på det skydd för titlar som kan erhållas enligt VmL, URL och 

MFL. Det innebär att det skydd som kan erhållas enligt andra lagar inte kommer att beaktas. 

Eftersom uppsatsen utgår från svenska lagar kommer fokus att ligga på svensk rätt, men då 

EU-rätten har legat till grund för VmL och MFL kommer även delar av denna att behandlas. 

1.7 Disposition  

Inledningsvis behandlas, i kapitel 2, skyddet för titlar enligt URL, eftersom uppsatsen är 

skriven utifrån ett upphovsmannaperspektiv och eftersom titlar på litterära och konstnärliga 

verk främst förknippas med denna lag. Det är viktigt att förstå skyddet som kan erhållas enligt 

URL för att lättare kunna förstå problematiken kring avskaffandet av det varumärkesrättsliga 

registreringshindret för titlar. Efter kapitlet om skyddet för titlar enligt URL kommer skyddet 

för titlar enligt VmL att behandlas, i kapitel 3. Därefter följer, i kapitel 4, en redogörelse för 

skyddet för titlar enligt MFL. Anledningen till att skyddet enligt MFL behandlas sist är att 

denna lag ofta kan ge ett kompletterande skydd, vid sidan av URL och VmL. I de två 

avslutande kapitlen, kapitel 5 och 6, återfinns analysen respektive slutsatsen. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
6
 Nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen. 
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2. Skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk enligt URL 

2.1 Inledning 

Det framgår av doktrin att en titel på ett litterärt eller konstnärligt verk kan erhålla skydd 

enligt URL på tre olika grunder.
7
 Till att börja med kan en titel erhålla upphovsrättligt skydd 

under förutsättning att den uppnår verkshöjd och därmed utgör ett eget, självständigt verk. En 

titel som är egenartad, men som inte uppfyller kravet på verkshöjd, erhåller skydd enligt 6 kap 

50 § URL, det s.k. titelskyddet. En titel kan även erhålla upphovsrättsligt skydd som en 

litterär del av verket.
8
 Nedan redogörs, till att börja med, mer allmänt för upphovsrätten till 

verk. Denna redogörelse ska ses som en bakgrund för att förstå vad upphovsrätten handlar om 

och är även relevant för de titlar som antingen skyddas som ett eget verk eller som en del av 

ett verk. Därefter redogörs mer specifikt för vilka skydd en verkstitel kan erhålla enligt URL.  

2.2 Det upphovsrättsliga skyddet  

Upphovsrätten är en grundlagsstadgad ensamrätt. Av 2 kap 16 § regeringsformen (1974:152) 

(RF) följer att ”[f]örfattare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt 

bestämmelser som meddelas i lag”. Den lag som främst avses är URL. Kärnan i URL kommer 

till uttryck i lagens första paragraf. Där stadgas vad som skyddas av lagen och vem som 

erhåller skyddet. Enligt 1 kap 1 § 1 st URL har skaparen till ett litterärt eller konstnärligt verk 

upphovsrätt. Skyddets omfång är brett och uppräkningen i 1 kap 1 § URL är inte fullständig. 

Enligt 7 p, samma paragraf, omfattas även ”verk som kommit till uttryck på annat sätt”. I 

uppräkningen av de verk som kan erhålla skydd nämns, i 1 p, ”skönlitterär eller beskrivande 

framställning i skrift eller tal”, vilket är exempel på litterära verk (även datorprogram, i 2 p, 

anses som litterära verk).
9
 Med begreppet litterärt i paragrafens första stycke menas att verket 

ifråga beskriver, åskådliggör, sammanställer eller anger någonting.
10

 Under första punkten 

kan bl.a. titlar som uppnår verkshöjd, och därmed utgör verk i sig själva, placeras in. 

                                                      
7
 Nordell, Per Jonas, Upphovsrättsligt skydd för kännetecken, NIR 2002, s. 105.  

8
 Innebörden av att en titel kan erhålla skydd som en del av ett verk är emellertid oklar. Läs mer under avsnitt 

2.3.1 ”Skydd för titlar som självständiga verk eller som del av verk enligt URL”. 
9
Adamsson Peter, Bonthron Malin, Danowsky Peter, W. Essén Eric, Karlsson Leif, Kylhammar Anders, 

Lundgren Ragnar, Olsson Henry, Pehrson Lars, Öster Karl Olov, Lagarna inom immaterialrätten: Kommentarer 

till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder 

den 1 januari 2008, 3 uppl., Norstedts Juridik AB 2008, s. 13. 
10

 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: 

upphovsrätt – patent – mönster – varumärken – namn – firma – otillbörlig konkurrens, 12 uppl., Jure AB 2011, 

s. 49. 
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Upphovsrätt uppstår i och med skapandet. Någon registrering eller anmälan av det skapade 

verket behöver inte göras.
11

 Rätten uppstår med andra ord formlöst. Enligt 4 kap 43 § URL 

gäller upphovsrätten, som huvudregel, t.o.m. det sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår.   

För att erhålla upphovsrätt krävs att verket ifråga är skapat av någon och att det uppfyller 

kravet på verkshöjd. Begreppet skapat i 1 kap 1 § 1 st URL innebär att det ska vara ett arbete 

utfört av en eller flera bestämda fysiska personer och inte mekaniskt framställt eller skapat av 

en juridisk person. Det ska således vara ett eget intellektuellt mänskligt skapande.
12

 

Verkshöjdskravet innebär att verket ska vara såväl självständigt som originellt (även kallat 

dubbelskapandekriteriet) och en prövning får göras i varje enskilt fall. Ett verk är självständigt 

och originellt under förutsättning att det skiljer sig från allt som tidigare har skapats och att 

risken för att någon utan kännedom om verket skulle kunna skapa ett identiskt verk eller ett 

verk som liknar skaparens är minimal.
13

 Vid verkshöjdsbedömningen tas alltså hänsyn till 

skillnaden mot allt som tidigare skapats såväl som till vad som kan tänkas bli skapat i 

framtiden.
14

 Något krav på verkets kvalitet finns inte och ingen vikt läggs vid vad syftet eller 

ändamålet med skapandet var. Det spelar således ingen roll om skaparens syfte var att sälja 

produkter eller framkalla känslor.
15

 De uppställda kraven på verkshöjd är i svensk rätt 

förhållandevis låga.
16

 

Ett verk måste alltså uppnå verkshöjd för att skyddas. Det skydd som erhålls genom 

upphovsrätten är ett formskydd. Det innebär att upphovsrätten i stort sett inte skyddar verkets 

ämne, idé eller uppgifter. Av betydelse är det sätt på vilket innehållet i verket beskrivs. 

Upphovsrätten begränsar sig dock inte till den ursprungliga skapade formen, vilket medför att 

samtycke krävs från upphovsmannen för att få återge verket i en annan uttrycksform än 

originalet. Exempelvis kan titlar användas i flera olika syften och uttrycksformer och för olika 

typer av produkter. Upphovsrätten skyddar både verkets yttre och inre form. Med skydd för 

verkets inre form avses ett skydd för själva tankeinnehållet, inte som abstrakt idé utan enbart i 

den individuella utformningen av verket.
17

  

                                                      
11

 Bernitz m.fl. s. 34. 
12 

Adamsson m.fl., s. 14. 
13

 A.a. s. 14. 
14

 Bernitz m.fl., s. 55.  
15

 SOU 1956:25 Auktorrättskommitténs förslag till upphovsrättslag, s. 67 och a.a. s. 57 f. 
16

Adamsson m.fl., s. 14. 
17

 SOU 1956:25, s. 68 f. 



7 
 

Verk som uppfyller kravet på verkshöjd erhåller, som framgått ovan, skydd enligt URL. 

Skyddets omfattning kan dock variera beroende på hur pass originellt och självständigt verket 

är. Ofta talas om ett större eller mindre skyddsomfång för verket. Ett verk med en hög grad av 

originalitet har ett större skyddsomfång än ett verk som inte uppnår samma grad av 

originalitet. Det sagda illustrerar upphovsrättens syfte, vilket är att främja och belöna litterärt 

och konstnärligt skapande. En högre grad av originalitet belönas således genom att erhålla ett 

större skyddsomfång.
18

 

2.2.1 Upphovsrättens innebörd  

Upphovsrätten utgörs av två delar: en ekonomisk och en ideell. Den ekonomiska rätten, som 

kommer till uttryck i 1 kap 2 § URL, innebär att upphovsmannen har en uteslutande 

förfoganderätt till verket (bortsett från de inskränkningar som finns i 2 kap URL). Med detta 

menas att upphovsmannen har rätt att framställa exemplar av verket och att göra det 

tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har närmare bestämt en 

exemplarframställningsrätt, en framföranderätt, en överföranderätt, en spridningsrätt och en 

visningsrätt. Att upphovsmannen har en uteslutande förfoganderätt innebär följaktligen att han 

har en ensamrätt. Han kan således hindra andra från att utnyttja verket. Upphovsmannens 

ekonomiska rättigheter till verket gäller både verkets originalform samt eventuella förändrade 

former av verket. Ensamrätten omfattar hela verket men även delar av det kan omfattas, under 

förutsättning att delarna i sig uppnår verkshöjd och följaktligen är att anse som 

upphovsrättsliga verk.
19

 

Den ideella rätten, i 1 kap 3 § URL, består av två delar. Den ena delen, paternitetsrätten, som 

framgår av paragrafens första stycke, innebär en rätt att bli angiven som upphovsman till sitt 

verk. Den andra delen, som framgår av andra stycket, brukar kallas respekträtten och innebär 

ett skydd mot kränkande ändringar av upphovsmannens verk. För att ändringarna ska anses 

vara kränkande måste de skada upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende. 

Bedömningen om en ändring ska anses kränkande ska göras utifrån upphovsmannens 

perspektiv med hjälp av en objektiv bedömningsgrund.
20

 

  

                                                      
18

 Bernitz m.fl., s. 60 och NJA 1994 s. 74 (”Smultronmönster”). 
19

 Adamsson m.fl., s. 16-18. 
20

 SOU 1956:25, s. 123. 
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2.2.2 Vem erhåller upphovsrätt? 

Upphovsrätt tillkommer, enligt 1 kap 1 § 1
 
st URL, skaparen av verket, dvs. en fysisk 

person.
21

 Upphovsrätten behöver inte alltid tillfalla enbart en enskild skapare. Enligt 1 kap 6 § 

URL kan upphovsrätten tillfalla flera personer gemensamt om de tillsammans skapat verket. 

Var och en av upphovsmännen kan då åberopa det skydd upphovsrätten utgör. Vill någon av 

upphovsmännen utnyttja det gemensamma verket krävs samtycke från de övriga 

upphovsmännen.
22

 En upphovsrätt kan genom avtal tillfalla annan än skaparen. Det kan ske 

bl.a. vid beställningsarbeten eller i anställningsförhållanden.
23

 

2.3 Skyddet för titlar enligt URL 

Som tidigare nämnts kan en titel erhålla skydd på tre olika grunder enligt URL.
24

 Till att börja 

med kan en titel i vissa fall vara så originell att den har ett självständigt värde och erhåller då 

ett upphovsrättsligt skydd. Titeln har då ett skydd mot alla former av efterbildning. Den andra 

möjligheten som finns för en titel att erhålla skydd är enligt 6 kap 50 § URL (titelskyddet). 

Här finns ett särskilt förväxlingsskydd avseende själva beteckningen (titeln) på ett 

konstnärligt eller litterärt verk. De motiv som finns bakom 6 kap 50 § URL är att titlar ofta 

representerar såväl ideella värden som stora ekonomiska värden för skaparen, även om titeln i 

sig inte anses som ett verk. Det är därför viktigt att även de titlar som inte utgör självständiga 

verk skyddas.
25

 En titel kan också skyddas upphovsrättsligt som en litterär del av ett verk.
26 

2.3.1 Skydd för titlar som självständiga verk eller som en del av ett verk 

enligt URL 

Av doktrin framgår att en titel som uppnår verkshöjd har ett självständigt värde och utgör en 

intellektuell prestation i sig själv. Titlar som har ett självständigt värde är ovanliga och endast 

i undantagsfall torde en titel i sig kunna uppnå verkshöjd.
27

 Svensk rättspraxis på området 

saknas och någon vägledning kan således inte hämtas därifrån. Däremot prövade Stockholms 

TR, i fallet ”Ta mig till havet”, frågan huruvida textraden ”Ta mig till havet och gör mig till 

kung” i Peter Lundblads låt Ta mig till havet kunde anses ha verkshöjd och åtnjuta 

                                                      
21

 Adamsson m.fl., s. 14. 
22

 A.a. s. 25. 
23 

A.a. s. 15, se även t.ex. 3 kap 27 § URL. 
24

 Se ovan avsnitt 2.1 ”Inledning”. 
25 

SOU 1956:25, s. 399. 
26

 Innebörden av att en titel kan erhålla skydd som en del av ett verk är emellertid oklar. Läs mer under avsnitt 

2.3.1 ”Skydd för titlar som självständiga verk eller som del av verk enligt URL”. 
27 

P:son Westerlind, Mikael, Titelskydd, NIR 1972, s. 264-266. 
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upphovsrättsligt skydd.
28

 Silja Line hade i reklamsammanhang använt sig av texten men bytt 

ut ett par ord: ”Ta dig till havet, vi gör dig till kung”. TR:n ansåg att Lundblads textrad 

uppnådde verkshöjd, eftersom ordsammansättningen visade prov på originalitet, och att Silja 

Line därmed gjort intrång i upphovsrätten. Fallet gällde således bedömning av textraden och 

inte den nästan identiska låttiteln Ta mig till havet. TR:n fann ingen anledning att pröva 

intrång i låttiteln eftersom intrång kunde göras gällande på andra grunder. Av domskälen 

framgår dock att enstaka meningar och ord kan uppnå verkshöjd och därmed erhålla 

upphovsrättsligt skydd. TR:n framhöll emellertid att utrymmet för att uppnå verkshöjd kan 

antas bli mindre ju mer begränsat skapandets omfång är.
29

  

I doktrin ges tänkbara förslag på existerande titlar som borde kunna betraktas som 

självständiga verk. Exempel är titlarna Jag är nyfiken – Gul?, Varför är det så ont om Q? och 

Aniara.
30

 En titel kan uppnå verkshöjd och därmed ses som ett självständigt verk under 

förutsättning att den är originell och självständig i förhållande till det verk den betecknar. Den 

erhåller då ett självständigt upphovsrättsligt skydd. Enligt 1 kap 2 § URL skyddas titeln mot 

varje slag av utnyttjande, t.ex. som varumärke eller för annat marknadsföringsändamål.
31

 

Skyddet som erhålls är som huvudregel tidsbegränsat till 70 år efter upphovsmannens dödsår, 

vilket framgår av 4 kap 43 § URL.  

För att uppnå verkshöjd krävs att titeln är såväl originell som självständig och att risken för 

dubbelskapande är minimal. Titeln måste ha ett eget tankeinnehåll och inte enbart vara en del 

av det övriga verket.
32

 Det finns, som framgått ovan, ingen svensk rättspraxis som kan 

vägleda i denna fråga. I Danmark finns emellertid ett domstolsavgörande från högsta instans, 

där en titel erkändes som ett självständigt verk. Avgörandet gällde den danska översättningen 

av titeln på Hemingways roman For Whom the Bell tolls, på danska Hvem ringer klokkerne 

for? Översättningstiteln Hvem ringer klokkerne for? erkändes verkshöjd och denna titel kunde 

därmed inte användas som titel på filmatiseringen av boken utan upphovsmannens samtycke. 

I domskälen framhöll domstolen att den danska översättningen uppfyllde kravet på 

självständighet eftersom den kunde anses underlätta för allmänheten att ta till sig bokens 

huvudtankar.
33

 Enligt Westerlind utgör emellertid inte Hvem ringer klokkerne for? ett bra och 

illustrerande exempel på en titel som utgör ett självständigt verk. Han menar på att titeln, 

                                                      
28

 T 9013-04 (”Ta mig till havet”). 
29

 T 9013-04 (”Ta mig till havet”). 
30 

Nordell, s. 107, Westerlind, s. 266 f och Bernitz m.fl. s. 307. 
31

 Westerlind, s. 265.  
32

 A.a. s. 265 f och Adamsson m.fl., s. 14. 
33 

UfR 1951 s.725 (”Hvem ringer klokkerne for?”) och Westerlind, s. 266 f. 
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isolerat sett, inte kan anses uppnå en hög grad av originalitet, utan att denna kommer fram 

först om titeln betraktas tillsammans med verket, eftersom den då underlättar för läsarna att ta 

till sig bokens huvudtankar.
34

 Som ovan nämnts ges i doktrin exempel på titlar som skulle 

kunna uppnå verkshöjd. Westerlind nämner två av dessa: Jag är nyfiken – gul? och Aniara. I 

det förstnämnda exemplet anses titeln originell p.g.a. den ovanliga sammansättningen av 

okonstlade ord. I det andra exemplet består originaliteten av det nyskapade namnet.
35

 Även 

titeln Änglamark har nämnts som exempel på en titel som skulle kunna uppnå verkshöjd och 

ses som ett självständigt verk.
36

 Nordell framhåller dock att det inte finns någon praxis som 

kan vägleda i denna fråga och att det torde vara tveksamt, ur konkurrenshänsyn, om kravet på 

verkshöjd kan ställas så pass lågt att ett enda ord skulle kunna utgöra ett eget verk. Om så 

hade varit fallet skulle det, enligt honom, innebära att registrering skulle kunnat hindras för 

kännetecken bestående av detta ord, enligt dåvarande 14 § 1 st 5 p äVmL,
37

 på den grunden 

att upphovsrätten till det litterära verket kränktes.
38

 I fallet ”Ta mig till havet” anförde 

Stockholms TR att det borde vara svårare för kortare texter, t.ex. ord eller meningar, att 

uppfylla kravet på verkshöjd.
39

 Utrymmet för självständighet och originalitet är då begränsat 

och risken för dubbelskapande blir större. 

Ovan har nämnts att en titel kan erhålla upphovsrättsligt skydd som en litterär del av verket.
40

 

Innebörden av detta skydd är dock oklar. Enligt Larsson kan en titel skyddas på två olika sätt 

enligt URL: som ett eget verk eller enligt titelskyddsbestämmelsen. Hon framhåller emellertid 

att titlar som inte är att anse som verk i sig själva alltid erhåller skydd tillsammans med det 

övriga verket.
41

 Eberstein ger exempel på titlar som ansetts kunna skyddas upphovsrättsligt 

som en litterär del av verket: Kanske en diktare och Melodien som kom bort. Dessa har ansetts 

förmedla verkens grundtankar på ett originellt sätt.
42

 Eberstein synes alltså lägga in ett slags 

originalitetskrav på titeln för att denna ska kunna bli en skyddad litterär del av verket, medan 

Larsson framhåller att titlar som inte utgör fristående verk alltid får skydd tillsammans med 

det övriga verket.  

                                                      
34

 Westerlind, s. 266. 
35

 A.a. s. 266 f. 
36

 Nordell, s. 107. 
37

 Nuvarande 2 kap 10 § 4 p VmL. 
38

 Nordell, s. 107. Läs mer om kränkningsbestämmelsen i kapitel 3 ”Skyddet för titlar på litterära och 

konstnärliga verk enligt VmL”. 
39

 T 9013-04 (”Ta mig till havet”). 
40

 Se avsnitt 2.1 ”Inledning” och 2.3.1 ”Skydd för titlar som självständiga verk eller som del av verk enligt 

URL”. 
41

 Larsson, Malin, Titelskydd – Särskilt om periodiska skrifters titlar, Institutet för immaterialrätt och 

marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr 107, Jure AB 1998, s. 4. 
42

 Eberstein, Gösta, Vad bör skyddas vid en nordisk auktorrättslagstiftning?, NIR 1946, s. 12. 
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Westerlind tar upp en diskussion kring frågan huruvida en titel kan skyddas som en del av 

verket enligt URL. Han anför i sin diskussion att det har hävdats att en titel som inte är 

självständig i förhållande till verket inte kan erhålla upphovsrättsligt skydd på annat sätt än 

tillsammans med verket. Titeln ses då som en del av verket och intrång kan inte anses ha skett 

i rätten till titeln om intrång inte ansetts ha skett i verket som helhet.
43

 Röder framhåller 

däremot den åsikten att en titel aldrig kan ses som en del av verket.
44

 Enligt Westerlind är det 

naturligast att alltid betrakta en titel som beteckning på verket, vilket inte utgör hinder mot att 

titeln har verkskaraktär. Han menar att titeln alltså inte bör ses som en integrerad del av 

verket. Enligt Westerlind blir, om denna uppfattning kan godkännas, följden att även titlar 

med verkskaraktär som återger verkets grundtanke omfattas av det upphovsrättsliga skyddet 

och att det inte finns anledning att skilja mellan självständiga och osjälvständiga titlar som har 

verkskaraktär. Han framhåller dock att, oavsett om titeln kan få skydd som en del av verket 

eller inte, det är viktigt att det finns ett adekvat och fullgott skydd för de titlar som uppvisar en 

påtagligt individuell karaktär. Han anför vidare att det som är avgörande för om en titel ska 

kunna erhålla ett upphovsrättsligt skydd är dess grad av originalitet.
45

 Även Westerlind har 

således uppfattningen att det för upphovsrättsligt skydd krävs att titeln uppvisar viss 

originalitet. Det kan ifrågasättas hur upphovsrättsligt skydd för titeln som en del av ett verk 

förhåller sig till registreringshindren i äVmL och VmL.
46

 

2.3.2 Titelskyddet i 6 kap 50 § URL 

Titelskyddet är stadgat i 6 kap 50 § URL och har följande lydelse: 

Litterärt eller konstnärligt verk må ej göras tillgängligt för allmänheten under sådan titel (…), att verket eller 

dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk eller dess upphovsman. 

Innan paragrafen infördes i URL fanns titelskyddet i den numera upphävda IKL. I prop. 

1960:17 anfördes skäl för att istället föra över titelskyddet till URL. Det anfördes bl.a. att det 

är uppenbart att titelskyddet har anknytning till upphovsrätten, speciellt den ideella rätten och 

att det faller sig naturligt att samma lag som skyddar verket också ger skydd för verkets titel.
47

 

Paragrafens skyddsföremål är titlar på litterära och konstnärliga verk. Det är fråga om ett 

förväxlingsskydd, vilket ska fånga upp titlar som inte uppnår verkshöjd och därmed inte 

                                                      
43

 Westerlind, s. 267. 
44

 Röder, Hein, Schutz des Werkstitels, Max-Planck-institut, 1970, s. 139 ff. 
45

 Westerlind, s. 267. 
46

 Se vidare kapitel 5 ”Analys” för diskussion kring detta. 
47

 Prop. 1960:17 Förslag till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, s. 272. 
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skyddas som självständiga verk enligt URL.
48

 Skyddet är, till skillnad från 

upphovsrättsskyddet, inte tidsbegränsat. Det framgår indirekt av paragrafen, genom uttrycket 

förut offentliggjort verk. 6 kap 50 § URL ger alltså verk, vars skyddstid på 70 år efter 

upphovsmannens dödsår har gått till ända, ett i tiden obegränsat titelskydd. Skyddet gäller, 

enligt 8 kap 60 § 5 st URL, även om verket har sitt ursprung i något annat land. 

6 kap 50 § URL uppställer således ett skydd mot förväxling mellan titlar på verk, mellan 

upphovsmän samt mellan upphovsmän och titlar på verk. Viktigt att notera är att titelskyddet 

inte gäller mot förväxlingar som kan ske mellan ett varumärke och en titel.
49

 I 6 kap 50 § 

URL finns inget uppställt rekvisit om att en titel måste vara egenartad för att erhålla ett 

förväxlingsskydd. Det framgår dock av lagens förarbeten. Där framhålls att en titel som inte 

är egenartad inte gärna kan ge upphov till förväxling. En titel som enbart anger ett ämne, t.ex. 

Svensk civilrätt, är som huvudregel inte skyddad.
50

 Nordell ifrågasätter det faktum att 

titelskyddet är placerat i URL och om det inte istället borde utgöra en del av 

känneteckensrätten. Han jämför skyddet enligt 6 kap 50 § URL med skyddet enligt 14 § 1 st 5 

p äVmL
51

 och konstaterar att det förra till viss del är av känneteckensrättslig karaktär. Ett 

exempel är att ordet förväxling används i paragrafen.
52

 I dagsläget finns förslag till en ny 

URL, som föreslås träda ikraft den 1 januari 2013. Titelskyddet föreslås förändras i vissa 

avseenden. Förändringarna rör paragrafens placering, språkliga utformning samt ett 

förtydligande tillägg att titelskyddet ska vara obegränsat i tiden.
53

  

Förväxlingsbedömningen 

Det skydd som kommer till uttryck i 6 kap 50 § URL innebär ett strikt förbud mot att 

offentligöra verk som betecknats med en förväxlingsbar titel. De finns flera olika faktorer som 

spelar in vid bedömningen huruvida en titel är lätt förväxlingsbar. Domstolarna har frihet att 

bedöma vad som krävs för att förväxling i det enskilda fallet ska föreligga. Ett illustrerande 

exempel vad gäller förväxlingsbedömningen är rättsfallet ”Skotten i Dallas”.
54

 År 1966 sände 

Sveriges Radio ett TV-program som handlade om mordet på den amerikanske presidenten 

John F Kennedy. Programmet sändes under titeln Skotten i Dallas. I slutet av 1970 gav 

                                                      
48

 Adamsson m.fl., s. 117. 
49

 Bernitz m.fl., s. 307. 
50 

SOU 1956:25, s. 402. 
51

 Läs mer om registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL nedan i kapitel 3 ”Skyddet för titlar på litterära och 

konstnärliga verk enligt VmL”. 
52

 Nordell, s. 109. 
53

 SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag, s. 160 f. 
54

 NJA 1974 s. 403 (”Skotten i Dallas”). 



13 
 

bokförlaget Lindblads ut en bok med samma titel som TV-programmet. Även boken handlade 

om mordet på president John F Kennedy. Sveriges Radio gav därefter, år 1971, ut en 

bearbetning av sitt TV-program i bokform. Boken baserades på TV-programmet och hade 

samma titel. En tvist mellan bokförlaget Lindblads och Sveriges Radio uppstod angående 

användningen av titeln Skotten i Dallas. Båda parterna hävdade att de hade rätt till titeln, och 

följaktligen titelskydd enligt 6 kap 50 § URL, och att motparten gjort sig skyldig till intrång. 

Tvisten avgjordes av HD. I domskälen diskuterade HD hur förväxlingsbedömningen skulle 

ske. HD tog hänsyn till att TV-programmet endast sänts en gång och att den första boken 

publicerades fyra år efter TV-programmets sändning. HD beaktade även att verken, dvs. TV-

programmet och boken, var av olika art. HD ogillade därför Sveriges Radios talan och 

menade att verken inte lätt kunde förväxlas med varandra. Lindblads tilläts med andra ord att 

utge en bok med exakt samma titel som TV-programmet. När sedan Sveriges Radio gav ut en 

bok som baserades på TV-programmet och använde samma titel (Skotten i Dallas), gjorde HD 

bedömningen att Sveriges Radio, genom utgivandet, gjort sig skyldig till intrång i Lindblads 

rätt till titeln. Sveriges Radio tvingades därför att till Lindblads utge 10 kronor (!) som 

kompensation för intrånget. I domskälen konstaterade HD dock att förväxlingsfaran kunde ha 

undanröjts av Sveriges Radio genom ett tillägg på bokens omslag eller med hjälp av 

information via reklam. Ett justitieråd kom fram till samma domslut, men menade att varken 

något tillägg på bokomslaget eller någon upplysning via reklam kunde undanröja en 

föreliggande förväxlingsrisk.
55

  

Domstolen tog alltså inte enbart hänsyn till titlarnas exakta lydelse, utan även till om verken 

ifråga var av samma art och hur lång tid som gått mellan offentliggörandet av verken med de 

likartade titlarna. Även faktorer som i vilken utsträckning den första titeln var känd bland 

allmänheten och hur länge den varit känd spelade en betydande roll vid bedömningen. 

Domstolen tog även hänsyn till om verken utnyttjats genom samma, annan eller liknande 

teknik.
56

 Bedömningen måste dock göras från fall till fall eftersom olika faktorer kan vara av 

mer eller mindre avgörande betydelse.
57

  

Även rättsfallet ”Låt mig få tända ett ljus”, som visserligen i första hand behandlade frågan 

om vederlag, illustrerar i viss mån förväxlingsbedömningen. HD tog där bl.a. hänsyn till det 

                                                      
55

 NJA 1974 s. 403 (”Skotten i Dallas”). 
56

 NJA 1974 s. 403 (”Skotten i Dallas”). 
57

 Nordell, s. 108 f och Carlén-Wendels, Thomas, Upphovsrätt i reklam och media, 2 uppl., Studentlitteratur AB 

1997, s. 90. 
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ifrågavarande verkets omfattande spridning samt till dess inarbetning.
58

 Som framgått ovan 

ligger det i sakens natur att en titel måste vara egenartad för att vara skyddad mot 

förväxling.
59

 Rättsfallet ”Blod och Eld” visar äldre rätts syn på egenartskravet hos en titel.
60

 

Knäckfrågan var om boken med titeln Blod och Eld var tillräckligt egenartad för att erhålla 

skydd enligt 9 § 2 st IKL, som i huvudsak motsvarar dagens titelskydd i 6 kap 50 § URL. 

Bokens titel, Blod och Eld, hade av svaranden använts som titel på en film vars handling var 

en helt annan än bokens. Svaranden hävdade att titeln var ett inarbetat kännetecken för 

Frälsningsarmen. HD ansåg att bokens titel var egenartad och därmed erhöll titelskydd.
61

  

Titelskyddet ska skydda egenartade titlar mot att någon annan än skaparen i god eller ond tro 

gör ett verk tillgängligt för allmänheten med en lätt förväxlingsbar titel. I ordet tillgängligt 

ligger såväl offentliggörande som mångfaldigande av verket. Det är med andra ord inte tillåtet 

att använda sig av lätt förväxlingsbara titlar vid offentliggörande av verk eller på verk som 

sprids till allmänheten.
62

    

I förarbetena till URL framgår att förväxlingsbedömningen enligt 6 kap 50 § ska göras på 

samma sätt och utifrån samma bedömningsgrunder som när titelskyddet fanns i IKL.
63

 

Förväxlingsbedömningen ska därför till viss del göras utifrån ett konkurrensrättsligt 

perspektiv. Inom konkurrensrätten består ofta skyddet för ett alster av ett förbud mot 

användning av liknande alster som medför förväxlingsrisk.
64

 Förväxling föreligger mellan 

titlar när de exakt överensstämmer. Förväxlingsrisk föreligger även då huvuddragen eller en 

karaktäristisk del av titlarna överensstämmer helt eller delvis. En bedömning av vad som 

krävs för att förväxling ska anses föreligga måste göras i varje enskilt fall. Ofta måste även 

andra faktorer beaktas än enbart titlarnas utseende. Det finns inget krav på att förväxling 

redan har skett för att ingripande ska kunna ske.
65

 Det finns endast ett fåtal vägledande domar 

som belyser förväxlingsbedömningen.
66

 Ett exempel är det ovan behandlade fallet ”Skotten i 

Dallas”.   

                                                      
58

 NJA 1986 s. 226 (”Låt mig få tända ett ljus”). 
59

 SOU 1956:25, s. 402. 
60

 NJA 1947 s. 450 (”Blod och Eld”). 
61 

NJA 1947 s. 450 (”Blod och Eld”). 
62

 Westerlind, s. 271. 
63 

SOU 1956:25, s. 402 f. 
64

 Larsson, s. 7. 
65

 SOU 1956:25, s. 404 och prop. 257/1942, s. 21 bilaga A, PM 1942:1 angående ökat rättsskydd för 

beteckningar på affärsföretag, varor, litterära verk m.m. 
66

 Nordell, s. 108. 
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2.4 Sammanfattning URL 

En titel kan i vissa fall anses som ett eget verk och därmed omfattas av ett upphovsrättsligt 

skydd, vilket innebär en ensamrätt att förfoga över verket (titeln). Denna ensamrätt utgörs av 

såväl en ideell som en ekonomisk rätt. Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst och 

gäller som huvudregel t.o.m. det sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår. 

Upphovsrättsligt skydd kan också erhållas om titeln anses som en litterär del av ett verk. URL 

erbjuder även ett förväxlingsskydd i 6 kap 50 § (titelskyddet). Bestämmelsen ger egenartade 

titlar ett i tiden obegränsat skydd mot offentliggörande av verk, på vilket en titel används som 

medför förväxlingsrisk med verk som tidigare gjorts tillgängligt för allmänheten eller med 

detta verks upphovsman.  
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3. Skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk enligt VmL 

3.1 Inledning  

Det har kommit att bli allt vanligare att titlar används som varumärken för andra produkter än 

verket ifråga. Det är viktigt att erhålla ensamrätt till sitt varumärke för att till fullo kunna 

utnyttja det ekonomiska värde det representerar. I och med införandet av den nu gällande 

VmL finns idag en möjlighet att registrera ett varumärke som innehåller en egenartad titel på 

någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Registreringshindret i 14 § 1 st 5 p 

äVmL, avseende egenartade titlar, har således avskaffats. Ur ett upphovsmannaperspektiv har 

alltså det varumärkesrättsliga skyddet för titlar begränsats. Till att börja med behandlas mer 

allmänna bestämmelser gällande varumärkesrätten. Dessa bestämmelser är även aktuella för 

titlar som används som varumärken. Därefter redogörs mer specifikt för det 

varumärkesrättsliga skyddet för titlar och dess förändring. 

3.2 Vad är ett varumärke och vad representerar det? 

Ett varumärke är ett kännetecken för en näringsidkares varor eller tjänster, genom att det 

fyller funktionen att särskilja dessa från andra näringsidkares.
67

 Enligt 1 kap 4 § VmL kan ett 

varumärke bestå av alla tecken som är möjliga att återge grafiskt, under förutsättning att 

tecknen har särskiljningsförmåga.
68

  

Varumärkesrätten är en privat förmögenhetsrätt tillhörande immaterialrätten, närmare bestämt 

det s.k. industriella rättsskyddet. Skyddet som kan erhållas för ett varumärke eller annat 

varukännetecken består i en ensamrätt för innehavaren att använda det som beteckning för de 

varor eller tjänster som denne saluför i sin näringsverksamhet.
69

 Många gånger representerar 

ett varumärke stora kommersiella värden och ensamrätten utgör därför ett betydelsefullt 

skydd.
 
Ensamrätten har inte bara betydelse för varumärkesinnehavaren, utan är även viktig 

sett från ett konsumentperspektiv, eftersom den bidrar till att konsumenten lättare kan skilja 

på de produkter och tjänster som cirkulerar på marknaden.
70

 Ensamrätten till ett varumärke 

kan som huvudregel uppstå antingen genom registrering, 1 kap 6 § VmL, eller genom 

                                                      
67

 Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 68. 
68

 I VmL används både beteckningen varumärke och beteckningen varukännetecken. Skillnaden mellan dem är 

att begreppet varukännetecken har en bredare omfattning eftersom det avser både tecken som kan registreras och 

sådana som inte kan registreras. Begreppet varumärke avser endast tecken som kan registreras. Skillnaden 

mellan beteckningarna är dock av mindre betydelse i praktiken eftersom de flesta typer av tecken är registrerbara 

och eftersom registrerade och inarbetade märken ges samma skydd enligt lagen (se Bernitz m.fl., s. 245 f).  
69

 1 kap 1 § 1 st VmL och prop. 2009/10:225, s. 68. 
70

 A.prop. s. 68. 
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inarbetning, 1 kap 7 § VmL.
71

 Registrering av nationella varumärken kan göras både inom 

landet och internationellt. Registrering inom landet görs hos Patent- och registreringsverket 

(PRV).
72

 Internationell registrering sker hos den internationella byrån hos 

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (World Intellectual Property 

Organization).
73

 Registreringen är tidsbegränsad till tio år och kan efter denna period 

förnyas.
74

 Registrering av gemenskapsvarumärken sker hos Office of Harmonization for the 

Internal Market (OHIM) och är en förutsättning för att dessa ska kunna erhålla skydd.
75

 

Ensamrätt till nationella varumärken kan, som ovan nämnts, även erhållas genom att 

varumärket blivit inarbetat. I 1 kap 7 § 2 st VmL anges vad som krävs för att ett 

varukännetecken ska anses inarbetat: 

Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det 

riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under 

kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom 

det området. 

För att ett varumärke ska anses inarbetat är det även nödvändigt att det har 

särskiljningsförmåga.
76

  

Det är oftast mer fördelaktigt att få ensamrätten till varumärket skyddad genom registrering än 

genom inarbetning. En nationell registrering gäller i hela landet medan inarbetning kan vara 

begränsad till att gälla endast inom en viss del av landet. Dessutom är det mycket lättare att 

bevisa en registrering än en inarbetning.
77

 När det gäller inarbetning är bevisbördan dessutom 

ofta förenad med stora kostnader, t.ex. i form av marknadsundersökningskostnader.
78

  

  

                                                      
71

 Varukännetecken som inte kan registreras kan endast få ensamrätt genom inarbetning. Ett varukännetecken 

kan emellertid även erhålla visst skydd genom att det tagits i bruk. Det utgör ett registreringshinder för ett 

varumärke som är förväxlingsbart med det första, om den som ansöker är i ond tro. Se 2 kap 8 § 1 st 4 p VmL 

och Bernitz m.fl., s. 250. 
72

 1 kap 6 § 1 st och 2 kap VmL. 
73

 1 kap 6 § 2 st och 5 kap VmL. 
74

 2 kap 32 § och 33 § och 5 kap 16 § 2 st VmL. 
75

 Bernitz m.fl., s. 250. 
76

 Prop. 2009/10:225, s. 401. För förklaring av begreppet särskiljningsförmåga, se avsnitt 3.5 ”Ett varumärkes 

särskiljningsförmåga – egenartad titel”. 
77

 Bernitz m.fl., s. 251 f. 
78

 A.a. s. 257. 
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3.3 Ensamrättens innebörd och förväxlingsbedömningen 

Ensamrätten enligt VmL är mer begränsad än den upphovsrättsliga. Vad ensamrätten till ett 

varukännetecken innebär framgår av 1 kap 10 § VmL. Ensamrätten är begränsad till att avse 

användning i näringsverksamhet och kan åsidosättas om varukänneteckensinnehavaren 

lämnar sitt tillstånd. Av bestämmelsen i 1 kap 10 § 1 st VmL framgår att ingen annan, i 

näringsverksamhet, får använda ett varukännetecken som är: 

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag 

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns 

en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett 

samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller 

3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig 

anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 

Av samma paragrafs andra stycke framgår vad som menas med användning av 

varukännetecknet: 

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, 

2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller 

tillhandahålla tjänster under tecknet, 

3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller 

4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam. 

Ensamrätten är således vidsträckt och ger innehavaren av ett varukännetecken ett betydande 

skydd. Det finns dock begränsningar av ensamrätten i olika avseenden. Dessa uppställs i 1 

kap 11 § VmL. En viktig begränsning är att om en del av ett kännetecken inte uppfyller kravet 

på särskiljningsförmåga så får denna del inget självständigt skydd genom ensamrätten. I detta 

sammanhang kan även bestämmelsen 1 kap 9 § VmL nämnas, enligt vilken ensamrätt inte kan 

erhållas när det gäller kännetecken som bara utgörs ”av en form som följer av varans art, en 

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

betydande värde”. Detta uppställs även som ett hinder mot registrering av varumärken i 2 kap 

4 § VmL. Vid utformningen av bestämmelserna om ensamrättens innebörd och omfattning 

spelade direktivet om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
79

 

(varumärkesdirektivet) en betydande roll.
80

  

                                                      
79

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 8.11.2008, s. 25). 
80

 Prop. 2009/10:225, s. 119. 
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När en förväxlingsbedömning görs mellan två märken ska detta ske med beaktande av ett 

antal olika faktorer. Speciellt viktigt är att bedöma i vilken utsträckning det äldre av de två 

märkena är känt på marknaden, vad märkena ger upphov till för associationer och i vilken 

utsträckning märkena samt varorna eller tjänsterna liknar varandra.
81

 Som framgår av 1 kap 

10 § 1 st 1 p VmL ska varumärken anses förväxlingsbara om de är identiska och avser varor 

eller tjänster av samma slag. EU-domstolen har gjort gällande att detta ska gälla även om 

varumärkena inte är helt identiska, dvs. i de fall där de avviker från varandra i så liten 

utsträckning att konsumenten inte lägger märke till dessa avvikelser vid den 

helhetsbedömning som han eller hon gör.
82

 Om märkena inte är identiska krävs, enligt 1 kap 

10 § 1 st 2 p VmL, risk för förväxling hos allmänheten, inklusive risk för association. 

Förväxlingsbedömningen görs med tillämpning av den s.k. produktregeln, vilken innebär att 

den grad av förväxling som föreligger mellan två märken är en produkt av likheten mellan 

märkena och mellan varorna eller tjänsterna. Vad detta innebär mer konkret kan illustreras 

med ett enkelt exempel: om två märken uppvisar en hög grad av likhet räcker det att varorna 

eller tjänsterna uppvisar en lägre grad av likhet för att förväxling ska bedömas föreligga. Detta 

gäller naturligtvis även tvärtom. Det ska dock påpekas att även andra faktorer inverkar vid 

förväxlingsbedömningen, t.ex. varumärkenas image. Vid en bedömning om förväxling 

föreligger ska en genomsnittskonsument för det ifrågavarande varuslaget tjäna som 

utgångspunkt. Viktigt att beakta är att denne oftast får en helhetsuppfattning av ett varumärke 

och normalt sett inte fäster stor vikt vid märkets detaljer. Dessutom jämför 

genomsnittskonsumenten oftast inte de båda märkena samtidigt, vilket kan medföra att de kan 

bedömas vara förväxlingsbara trots att de uppvisar stora skillnader om de ställs bredvid 

varandra.
83

 Ifrågavarande kan illustreras av rättsfallet ”MTV” där två märken, ett figur- och 

ett ordmärke, båda innehöll bokstäverna MTV och orden Music Television. RegR gjorde 

bedömningen att de två märkena var förväxlingsbara.
84

 EU-domstolen har framhållit det 

faktum att ju högre graden av särskiljningsförmåga hos det äldre märket är, desto större är 

risken för förväxling mellan varumärkena, vilket gäller oavsett om särskiljningsförmågan är 

ursprunglig eller förvärvad.
85

  

                                                      
81

 Skäl nr 11 i preambeln till varumärkesdirektivet. 
82

 EU-domstolens dom den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion v Sadas Vertbaudet. 
83

 Bernitz m.fl., s. 272 f. 
84

 RÅ 1991 ref. 10 (”MTV”). 
85

 Bernitz m.fl., s. 273 f. Se även EU-domstolens dom den 22 juni 1999 i mål nr C-342/97, Lloyd Schuhfabrik v 

Klijsen Handel. 



20 
 

Artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet, som behandlar förväxling, är ett exempel på en 

bestämmelse som haft inflytande vid utformningen av ensamrättsbestämmelserna i VmL. 

Enligt artikeln är risken för association mellan innehavarens varumärke och någon annans 

tecken något som omfattas av förväxlingsrisken. Bestämmelsen om risken för association är 

således avsedd att vara en precisering av vad begreppet förväxlingsrisk omfattar.
86

 

Preciseringar av vad som ligger i uttrycket risk för association har i viss mån gjorts i rättsfall 

från EU-domstolen. EU-domstolen har bl.a. uttalat att den omständigheten att allmänheten 

skulle kunna associera två varumärken p.g.a. att deras begreppsinnehåll överensstämmer inte 

utgör tillräcklig grund för förväxlingsrisk enligt artikel 4.1 b (som handlar om 

registreringshinder).
87

 EU-domstolen har vidare gjort gällande att begreppet förväxlingsrisk 

kan inbegripa risk för att allmänheten förleds att tro att varor eller tjänster, som egentligen 

kommer från olika näringsidkare, kommer från en och samma näringsidkare eller från 

näringsidkare mellan vilka det finns ekonomiska förbindelser.
88

 Med beaktande av 

varumärkesdirektivets bestämmelser och praxis från EU-domstolen kom bestämmelserna i 1 

kap 10 § 1 st 1 och 2 p VmL, avseende det s.k. grundläggande skyddet, att få den utformning 

som återgivits ovan i detta avsnitt.
 
Förutom det grundläggande skyddet finns något som kallas 

det utökade skyddet, vilket kommer till uttryck i 1 kap 10 § 1 st 3 p VmL. Det utökade 

skyddet är till för varukännetecken som inom landet är kända inom en betydande del av 

omsättningskretsen. Skyddet gäller oberoende av om varorna ifråga liknar varandra. Det är 

tillräckligt att någon annan använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar den 

ursprunglige innehavarens och att denna användning drar otillbörlig fördel av eller utan skälig 

anledning skadar den ursprunglige innehavarens känneteckens särskiljningsförmåga eller 

anseende. Även denna bestämmelse är en anpassning till varumärkesdirektivet, närmare 

bestämt artikel 5.2.
89

 En fråga som kan uppkomma är vad som ligger i begreppen identiskt 

eller liknar. Enligt propositionen är det en fråga som domstolarna, inklusive EU-domstolen 

har att avgöra. EU-domstolen har i dessa frågor, utifrån varumärkesdirektivets ordalydelse, 

uttalat att det inte behöver finnas förväxlingsrisk mellan kännetecknet och varumärket men att 

                                                      
86

 Prop. 2009/10:225, s. 121. Se även EU-domstolens dom den 22 juni 2000 i mål nr C-425/98, Marca Mode CV 

mot Adidas AG m.fl., p. 34. I denna uttalar domstolen att uttrycket risk för association inte är avsett att tillämpas 

som ett alternativ till uttrycket risk för förväxling, utan har till ändamål att precisera vad uttrycket risk för 

förväxling innefattar. För att bestämmelsen om associationsrisk ska kunna tillämpas förutsätts således att det 

samtidigt föreligger en förväxlingsrisk. 
87

 A.prop. s. 121. Se även EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL BV mot Puma 

AG, Rudolf Dassler Sport, p. 26. 
88

 A.prop. s. 121 f. Ett exempel på en dom där domstolen uttalar detta är EU-domstolens dom den 6 oktober 

2005 i mål nr C-120/04, Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, p. 26. 
89

 A.prop. s. 122 f och s. 127. 
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de ska vara lika i sådan utsträckning att omsättningskretsen tror att det finns en koppling dem 

emellan.
90

  

3.4 Förändringen av VmL avseende skyddet för titlar på litterära och 

konstnärliga verk 

VmL trädde ikraft den 1 juli 2011 och ersatte äVmL från 1960. Den nya lagen, som är mer 

lättöverskådlig, innebär en modernisering av den tidigare lagen och innehåller mer 

lättbegripliga regler. En modernisering var nödvändig med beaktande av den utveckling som 

skett på marknaden och av företagens agerande på densamma. Ett exempel på denna 

utveckling är att det i dagsläget ofta görs stora investeringar i ett företags varumärken. VmL 

innebär, i större utsträckning än tidigare, en anpassning till varumärkesdirektivet.
91

 

En av de viktigaste förändringarna i VmL är att det införts ett nytt förfarande gällande 

hävning av registrerade varumärken, vilket syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet 

att på ett enkelt och billigt sätt häva en registrering, som denne inte längre har något intresse 

av. Ett annat exempel är att reglerna om handläggning av registreringsärenden genomgått en 

betydelsefull förändring. Dessa har förtydligats och möjliggör numera en effektivare 

handläggning.
92

 

Ett av skydden avseende litterära och konstnärliga verks titlar reglerades i 14 § 1 st 5 p äVmL. 

Enligt nämnda paragraf var det inte möjligt att registrera ett varumärke om det ”inneh[öll] 

något, som [var] ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga 

verk, där titeln [var] egenartad”. Det skulle alltså vara fråga om ett varumärke som var så likt 

ett skyddat verks titel att det lätt kunde förväxlas med den. Registreringshindret som 

uppställdes i 14 § 1 st 5 p äVmL hade samband med skyddstiden för verket.
93

 Ifrågavarande 

registreringshinder infördes i äVmL för att täcka den brist som fanns tidigare. Det framhölls 

dock att bestämmelsen förmodligen inte skulle få så stor betydelse.
94

 Skyddet för titlar som 

verkens upphovsmän kunde erhålla genom registreringshindret finns inte längre kvar i VmL. 

Det dåvarande skyddet för titlar utgjorde ett exempel på relativa registreringshinder, vilka 

                                                      
90

 Prop. 2009/10:225, s. 126. Se även EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mål C-102/07, Adidas AG m.fl. 

mot Marca Mode CV m.fl. och EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon AG 

m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd. 
91

 http://www.regeringen.se/sb/d/14958 (information hämtad 2012-03-27 kl. 19.36). 
92

 Prop. 2009/10:225, s. 1. 
93

 Levin Marianne, Bonnier Susanne (red.), Praktisk varumärkesrätt, Norstedts Juridik AB 1998, s. 39. 
94

 SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag, s. 286. 

http://www.regeringen.se/sb/d/14958
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syftar till att skydda tidigare ensamrätter mot registrering av varumärken.
95

 Ett exempel där 

bestämmelsen i 14 § 1 st 5 p äVmL tillämpats är i rättsfallet ”Svarte Rudolf” där ansökan om 

registrering av varumärket SVARTE RUDOLF avslogs eftersom det var för likt Karlfeldts 

dikt Svarta Rudolf.
96

 Ett annat exempel där bestämmelsen tillämpats är i fallet ”Soff-i-

Propp”.
97

 Fallet gällde upphävande av varumärkesregistreringen SOFF-I-PROPP. PBR gjorde 

den bedömningen att varumärkesregistreringen skulle upphävas på den grunden att det fanns 

en sångtext med titeln Sofie Propp, vilken var att anse som egenartad. Den utgjorde alltså 

hinder, enligt 14 § 1 st 5 p äVML, mot varumärkesregistreringens bestånd. PBR anförde även 

att titeln dock inte kunde uppfattas som ett självständigt verk.
98

 

I 14 § 1 st 5 p äVmL fanns även ett skydd mot kränkning av annans upphovsrätt till litterära 

eller konstnärliga verk. Detta skydd finns kvar som registreringshinder i VmL och regleras 

numera i 2 kap 10 § 4 p VmL. Bestämmelsen om kränkning tillämpades i fallet ”Centaur”.
99

 I 

detta fall var det fråga om registrering av varumärket CENTAUR, för bl.a. ur och reservdelar 

till ur, där en stor del av varumärket utgjordes av en figur. Figuren ansågs föreställa en 

skulptur av en holländsk konstnär. PBR gjorde den bedömningen att skulpturen omfattades av 

upphovsrätt eftersom den ansågs utgöra ett bildkonstsalster. PBR ansåg följaktligen att hinder 

förelåg mot registreringen av varumärket.
100

 Bestämmelsen kom även att åberopas i en tvist 

som uppstod mellan godistillverkaren Webes och filmbolaget Warner Bros. p.g.a. att den 

förstnämnde hade registrerat namnet SNURRE SPRÄTT som beteckning för godisfigurer. 

Warner Bros. avsåg att få till stånd hävning av Webes registrering. De ansåg sig även 

berättigade till skadestånd p.g.a. Webes intrång i deras upphovsrätt till figuren och namnet 

Snurre Sprätt. Parterna förlikades emellertid och Warner Bros. köpte den ifrågavarande 

varumärkesregistreringen.
101

 Bestämmelsen om kränkning avser upphovsrättsliga verk och 

kan således tillämpas på en titel som uppnår verkshöjd och är att anse som ett verk i sig. 

Bestämmelsen skulle förmodligen även kunna tillämpas om titeln är skyddad som en litterär 

del av verket.
102

 Viktigt att observera är att det enligt äVmL, trots de ovan nämnda 

                                                      
95

 Prop. 2009/10:225, s. 85. 
96

 RÅ 1965 H 23(”Svarte Rudolf”) (NIR 1965 s. 358).  
97

 PBR:s dom 1998-02-17 i mål nr 98-224 (”Soff-i-Propp”). 
98

 PBR:s dom 1998-02-17 i mål nr 98-224 (”Soff-i-Propp”). 
99

 PBR:s dom 1987-03-24 i mål nr 84-181 (”Centaur”). 
100

 PBR:s dom 1987-03-24 i mål nr 84-181 (”Centaur”). 
101

 Levin/Bonnier (red.), s. 180. Se även Brand News nr 7-8 1994, s. 5. 
102

 Se vidare kapitel 5 ”Analys”. 
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registreringshindren, emellertid fanns möjlighet att registrera varumärket med den berörde 

upphovsmannens medgivande. Regeln om medgivande finns även i VmL.
103

 

Westerlind redogör för skyddet avseende titlar på litterära och konstnärliga verk enligt äVmL. 

Han menar att titeln på ett verk endast i vissa fall kan fungera som ett varumärke. För att den 

ska kunna ses som ett varumärke ska den kunna särskilja en näringsidkares varor från en 

annan näringsidkares. Westerlind menar att det på grund härav nästan aldrig är möjligt att se 

titlar på enstaka verk, såsom titlar på böcker och filmer, som varumärken. Dessa titlar 

betecknar bara verket ifråga utan att ange ursprunget från någon särskild näringsidkare. De 

kan inte gärna fylla ändamålet att särskilja verket som en vara och kan därför inte 

registreras.
104

 Han framhåller att dessa titlar underkänts som varumärken i förarbetena men att 

titlar på tidningar och tidsskrifter kan registreras som varumärken.
105

 Han understryker 

samtidigt det faktum att titlar på enstaka litterära verk kunde få ett administrativt skydd 

genom (det numera avskaffade) registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL. Westerlind anför 

emellertid att diskussionen endast rör möjligheten för verkstiteln att skyddas som varumärke 

p.g.a. egenskapen som ett kännetecken för verket ifråga och att de fall då en känd titel 

licensieras för varumärkesanvändning och andra reklamsyften bortses från. Han ifrågasätter 

även att titeln skulle kunna inarbetas som kännetecken för det enstaka verket och på den 

grunden erhålla varumärkesrättsligt skydd. Han menar att det för inarbetning krävs att 

kännetecknet ska vara känt för att avse näringsidkarens varor och anför att det innebär att 

titeln ska ha särskiljningsförmåga. Vidare framhåller han att titeln ofta kan vara distinkt men 

att det inte betyder att titeln automatiskt hänvisar till någon särskild näringsidkare. Att titeln är 

distinkt innebär snarare att titeln än mer bidrar till att utmärka verket såsom ett immateriellt 

skapande och att hålla isär det från andra verk. Näringsidkarens prestation hamnar, på grund 

därav, än mer i bakgrunden. Han menar däremot att inarbetning är möjlig om t.ex. en 

förläggare genom reklam uppnått ändamålet att titeln först och främst avser dennes rörelse 

och inte verket.
106

 

Westerlind anser att skyddet för titlar i det stora hela är väl utformat utifrån upphovsmannens 

behov (uttalandet gjordes dock långt före införandet av den nu gällande VmL). Han menar 

likväl att det finns en lucka i skyddet för titlar vad gäller situationen där någon annan 

                                                      
103

 14 § 4 st äVmL och 2 kap 11 § VmL. 
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 Westerlind, s. 275 och s. 280. 
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 A.a. s. 276 f och SOU 1958:10, s. 217. Jfr prop. 2009/10:225, s. 396 där det uttalas att förarbetena till äVmL 

fortfarande ska gälla i stor utsträckning eftersom många bestämmelser inte ändrats i sakligt hänseende. 
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använder titeln på andra produkter än litterära och konstnärliga verk. Detta är en följd av det 

ovan anförda resonemanget att titlar på enstaka verk inte kan registreras som varumärken eller 

erhålla inarbetningsskydd eftersom de inte gärna kan anses fylla syftet att särskilja verket som 

en vara betraktad. Upphovsmannen kan således inte i förebyggande syfte registrera sin titel 

som varumärke för det enstaka verket och troligtvis inte heller få skydd genom inarbetning.
107

 

Registreringshindret för egenartade titlar i 14 § 1 st 5 p äVmL kunde visserligen hindra andra 

från registrering av titeln på det enstaka verket, men ”[u]pphovsmannen till en titel av detta 

slag kan emellertid […] i samma ringa mån på jämställd fot bemöta en inarbetning av hans 

titel som varumärke från utomståendes sida.”
108

 Det finns således en lucka i skyddet för titlar 

och Westerlind föreslår därför som en tänkbar lösning att i 6 kap 50 § URL lägga till ett 

förbud som hindrar utomstående att utan tillstånd använda en känd titel i näringsverksamhet. 

Han menar att det skulle ge ett mer mångsidigt skydd som i praktiken liknar det 

upphovsrättsliga skyddet. Han anser även att det skulle bli möjligt att lättare anpassa skyddet 

till varje enskilt fall. Han nämner också en särskild titelskyddslag som en tänkbar lösning och 

menar att fördelen med en sådan lag främst skulle vara av praktisk karaktär eftersom den 

skulle möjliggöra en samling och bättre systematisering av de skydd som kan erhållas enligt 

de olika lagarna.
109

 

I oktober 1997 tillkallade regeringen en kommitté som fick uppgiften att se över 

varumärkeslagstiftningen.
110

 I slutbetänkandet föreslog kommittén att skyddet för titlar på 

litterära och konstnärliga verk som fanns i 14 § 1 st 5 p äVmL skulle avskaffas.
111

 Som 

bakgrund till förslaget om att avskaffa ifrågavarande skydd hänvisade kommittén till artikel 

3.2 a i det gamla varumärkesdirektivet.
112

 Enligt artikeln var det möjligt för en medlemsstat 

att bestämma att en registrering av ett varumärke inte fick genomföras eller att en tidigare 

registrering skulle kunna ogiltigförklaras om det var möjligt att förbjuda användningen av 

varumärket genom hänvisning till annan lagstiftning än medlemsstatens eller gemenskapens 

varumärkeslagstiftning. Kommittén ansåg att det följde av artikeln att det inte krävdes 

uttryckliga regler om förbud mot användning av varumärken som t.ex. innehöll en titel på 

någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, utan att det räckte att en sådan 
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 Westerlind, s. 280 f och s. 283 f. 
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 A.a. s. 284. 
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 A.bet. s. 21. 
112
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rättighet kunde ligga till grund för förbud eller motsvarande.
113

 Som motivering till förslaget 

tog kommittén, i sitt slutbetänkande, upp 6 kap 50 § URL, vilken ger ett förväxlingsskydd för 

upphovsmannen på så sätt att ett litterärt eller konstnärligt verk inte får göras tillgängligt för 

allmänheten under en titel som medför att det är lätt att förväxla det med ett tidigare 

offentliggjort verk eller dess upphovsman. Kommittén framhöll emellertid att det inte fanns 

några sanktionsbestämmelser i URL angående användning av ett varumärke som innehöll en 

titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Härav följde, enligt 

kommittén, som hänvisade tillbaka till artikel 3.2 a i det gamla varumärkesdirektivet, att det 

inte fanns skäl för att ha bestämmelser om att en titel på någon annans skyddade litterära eller 

konstnärliga verk skulle kunna leda till att en genomförd varumärkesregistrering upphävdes. 

Kommittén framhöll även att ett införande av en regel med innebörden att ett självständigt 

skydd gavs för litterära eller konstnärliga verks titlar, gällande deras användning som 

varukännetecken, inte heller var motiverat. Kommittén nämnde dock även det skydd som en 

titel kan erhålla enligt URL om den uppfyller kraven på verkshöjd och därmed utgör ett verk i 

sig. I dessa fall är det möjligt att upphäva en registrering av ett varumärke om intrång skett i 

upphovsrätten till titeln.
114

 

Även i propositionen till VmL redogörs för kommitténs förslag. Förslaget bemöttes av ett 

antal remissinstanser, av vilka nästan ingen hade någon invändning. Sveriges advokatsamfund 

ansåg dock att skälen för förslaget att ta bort skyddet för titlar ur äVmL inte var tillräckligt 

övertygande. Svenska Patentombudsföreningen invände inte mot kommitténs förslag, men 

framhöll vikten av att utvecklingen förmodligen lett till behovet av ett utökat skydd för titlar. 

Av den anledningen ansåg föreningen det vara motiverat att överväga samma fråga igen och 

då även med beaktande av konsekvenserna för utformningen av URL.
115

  

I de anförda skälen för regeringens förslag framgår att regeringen stödde sig på artikel 4.4 c i 

det nu gällande varumärkesdirektivet. I artikeln anges att en medlemsstat har möjlighet att 

besluta att en registrering av ett varumärke inte får genomföras eller att en tidigare 

registrering ska kunna ogiltigförklaras om det är möjligt att förbjuda användningen av 

varumärket p.g.a. vissa särskilda äldre rättigheter. Regeringen stödde sig alltså på en annan 

artikel än vad kommittén gjorde, men de båda artiklarna stämmer överens till viss del.
116

 I 

regeringens skäl tas vidare 6 kap 50 § URL upp, men det anges samtidigt att det inte finns 
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någon lagstiftning som innehåller sanktionsbestämmelser gällande användning av varumärken 

innehållande titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. I de anförda 

skälen redogörs även för kommitténs förslag och vad remissinstanserna anfört. Regeringen 

ställde sig bakom kommitténs förslag gällande avskaffandet av det skydd för titlar som fanns i 

14 § 1 st 5 p äVmL. Regeringen anförde att skäl saknas för att utvidga URL:s skydd för titlar 

och att det skydd som kunde erhållas enligt 14 § 1 st 5 p äVmL därför skulle tas bort. 

Registrering av varumärken skulle bli möjlig även om de innehöll titeln på någon annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk. Regeringen underströk samtidigt det faktum att 

titlar kan få skydd enligt URL som ett verk i sig om de uppfyller kravet på verkshöjd.
117

 I 

propositionen finns författningskommentarer till lagförslaget. Där förtydligas den ovan 

nämnda omständigheten att titeln i sig utgör ett verk och har skydd enligt URL. Det föreligger 

då hinder att registrera ett varumärke, om det innehåller eller består av något som skulle 

innebära att upphovsrätten till titeln kränks.
118

 

I VmL har alltså registreringshindret för egenartade titlar på litterära och konstnärliga verk 

avskaffats. Det innebär en nackdel ur ett upphovsmannaperspektiv eftersom det numera är 

tillåtet för andra att varumärkesregistrera titlar på skyddade verk. Avser upphovsmannen att 

använda titeln som varumärke bör han därför registrera den så fort som möjligt. Däremot kan 

upphovsmannens verkstitel redan vara inarbetad som varumärke och således utgöra hinder 

mot registrering på denna grund. Titeln kan även, om den uppnår verkshöjd, skyddas genom 

registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL. Därtill kommer skydd enligt andra lagar, främst 

URL och MFL.  

3.5 Ett varumärkes särskiljningsförmåga – egenartad titel 

Hindret mot registrering av varumärken som innehöll titel på någon annans litterära eller 

konstnärliga verk togs bort i och med införandet av den nu gällande VmL. Registrering är 

således numera möjlig. En förutsättning är dock att titeln på verket inte uppnår verkshöjd och 

således har skydd som ett självständigt verk enligt URL. Titeln får i så fall skydd enligt 

registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL. Ytterligare en förutsättning för att registrering ska 

kunna ske är att varumärket uppfyller kravet på särskiljningsförmåga.
119

 I 1 kap 5 § 1 st VmL 

anges vad som avses med särskiljningsförmåga:  
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 Prop. 2009/10:225, s. 198 f. 
118

 A.prop. s. 417-419 och VmL 2 kap 10 § 4 p. 
119

 2 kap 5 § VmL, se även 1 kap 4 § VmL. 



27 
 

Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i 

en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. 

I samma paragrafs andra stycke specificeras innebörden av begreppet särskiljningsförmåga 

genom att det anges vad bristande särskiljningsförmåga kan bero på. Ett exempel är att 

varukännetecknet enbart utgörs av tecken eller benämningar som anger varans art eller 

kvalitet eller som kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. I paragrafens 

tredje stycke anges att vid bedömningen om särskiljningsförmåga för ett varukännetecken 

föreligger, ska hänsyn tas till att varukännetecknet kan uppnå sådan förmåga genom 

användning. 

Registreringshindret för egenartade titlar i 14 § 1 st 5 p äVmL är, som framgått ovan, 

avskaffat. I kommitténs slutbetänkande förklaras vad som menas med egenartad titel. Där 

anges att en titel måste uppnå särskiljningsförmåga för att kunna anses som egenartad. I 

begreppet egenartad ligger dock inget krav på att titeln i sig ska uppnå verkshöjd och således 

ha ett självständigt verksskydd enligt URL.
120

 Även i detta sammanhang kan rättsfallet 

”Svarte Rudolf” nämnas.
121

 Det handlade om ansökan om registrering av varumärket 

SVARTE RUDOLF, vilken avslogs eftersom det förelåg betydande likheter med dikttiteln 

Svarta Rudolf (skriven av Erik Axel Karlfeldt). Att registreringen inte kunde beviljas berodde 

alltså på den stora förväxlingsrisken samt det faktum att dikttiteln ansågs som egenartad. 

Nordell ifrågasätter emellertid om fallets utgång kan anses försvarlig i ett samhälle där 

kännetecknen blir allt fler och där det är vanligt med överlappningar av olika rättigheter. Han 

poängterar att det i fallet rörde sig om ansökan om registrering av ett varumärke för 

husgerådsprodukter och att dikten ifråga var skriven av en skald som hade varit avliden sedan 

lång tid.
122

 Ett annat rättsfall som knyter an till frågan om en titel kan anses egenartad är ”Top 

Gun”. Fallet gällde registrering av varumärket TOP GUN. Top Gun är en titel på en känd film 

och filmbolaget Paramount Pictures motsatte sig registreringen eftersom de ansåg att 

varumärket skulle inkräkta på deras rätt till titeln. PBR gjorde bedömningen att filmtiteln Top 

Gun kunde anses som egenartad och avslog därför registreringsansökan.
123

 Ytterligare två 

rättsfall som bör nämnas i detta sammanhang är ”Bamse”
124

 och ”Läderlappen”.
125

 Dessa fall 
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illustrerar svårigheten som ofta uppkommer vid bedömningen huruvida en titel ska anses som 

egenartad. I tveksamma fall måste frågan avgöras utifrån en subjektiv bedömning.
126

 

I fallet ”Bamse” ansåg PBR att ansökan om registrering av varumärket BAMSE inte kunde 

beviljas eftersom verkstiteln Bamse bedömdes vara egenartad.
127

 I fallet ”Läderlappen” blev 

utgången den motsatta. Ansökan om registrering av varumärket LÄDERLAPPEN ansågs 

kunna beviljas på den grunden att Läderlappen (den svenska titeln på serietidningen Batman) 

inte ansågs som egenartad. PBR anförde att varumärket inte var ägnat att uppfattas som titeln 

på något verk eftersom det ansågs ha ”en bestämd betydelse med avseende på de produkter 

det huvudsakligen gäller”,
128

 dvs. läder och skinn. I de båda fallen hänvisade PBR till de 

egentliga betydelserna av orden bamse och läderlapp. I fallet ”Läderlappen” medförde det att 

registrering kunde beviljas. I fallet ”Bamse” anfördes att ordet bamse är ett annat uttryck för 

stor, men trots det avslogs ansökningen. Enligt Levin/Bonnier skulle en möjlig förklaring till 

de olika utgångarna i fallen kunna vara att sambandet mellan varumärket och varorna var 

betydligt starkare i fallet ”Läderlappen” än i fallet ”Bamse”.
129

 I sistnämnda fall utgjorde 

varorna blöjor och näsdukar. PBR har även bedömt att filmtiteln Goldfinger var att anse som 

egenartad vilket medförde hinder mot registrering av varumärket GOLDFINGER enligt 14 § 

1 st 5 p äVmL.
130

 

PBR återförvisade ett ärende till PRV p.g.a. att hindret för registrering av egenartad titel på 

annans litterära eller konstnärliga verk i 14 § 1 st 5 p äVmL avskaffades i och med införandet 

av den nu gällande VmL. Ärendet gällde ansökan om registrering av varumärket RAINMAIN 

RESEARCH för konsulttjänster, vilken avslogs av PRV med hänvisning till filmtiteln 

Rainman. PRV bedömde att titeln var egenartad och således utgjorde hinder mot 

registrering.
131
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 PBR:s dom 1995-02-09 i mål nr 92-155 (”Bamse”). 
128
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Ub.10-140 (”Rainman Research”). 



29 
 

3.6 Sammanfattning VmL 

VmL uppställer inte längre något registreringshinder avseende egenartade titlar på någon 

annans skyddade verk, vilket innebär att skyddet försämrats ur ett upphovsmannaperspektiv. 

Lagen erbjuder dock fortfarande ett skydd, enligt 2 kap 10 § 4 p VmL, i form av ett hinder 

mot att utomstående registrerar titlar som utgör verk i sig själva. Det är inte heller möjligt för 

utomstående att registrera titlar som är inarbetade och används i kommersiellt syfte på 

marknaden. Ensamrätten till ett varumärke kan erhållas genom registrering eller inarbetning 

och innebär att ingen annan får använda varumärket i näringsverksamhet för varor eller 

tjänster av samma eller liknande slag. Inarbetningsskyddet uppstår formlöst och existensen 

och omfattningen av detta skydd är ofta svårare att bevisa än det konkreta skydd som erhålls 

genom registrering. Varumärkesskyddet är, i likhet med skyddet i 6 kap 50 § URL, obegränsat 

i tiden, dock under förutsättning att registrering av varumärket förnyas vart tionde år eller att 

inarbetningen av varumärket består. Det varumärkesrättsliga skyddet kan dock vara 

geografiskt begränsat.  
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4. Skyddet för titlar på litterära och konstnärliga verk enligt MFL 

4.1 Inledning  

Förr var det produkten, dess innehåll och egenskaper som var det viktiga för näringsidkaren 

vid marknadsföringen. Utvecklingen har emellertid lett till att själva produkten har kommit 

något i skymundan vid marknadsföringen p.g.a. att fokus numera ofta hamnar på 

kännetecknet. Att etablera och marknadsföra ett kännetecken är många gånger en svår och 

kostsam process för näringsidkare. Det kan därför vara lockande att använda ett redan 

existerande kännetecken som kunderna kan relatera till och som ger dem positiva 

associationer. Kända titlar på konstnärliga och litterära verk tjänar ofta detta syfte.
132

  

MFL erbjuder ett brett skydd mot otillbörlig marknadsföring och kännbara sanktioner om 

lagens bestämmelser inte följs. MFL kan därför användas som ett effektivt verktyg för att 

hindra utnyttjande av annans kännetecken. Eftersom denna uppsats är inriktad på titlar 

kommer fokus ligga på dessa kännetecken. Förutom skydd som ges för titlar enligt andra 

lagar, t.ex. VmL, tillhandhåller MFL ett kompletterande skydd genom bestämmelserna om 

god marknadsföringssed och bestämmelserna om vilseledande marknadsföring. 

Renommésnyltning och vilseledande efterbildning är exempel på åtgärder som utgör 

otillbörlig marknadsföring. Nedan följer, till att börja med, ett kort avsnitt där MFL behandlas 

generellt. Därefter behandlas generalklausulen om god marknadsföringssed och, i anslutning 

härtill, förbudet mot renommésnyltning. Slutligen behandlas vilseledande marknadsföring och 

då främst vilseledande efterbildning. 

4.2 Generellt om MFL  

Den nu gällande MFL är präglad av EU-rätten eftersom den infördes för att genomföra 

direktivet om otillbörliga affärsmetoder
133

 och direktivet om vilseledande och jämförande 

reklam.
134

 MFL:s syfte, vilket kommer till uttryck i lagens första paragraf, är ”att främja 

konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och 

att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”. 
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31 
 

Bedömningen av vad som ska anses vara otillbörligt ska göras utifrån en 

genomsnittskonsuments perspektiv. Genomsnittskonsumenten är normalt informerad, 

uppmärksam och upplyst och bestäms utifrån den målgrupp som marknadsföringen riktas 

till.
135

 Ett begrepp som är viktigt är det s.k. transaktionstestet, vilket innebär att det inte finns 

skäl att ingripa mot en marknadsföringsåtgärd om den inte har någon effekt på mottagarens 

agerande.
136

 Den s.k. svarta listan är en lista över affärsmetoder som alltid ska anses vara 

otillbörliga. Denna finns fogad som en bilaga till direktivet om otillbörliga affärsmetoder och 

har även publicerats i Svensk Författningssamling. MFL:s tillämpningsområde framgår av 

dess andra paragraf. Lagen tillämpas bl.a. ”då näringsidkare marknadsför eller själva 

efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet”.
137

 

4.3 God marknadsföringssed – Generalklausulen 5 § MFL 

Enligt 5 § MFL ska ”[m]arknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed”. Detta 

utgör det allmänna kravet avseende marknadsföring. Definitionen av god marknadsföringssed 

finns i 3 § MFL. Enligt denna paragraf innebär god marknadsföringssed ”god affärssed eller 

andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring av produkter”. Om en marknadsföringsåtgärd strider mot detta krav är den, 

enligt 6 § MFL, att anse som otillbörlig. En förutsättning är emellertid att ”den i märkbar mån 

påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”.
138

 

Bedömningen ska ske objektivt med utgångspunkt från den genomsnittlige konsumenten, 

tillhörande den krets som marknadsföringen riktas till.
139

 Generalklausulen syftar till att 

komplettera de förbudsbestämmelser som uppställs enligt MFL. Om förbudsbestämmelserna 

inte kan tillämpas kan i vissa fall generalklausulen ta vid och marknadsföringsåtgärden kan då 

ändå komma att anses som otillbörlig enligt 6 § MFL.
140

 Generalklausulen ska också kunna 

fånga upp den utveckling som sker på marknadsföringsområdet, dvs. nya 

marknadsföringsåtgärder som kan komma att anses som otillbörliga.
141

 

Renommésnyltning är en marknadsföringsåtgärd som endast omfattas av generalklausulen. 

Viktigt att notera är att renommésnyltning emellertid kan hamna under 18 § MFL, som  

innehåller bestämmelser om otillåten jämförande reklam, om samtliga rekvisit enligt denna 

                                                      
135

 Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag, s. 66 f. 
136

 Bernitz m.fl., s. 330. 
137

 2 § 1 st 1 p MFL. 
138

 6 § MFL. 
139

 Prop. 2007/08:115, s. 66-68. 
140

 Bernitz m.fl., s. 334. 
141

 Prop. 2007/08:115, s. 69. 



32 
 

paragraf är uppfyllda.
142

  

4.4 Renommésnyltning 

Renommésnyltning tillhör en av de marknadsföringsåtgärder som kan anses otillbörlig. 

Renommésnyltning innebär att en näringsidkare utan tillstånd vidtar en 

marknadsföringsåtgärd som t.ex. anspelar på en annan näringsidkares verksamhet, produkter, 

varumärke eller andra kännetecken (t.ex. en titel). En av anledningarna kan vara att skapa 

otillåtna associationer. En förutsättning för att renommésnyltning ska anses föreligga är att 

rekvisiten i förbudsbestämmelserna inte är uppfyllda, samt att generalklausulen i 5 § MFL om 

god marknadsföringssed är tillämplig och att följaktligen också 6 § MFL (transaktionstestet) 

kan tillämpas. Det krävs också att produkterna etc. som näringsidkaren utnyttjar i sin 

marknadsföring är välkända på marknaden och följaktligen skapar en association till den 

andre näringsidkarens renommé. Den näringsidkare som vidtar åtgärden snyltar på den andre 

näringsidkaren såtillvida att han tillgodogör sig det ekonomiska värde som ligger i den andre 

näringsidkarens upparbetade renommé. MD kallar detta värde för uppmärksamhetsvärdet. 

Oftast syftar renommésnyltningen till att åsamka den andre näringsidkaren skada och att 

försvåra den överblick som konsumenterna har över marknaden. EU-domstolen lägger idag 

större vikt vid den goodwill som välkända varumärken representerar.
143

 Exempel på ett sådant 

varumärke är Coca-Cola, vilket representerar betydande ekonomiska värden.
144

 Ett rättsfall 

där frågan om renommésnyltning kom att prövas är fallet ”Robinson”.
145

 Fallet gällde frågan 

om chips, som marknadsfördes under beteckningen Robinsonchips, kunde anses utgöra 

renommésnyltning på Sveriges Televisions TV-program Expedition: Robinson. MD bedömde 

att marknadsföringsåtgärden som OLW vidtagit innebar renommésnyltning eftersom det fanns 

en stark koppling till TV-programmet, vilket gav upphov till associationer dem emellan. Den 

ansåg också att det uppmärksamhetsvärde som TV-programmet representerade hade utnyttjats 

kommersiellt av OLW.
146

 Ett annat rättsfall där generalklausulen tillämpats är ”Villa 

Villekulla”.
147

 Näringsidkaren, som drev hotellrörelse i Södra Vi, i närheten av Vimmerby, 

dömdes för renommésnyltning enligt den då gällande generalklausulen och förbjöds vid vite 

av 750 000 kronor att använda sig av namnet Hotell Villa Villekulla AB vid sin 

marknadsföring. MD kom fram till att namnet Villa Villekulla är allmänt känt och förknippas 
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med Astrid Lindgrens sagofigur Pippi Långstrump samt att hotellets avsikt var att utnyttja 

namnets uppmärksamhetsvärde.
148

  

Rättspraxis visar på att MD i större utsträckning än tidigare är villig att ingripa med förbud 

vid renommésnyltning. Många av avgörandena gällande renommésnyltning har gällt åtgärder 

som legat nära vilseledande efterbildning men som inte uppfyllt uppställda rekvisit för att 

kunna utgöra sådan. Skulle MD å andra sidan komma fram till att vilseledande efterbildning 

skett avstår den från att pröva huruvida renommésnyltning föreligger.
149

 

För att marknadsföring ska anses vara otillbörlig enligt 6 § MFL krävs att marknadsföringen 

”i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat 

affärsbeslut”. Vid bedömningen huruvida en marknadsföringsåtgärd påverkar mottagarens 

beslutsförmåga är tröskeln högre vid åtgärder som strider mot generalklausulen i 5 § MFL, 

jämfört med åtgärder som strider mot reglerna om vilseledande marknadsföring.
150

 Detta 

framgår av paragrafernas ordalydelse, där kravet enligt 6 § MFL är att åtgärden ”i märkbar 

mån påverkar eller sannolikt påverkar”, medan 8 § MFL enbart kräver att åtgärden ”påverkar 

eller sannolikt påverkar”. Om marknadsföringen utgör renommésnyltning i strid med 5 § 

MFL anses den vanligen ha en påverkande effekt på mottagarens förmåga att fatta ett 

förnuftigt affärsbeslut.
151

 Tidigare rättspraxis avseende renommésnyltning torde fortfarande 

vara vägledande, dock under förutsättning att EU-domstolens framtida avgöranden inte 

avviker från denna rättspraxis.
152

  

4.5 Vilseledande marknadsföring 

Vilseledande marknadsföring anses utgöra den viktigaste formen av otillåten marknadsföring. 

Det finns flera bestämmelser i MFL som rör vilseledande marknadsföring. Utgångspunkten 

vid bedömningen är 8 § MFL, vilken hänvisar till bestämmelserna på detta område. 

Transaktionstestet i 8 § MFL måste således vara uppfyllt för att vilseledande marknadsföring 

ska anses föreligga.
153

 Huvudbestämmelserna finns i 10 § MFL och där är det främst 

bestämmelsen i 2 st 5 p som är av intresse när det gäller skyddet för titlar. Där uppställs ett 

förbud för näringsidkare att företa marknadsföringsåtgärder som innebär vilseledande 

framställningar av annans kännetecken, varunamn eller varumärke. Förbudet gäller oavsett 
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om t.ex. varumärket är registrerat eller inte, dock under förutsättning att åtgärden är att anse 

som vilseledande enligt MFL.
154

 En annan viktig bestämmelse som rör vilseledande 

marknadsföring är bestämmelsen i 14 § MFL om vilseledande efterbildning.
155

 Vilseledande 

efterbildning behandlas närmare nedan. 

4.5.1 Vilseledande efterbildning 

Förbudsbestämmelsen gällande vilseledande efterbildning återfinns i 14 § MFL, vilken 

förbjuder näringsidkare att företa marknadsföringsåtgärder där vilseledande efterbildningar 

används. Av bestämmelsen framgår att det i kravet på vilseledande ligger att efterbildningarna 

måste vara lätta att förväxla med en annan näringsidkares produkter. Det krävs dock att dessa 

produkter är kända och särpräglade för att vilseledande efterbildning ska kunna ske. 

Bedömningen om vilseledande efterbildning skett enligt denna bestämmelse är isolerad från 

bedömningen om något immaterialrättsligt ensamrättsintrång skett. Bedömningen om 

vilseledande efterbildning skett måste göras i varje enskilt fall. MD:s praxis på området är 

omfattande, i synnerhet i de fall där fråga är om efterbildningar som har en funktion som 

kännetecken. Svarta listan uppställer i p. 13 vilseledande efterbildningar som en affärsmetod 

som är otillbörlig under alla omständigheter. Dock finns, enligt svarta listan, ett krav på att 

efterbildningen ska vara avsiktlig.
156

   

Efterbildningar som har en känneteckensfunktion kan vara av en mängd skilda slag. Att 

efterbilda titlar på litterära och konstnärliga verk utgör en efterbildning av denna art. Som 

framgått ovan är det 14 § MFL som är den centrala paragrafen när bedömning ska ske 

huruvida efterbildning föreligger. Emellertid kan i vissa fall även 10 § 2 st 2 p MFL, som 

uppställer förbud mot marknadsföringsåtgärder som innebär ett vilseledande avseende 

kommersiellt ursprung, tillämpas.
157

  

Ett av kriterierna enligt 14 § MFL för att vilseledande efterbildning ska anses föreligga är att 

originalet ska vara särpräglat. Det innebär att originalets utseende ska skilja sig från 

marknadens övriga produkter. Viktigt att notera är dock att alla har rätt att använda sig av 

kända namn och företeelser som är tillgängliga för allmänheten, t.ex. namn på kända 

byggnader. Vad gäller kravet på särprägel kan en parallell dras till varumärkesrätten och dess 

krav på särskiljningsförmåga för registrering av varumärken. I 14 § 2 meningen MFL uttrycks 
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det att efterbildning inte kan ske om originalets utformning är funktionellt betingad, vilket 

även får anses ligga i kravet på särprägel. Ett annat kriterium är att originalet ska vara känt på 

marknaden. När bedömning ska göras om originalet kan anses vara känt på marknaden ska 

hänsyn tas till, exempelvis, hur stor kännedomen är bland konsumenterna, hur lång tid 

produkten marknadsförts i likartad utformning samt hur stor marknadsandel produkten 

innehar.
158

 Viktigt att observera är att det i kravet på känd inte ligger att inarbetning måste ha 

skett i den mening som avses i VmL, men de bedömningsprinciper som används i de två 

fallen liknar i viss mån varandra.
159

 

Ett tredje villkor som måste vara uppfyllt enligt 14 § MFL, för att vilseledande efterbildning 

ska anses föreligga, är att det ska finnas risk för förväxling. Här är helhetsintrycket av 

väsentlig betydelse. Risk för förväxling bedöms föreligga när efterbildningen skapar ett 

liknande helhetsintryck, vilket hos genomsnittskonsumenten framkallar samma minnesbild, 

som måste vara bestående. Ofta fattar en konsument snabba beslut och har inte heller tillgång 

till båda exemplaren samtidigt. För att förväxling ska kunna föreligga krävs antingen att 

produkterna är av samma slag eller att genomsnittskonsumenten får uppfattningen att 

produkterna kommer från samma näringsidkare.
160

 Om en efterbildning bedöms föreligga är, 

enligt förarbetena, risken stor att konsumenternas ekonomiska handlingsmönster påverkas. 

Det framhålls att det inte råder något tvivel om att konsumenter med anledning av 

förväxlingsrisken kan komma att köpa fel produkt.
161

 Kravet på kommersiell effekt i 8 § MFL 

(transaktionstestet) blir därigenom uppfyllt.
162

 MD har avgjort ett antal fall där det varit fråga 

om vilseledande efterbildning av bl.a. tidningars titlar och utseende. Ett exempel är fallet 

”Weekend Pressen” där titeln Weekend Pressen och utformningen av densamma ansågs vara 

en vilseledande efterbildning av titeln Expressen.
163

 

Förhållandet mellan vilseledande efterbildning och immaterialrätten 

Efterbildning kan anses vara vilseledande och på den grunden förbjudas enligt MFL oavsett 

om efterbildningen samtidigt innebär ett immaterialrättsligt intrång i någons ensamrätt enligt 

exempelvis URL eller VmL. I praxis framgår att MD avstår från att pröva huruvida 

efterbildningen samtidigt utgör ett intrång i någons immaterialrättsliga ensamrätt och därför 
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ska vara otillåten. Praxis visar således att MD inte meddelar förbud mot vilseledande 

efterbildning på några immaterialrättsliga grunder. Skydd mot vilseledande efterbildning kan 

erhållas enligt MFL oavsett det faktum att skyddstiden för den immateriella rättigheten har 

löp ut, registrering har vägrats eller att skydd på annan immaterialrättslig grund saknas. Det är 

ofta vanligt att vilseledande efterbildning, vilken är förbjuden enligt MFL, samtidigt utgör ett 

intrång i en immateriell ensamrätt, vanligtvis enligt VmL.
164

 Ett exempel är rättsfallet 

”Select”.
165

 I fallet hade N.N., genom firman Jelect Sport och Agenturer, marknadsfört 

fotbollar med ordvarumärket JELECT. MD kom fram till att användandet av varumärket 

utgjorde vilseledande efterbildning av det på marknaden redan etablerade och välkända 

fotbollsmärket SELECT och således skulle förbjudas. Innehavaren av varumärket och 

käranden i målet var Ryon AB. Varumärket SELECT var inte registrerat i Sverige men Ryon 

AB framhöll att kännetecknet erhöll skydd p.g.a. inarbetning enligt 2 § äVmL. Detta framgick 

av bevisningen och ifrågasattes inte av svaranden (N.N.). Ryon AB hade även i sin bevisning 

visat på namnlikheten och likheten vad gällde fotbollarnas mönster. MD gjorde dock ingen 

prövning huruvida SELECT-fotbollarnas mönster var särpräglat. MD kom dock fram till att 

utnyttjandet av en efterbildning kan vara vilseledande och otillbörlig enligt MFL oavsett om 

något immaterialrättsligt skydd för varukännetecknet finns. MD bedömde därför att 

marknadsföringen av kännetecknet JELECT gav upphov till förväxlingsrisk vad gällde 

namnlikheten och riskerade att vilseleda en stor del av konsumentkretsen. Användningen var 

således otillbörlig. N.N. förbjöds vid vite om 100 000 kronor att använda sig av märket 

JELECT vid sin marknadsföring.
166

 

Som framgått ovan kan en vilseledande efterbildning samtidigt utgöra ett intrång i en 

immateriell ensamrätt. Här finns således två processalternativ tillgängliga för 

rättighetsinnehavaren. Antingen kan intrånget göras gällande på immaterialrättslig grund och 

stämning ske vid TR:n eller så kan rättighetsinnehavaren välja den marknadsrättsliga vägen 

och vid MD yrka på renommésnyltning eller vilseledande efterbildning. Det senare 

alternativet kan många gånger vara fördelaktigt, speciellt när endast förbud yrkas av 

käranden. Prövning sker då enbart i en instans, MD. Om käranden även yrkar på skadestånd 

eller någon annan ekonomisk sanktion kan det leda till ett tvåinstansförfarande under 

förutsättning att ett överklagande sker. Aktuella domstolar blir då Stockholms TR och MD. 

Det är idag inte möjligt att, i ett och samma mål, både få frågor om intrång i en immateriell 
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rättighet och frågor om otillbörlig marknadsföring prövade. En kombination av yrkanden om 

intrång i den immaterialrättsliga ensamrätten och om otillbörlig marknadsföring, t.ex. 

vilseledande efterbildning, är således överflödig.
167

  

4.6 Sammanfattning MFL 

MFL erbjuder, vid sidan av URL och VmL, ett kompletterande skydd för titlar, vilket uppstår 

formlöst. MFL innehåller flera bestämmelser om förbud mot otillbörlig marknadsföring. Det 

skydd som MFL erbjuder kommer till uttryck genom ett förbud för andra att vidta 

marknadsföringsåtgärder som t.ex. innebär renommésnyltning eller vilseledande 

efterbildning. MFL:s syfte är inte att skydda ensamrätten i och för sig. Lagens syfte är att ta 

tillvara både konsumenternas och näringslivets intressen vid marknadsföring samt att ge ett 

skydd för konsumenter och näringsidkare mot otillbörliga marknadsföringsåtgärder. 

Bedömningen om en åtgärd ska anses som otillbörlig ska ske utifrån ett 

genomsnittskonsumentsperspektiv, som kan variera beroende på vilken målgrupp åtgärden 

riktas till. För att en åtgärd ska anses otillbörlig och förbjudas enligt MFL ska den påverka 

eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett förnuftigt affärsbeslut. Kommersiell 

effekt måste således uppstå. 
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5. Analys  

VmL uppställer inte längre något hinder mot att, som varumärke, registrera en egenartad titel 

på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Det innebär emellertid inte att 

skyddet för titlar helt försvunnit från VmL. Upphovsmannen har möjlighet att erhålla ett 

varumärkesskydd genom att registrera sin titel som varumärke, såvida ingen annan hunnit 

före. Hinder finns dessutom mot att någon utomstående varumärkesregistrerar en titel som 

redan är inarbetad. Det är inte heller möjligt att registrera ett varumärke som kränker 

upphovsrätten till annans verk.
168

 För att ifrågavarande registreringshinder ska bli tillämpligt 

på titlar krävs att titeln är ett verk i sig och att den därmed är upphovsrättsligt skyddad. 

Det kan ifrågasättas om registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL även kan tillämpas på titlar 

som är att anse som litterära delar av verk och som på denna grund omfattas av 

upphovsrättsligt skydd. Om utgångspunkten är att en titel som inte utgör ett verk i sig själv 

under alla omständigheter skyddas tillsammans med verket, som Larsson
169

 framhåller, skulle 

registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL kunna bli tillämpligt på den grunden. Det torde 

dock förutsätta att verket som helhet kränks. Eftersom registreringshindret i 14 § 1 st 5 p 

äVmL avskaffats skulle det förmodligen leda till att många skulle försöka hävda kränkning av 

upphovsrätten till verket då någon utomstående ansöker om varumärkesregistrering av den 

ifrågavarande titeln. Det skulle i så fall innebära att registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL i 

viss mån varit överflödig eftersom samma effekt skulle kunnat uppnås genom 

registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL. Detta torde inte ha varit lagstiftaren syfte, vilket 

stöds av förarbetena till VmL, där inget sådant skäl anförs för borttagandet av 

registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL. Med ifrågavarande utgångspunkt verkar det alltså 

finnas en avvikelse mellan det upphovsrättsliga skyddet och de varumärkesrättsliga 

registreringshindren. 

Eberstein ger exempel på titlar som skulle kunna anses utgöra upphovsrättsskyddade delar av 

verk eftersom dessa förmedlar verkens grundtankar på ett särpräglat sätt. Eberstein menar 

alltså att titeln i viss mån ska ha en verkskaraktär för att skyddas som en del av ett verk och 

frågan är om inte detta kan anses likvärdigt med att titeln uppfyller kravet på verkshöjd.
170

 

Westerlind framhåller att det inte finns någon anledning att se titeln som en integrerad del av 

verket och att även de titlar med verkskaraktär som förmedlar verkets grundtanke kan erhålla 
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upphovsrätt. Han menar att det inte är motiverat att skilja på självständiga och osjälvständiga 

titlar som har verkskaraktär och framhåller att det avgörande för att titeln ska erhålla 

upphovsrättsligt skydd är i vilken utsträckning den uppvisar originalitet.
171

 Av det sagda följer 

att en titel som skyddas som en del av ett verk på den grunden att den på ett originellt sätt 

återger verkets grundtanke borde kunna likställas med titlar som uppnår verkshöjd i sig. Dessa 

titlar borde därmed kunna utgöra hinder enligt 2 kap 10 § 4 p VmL mot att registrera ett 

varumärke. Denna ståndpunkt stöds också av det danska rättsfallet ”Hvem ringer klokkerne 

for?”, där domstolen kom fram till att den danska översättningen av titeln For Whom the Bell 

tolls, dvs. Hvem ringer klokkerne for? förmedlade verkets grundtankar på ett särpräglat sätt. 

Översättningstiteln tillerkändes ett självständigt värde och därmed ett upphovsrättsligt skydd, 

trots att den isolerat sett inte kunde anses uppfylla kravet på verkshöjd.
172

  

Avskaffandet av registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL innebar att skyddet för titlar enligt 

VmL försämrades ur ett upphovsmannaperspektiv. I förarbetena till äVmL framhölls att 

registreringshindret avseende egenartade titlar förmodligen inte skulle komma att få någon 

större betydelse men att det ändå infördes för att råda bot på den brist som tidigare fanns.
173

 

Bestämmelsen har tillämpats ett flertal gånger, vilket medfört att flera varumärkesansökningar 

avslagits p.g.a. att märkena innehållit något som var ägnat att uppfattas som någon annans 

egenartade titel. Bestämmelsen har alltså inneburit ett betydelsefullt skydd ur ett 

upphovsmannaperspektiv eftersom den hindrat andra från att utnyttja det kommersiella värde 

som en titel kan representera. I dagens samhälle har varumärken fått en allt större betydelse 

och många upphovsmän tjänar stora pengar på att utnyttja verkstitlar som varumärken för 

andra produkter än verket ifråga. Upphovsmannen har intresse av att ingen annan registrerar 

titeln och drar nytta av den goodwill som den representerar. I och med att det numera är 

möjligt för andra att registrera verkstitlar kan det leda till en betydande ekonomisk förlust för 

upphovsmannen. Det är därför viktigt att upphovsmannen till verket ser till att registrera titeln 

som varumärke så snabbt som möjligt, om denne avser att utnyttja det kommersiella värde 

som titeln representerar. Om upphovsmannen väntar länge med att registrera titeln som 

varumärke kan det vara för sent eftersom det då finns en risk att någon annan redan har 

registrerat ett varumärke som är identiskt med eller liknar den egenartade titeln.  
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Även om titeln skulle vara inarbetad som varumärke är en registrering ändå att rekommendera 

eftersom en sådan är lättare att bevisa. Inarbetning uppstår formlöst och bevisbördan för den 

som hävdar ensamrätt till varumärket är avsevärt mycket tyngre än när det är fråga om att 

bevisa en registrering. Bevisbördan är dessutom oftast förenad med stora kostnader eftersom 

bl.a. omfattande marknadsundersökningar kan behöva genomföras för att bevisa 

inarbetningen och dess omfattning. En nationell registrering gäller i hela landet medan 

inarbetning antingen gäller i hela landet eller endast inom en del av landet.
174

 

Med tanke på dagens utveckling, där titlar som används som varumärken blir allt vanligare, är 

det märkligt att hindret mot registrering av egenartade titlar i 14 § 1 st 5 p äVmL avskaffats. 

En titel torde endast i undantagsfall vara så pass originell att den uppnår verkshöjd och därför 

är det svårt att erhålla skydd genom registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL. I dagsläget 

existerar dessa titlar endast i teorin. Dessutom tar det tid innan en titel kan erhålla ett fullgott 

inarbetningsskydd. Det blir alltså nödvändigt för upphovsmannen att registrera sin titel som 

varumärke på ett tidigt stadium för att vara helt säker på att erhålla ensamrätt.  

Skyddet för titlar enligt URL har inte förändrats sedan införandet av den nu gällande VmL. I 

dagsläget är det svårt att säga om avskaffandet av registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL 

kommer ha någon påverkan på URL:s skydd för titlar och i så fall på vilket sätt. Det finns 

förslag till en ny URL, som föreslås träda ikraft den 1 januari 2013.
175

 Titelskyddet i 6 kap 50 

§ URL föreslås inte förändras i annat avseende än språkligt och genom ett förtydligande 

tillägg att skyddet ska gälla obegränsat i tiden, vilket idag endast framgår indirekt av 

paragrafen genom uttrycket förut offentliggjort verk. I betänkandet föreslås även en annan 

placering av titelskyddet.
176

 Ingen av dessa förändringar är en konsekvens av avskaffandet av 

registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL. En tänkbar effekt av avskaffandet skulle kunna vara 

att fler kommer försöka hävda att deras titel utgör ett eget verk och på den grunden erhåller 

upphovsrättsligt skydd. Ett sådant upphovsrättsligt skydd hindrar, som framgått ovan, 

registrering av ett varumärke enligt 2 kap 10 § 4 p VmL. 

En titel måste vara egenartad för att få skydd enligt 6 kap 50 § URL, vilket framgår av 

förarbetena.
177

 Viktigt att påpeka är att denna paragraf inte förbjuder användning av titeln som 

varumärke utan endast ger ett förväxlingsskydd mellan titlar på verk, mellan upphovsmän 
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samt mellan upphovsmän och titlar på verk.
178

 Det innebär att titelskyddet i 6 kap 50 § URL 

inte kan ersätta det skydd som gavs enligt 14 § 1 st 5 p äVmL, trots att skyddsobjektet enligt 

båda dessa bestämmelser är respektive var egenartade titlar. 

En annan möjlig konsekvens av att registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL avskaffats skulle 

kunna vara att det blir nödvändigt att på sikt sänka verkshöjdskravet för titlar så att dessa i allt 

större utsträckning erbjuds ett upphovsrättsligt skydd. De skulle då även få skydd genom 

registreringshindret i 2 kap 10 § 4 p VmL. I dagsläget omfattas egenartade titlar av 

titelskyddet i 6 kap 50 § URL, medan endast ett fåtal titlar (i doktrin) har ansetts vara så 

originella och självständiga att de kunnat anses uppfylla kravet på verkshöjd. I svensk rätt 

anses kravet på verkshöjd vara förhållandevis lågt ställt.
179

 I fallet ”Ta mig till havet” uttalade 

Stockholms TR dock att det kan bli svårare att uppnå verkshöjd om det skapade endast består 

av ett fåtal ord.
180

 Nordell ifrågasätter om det är försvarligt ur ett konkurrensperspektiv att en 

titel som endast består av ett enda ord, såsom titeln Änglamark, skulle kunna uppnå kravet på 

verkshöjd.
181

 Det nyss anförda skulle således tala emot att sänka kraven på verkshöjd för titlar 

enligt URL. Om titlar som idag endast är egenartade beviljas ett upphovsrättsligt skydd, med 

allt vad det innebär, skulle det förmodligen leda till en betydande konkurrensbegränsning. 

Utomstående skulle hindras från varje form av utnyttjande av titeln utan upphovsmannens 

tillstånd. Däremot kan skyddsomfånget variera beroende på hur pass originellt verket (titeln) 

är. Vissa titlar skulle endast få skydd mot direkt plagiering medan andra skulle få ett betydligt 

vidare skyddsomfång som även inkluderar likartat skapande.
182

   

Svenska Patentombudsföreningens remissyttrande med anledning av förslaget till den nu 

gällande VmL stödjer den ovan anförda ståndpunkten att det är märkligt att 

registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL avskaffats. Svenska Patentombudsföreningen ansåg 

att behovet av ett utökat skydd för titlar förmodligen är starkare i dagsläget än vad det var 

tidigare. Föreningen framhöll vikten av att åter ta upp frågan om registreringshindret för 

egenartade titlar skulle vara kvar i VmL och då även med beaktande av konsekvenserna för 

utformningen av URL.
183

 Detta uttalande tyder på att det finns ett visst behov av ändring i 
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URL. Det framgår dock inte av uttalandet vilken typ av ändring som avses, men det rör sig 

förmodligen om en ändring som stärker skyddet för titlar.  

Westerlind anser att skyddet för titlar i stort sett är väl anpassat utifrån upphovsmannens 

skyddsintressen (uttalandet gjordes dock långt innan införandet av den nu gällande VmL). 

Han framhåller emellertid att det finns en lucka i skyddet för titlar beträffande situationen där 

någon annan använder titeln för annat ändamål än som beteckning på ett litterärt eller 

konstnärligt verk. Westerlind föreslår som en möjlig lösning på detta problem att lägga till en 

bestämmelse i 6 kap 50 § URL med innebörden av ett förbud för utomstående att utan 

tillåtelse använda en känd titel i näringsverksamhet.
184

 Ett sådant tillfogande ter sig än mer 

motiverat i dagsläget i och med att registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL för egenartade 

titlar avskaffats och att skyddet för titlar därmed blivit sämre. Det kan också motiveras med 

att utvecklingen lett till ett större skyddsbehov för titlar eftersom det blir allt vanligare att 

utnyttja en titels kommersiella värde även på andra sätt än som beteckning på verket ifråga. 

Om ett tillfogande av nämnda art skulle göras i 6 kap 50 § URL skulle det innebära att 

titelskyddet i praktiken blev mer likt det upphovsrättsliga skyddet.
185

 Luckan i skyddet för 

titlar har vidgats i och med avskaffandet av registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL. Det av 

Westerlind föreslagna kompletterande förbudet borde kunna fylla igen den ifrågavarande 

luckan. Eftersom detta förbud skulle hindra utomstående från allt utnyttjande av titeln i 

näringsverksamhet innebär det att någon varumärkesregistrering inte skulle bli möjlig för 

annan än upphovsmannen. Det är dock viktigt att poängtera att både upphovsrättskyddet och 

titelskyddet uppstår formlöst. Det blir därför ändå fördelaktigt att genomföra en 

varumärkesregistrering, även om tillägget i titelskyddet skulle genomföras, eftersom en 

registrering innebär ett konkret bevis på skydd.  

Även utan den av Westerlind föreslagna kompletteringen kan avskaffandet av 

registreringshindret i 14 § 1 st 5 p äVmL i viss mån kompenseras genom tillämpningen av 

MFL. På samma sätt som när det gäller URL är det svårt att säga om den varumärkesrättsliga 

förändringen av skyddet för titlar kommer att påverka skyddet för titlar som ges enligt MFL 

och i så fall på vilket sätt den kommer att påverka. I MFL finns inget specifikt skydd för titlar, 

utan bestämmelserna i lagen behandlar otillbörlig marknadsföring i allmänhet. Ofta ger lagen 

ett kompletterande skydd när skyddet är otillräckligt enligt annan lagstiftning, t.ex. VmL. 

Som framgått ovan ges ett kompletterande skydd för titlar genom bestämmelserna om god 
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marknadsföringssed och vilseledande marknadsföring.
186

 Medan VmL och URL främst värnar 

om den varumärkesrättsliga ensamrätten respektive den upphovsrättsliga ensamrätten är MFL 

inriktad på att tillvarata konsumenternas och näringslivets intressen vid marknadsföring och 

att förhindra otillbörliga marknadsföringsåtgärder som är riktade mot konsumenter och 

näringsidkare.
187

 Det innebär att syftet enligt MFL således inte är att skydda ensamrätten i och 

för sig och här finns alltså en skillnad i förhållande till VmL och URL. För att belysa det 

sagda kan nämnas att bedömningen om vilseledande efterbildning förelegat sker isolerat från 

frågan om något ensamrättsintrång skett.
188

 Avskaffandet av registreringshindret i 14 § 1 st 5 

p äVmL innebär att skyddet enligt MFL kan bli en sista utväg för egenartade, icke inarbetade 

titlar. Det kommer förmodligen leda till att upphovsmannen i många fall kommer försöka 

hävda t.ex. renommésnyltning eller vilseledande efterbildning i situationer där någon annan 

registrerat dennes titel. Det måste dock vara fråga om en marknadsföringsåtgärd för att 

ingripande enligt MFL ska vara möjligt. Marknadsföringsåtgärden måste samtidigt ha 

kommersiell effekt och bedömningen ska ske med utgångspunkt från en 

genomsnittskonsument.  

Även skyddet enligt MFL är ett skydd som uppstår formlöst. Det blir alltså en bevisfråga 

huruvida marknadsföringsåtgärden ifråga har någon kommersiell effekt enligt 

transaktionstestet. Eftersom skyddet enligt MFL uppstår formlöst och inte erbjuder något 

särskilt skydd för ensamrätten som sådan resulterar det i, ett för upphovsmannen, oförutsebart 

skydd.  Även existensen av generalklausulen bidrar till oförutsebarheten eftersom dess 

skyddsomfång är så pass brett, vilket gör att dess närmare innehåll måste bedömas genom 

praxis. Dessutom måste, som framgått ovan, kravet på kommersiell effekt uppfyllas för att 

MFL ska kunna erbjuda ett kompletterande skydd för titeln. Varumärkesregistrering är det 

enda skyddet för titlar som inte uppstår formlöst. Det ger ett konkret bevis på skyddets 

existens och vad som skyddas. I och med att 14 § 1 st 5 p äVmL avskaffats innebär det en 

större osäkerhet för upphovsmannen eftersom det nu finns möjlighet för andra att registrera 

dennes titel. Registreringshindret som fanns i äVmL för egenartade titlar fyllde alltså en viktig 

funktion.  

Även om registreringshindret för egenartade titlar innebar ett betydelsefullt skydd p.g.a. att 

många titlar är just egenartade och således inte utgör upphovsrättsligt skyddade verk, är det 
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ändå inte troligt att avskaffandet kommer att få någon större betydelse i praktiken. Många 

upphovsmän torde redan innan avskaffandet av registreringshindret ha varit noga med att 

registrera sina titlar som varumärken, eftersom utvecklingen lett till att titlar ofta används som 

beteckning även för andra produkter än verket. De upphovsmän som inte tidigare prioriterat 

registrering torde komma att bli mer angelägna om att göra det nu för att få ett säkert skydd. 

Trots att förändringen av VmL troligen inte kommer att få så stor praktisk betydelse för 

skyddet för titlar skulle den av Westerlind föreslagna kompletteringen av titelskyddet i 6 kap 

50 § URL ändå vara att föredra eftersom införandet av den nu gällande VmL ledde till ett 

sämre skydd för titlar. En sådan komplettering innebär att utomstående förbjuds att utan 

tillstånd använda någon annans kända titel i näringsverksamhet.
189

 Det skulle medföra att 

skyddet för titlar som finns i VmL och MFL inte längre skulle behövas. Skyddet blir på detta 

sätt både vidare, i och med att all användning i näringsverksamhet förbjuds, och mer 

lättöverskådligt. Detta går väl ihop med utvecklingen gällande utnyttjandet av titlars 

kommersiella värden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
189

 Westerlind, s. 287. 



45 
 

6. Slutsats 

Skyddet för titlar har försämrats i och med avskaffandet av registreringshindret i 14 § 1 st 5 p 

äVmL. Samtidigt har utvecklingen gått mot att det blir allt vanligare att använda sig av titlar i 

kommersiellt syfte även på andra produkter än verket i fråga. Det innebär att det blir allt 

viktigare att skydda ensamrätten till titeln för att till fullo kunna utnyttja dess värde. En 

försämring av skyddet för titlar står således i strid med den utveckling som skett. Vi har sett 

att skyddet i URL inte förmår svara mot det registreringshinder som fanns i 14 § 1 st 5 p 

äVmL. Visserligen är det upphovsrättsliga skyddet i sig ett fullgott skydd, eftersom det 

förbjuder allt utnyttjande utan upphovsmannens samtycke, men ingen titel har någonsin 

erkänts verkshöjd i svensk praxis, utan skyddet har hittills bara existerat i teorin. Titelskyddet 

i 6 kap 50 § URL ger endast ett förväxlingsskydd. MFL kan till viss del ge ett kompletterande 

skydd men det förutsätter att transaktionstestet uppfylls. Ett tillägg till 6 kap 50 § URL, i form 

av ett förbud för utomstående att utan tillstånd utnyttja en känd titel i näringsverksamhet, 

skulle kompensera för avskaffandet av registreringshindret för egenartade titlar. Ett sådant 

tillägg skulle fylla en viktig funktion även om avskaffandet av registreringshindret inte skulle 

få så stor betydelse i praktiken. Det skulle göra skyddet för titlar både vidare och mer 

lättöverskådligt. Mot bakgrund av detta anser vi att skyddet för titlar bör ses över på nytt. 
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