
 

 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Jakob Fäste 
 
 

Varumärket och Marknaden 
- varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ 
VML betraktat utifrån ett rättsekonomiskt 

perspektiv 
 
 
 
 
 
 

                                               LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats  
 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Sacharias Votinius 
 

Termin: VT 2016 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

1 INLEDNING 3 

1.1 Allmänt 3 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte 4 

1.3 Frågeställningar 5 

1.4 Avgränsning 5 

1.5 Perspektiv, metod och teori 6 

1.6 Forskningsläge 7 

1.7 Material 7 

1.8 Uppsatsens disposition 8 

2 DEN UNIONSRÄTTSLIGA BAKGRUNDEN TILL VML 9 

3 VARUMÄRKESSKYDDET I 1 KAP. 10 OCH 11 §§ VML 11 

3.1 Varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § VML 11 

3.2 Varumärkesskyddets begränsningar – 1 kap. 11 § VML 15 

4 EKONOMISKA KONSEKVENSER AV  
VARUMÄRKESSKYDDET I 1 KAP. 10 OCH 11 §§ VML 17 

5 DEN RÄTTSEKONOMISKA TEORIN TRANSACTION COST  
ECONOMICS (TCE) 22 

6 ANALYS 25 

7 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 31 

7.1 Källor 31 

7.2 Litteratur 31 

8 RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 33 
 



 1 

SUMMARY 

This essay examines the protection of trade marks which is prescribed in the 

tenth and eleventh paragraph in the first chapter of the swedish law VML 

from a perspective of law and economics. These paragraphs in VML 

prescribes the extent of the proprietor’s exclusive rights and the limitation of 

the effects of a trade mark. The economical effects which these provisions 

have on undertakings and the market are also described in the essay. 

Furthermore, a theory of law and economics called Transaction cost 

economics (TCE) is used to explain why these provisions in VML leads to 

these economical consequences and to examine whether or not these 

provisions may be justified on the basis of this theory of law and economics. 

The main problem which this essay concerns, is that the provisions in the 

tenth and eleventh paragraph in the first chapter of the swedish law VML 

leads to positive economical consequences for some undertakings but leads 

to negative economical consequences for others; this condition poses the 

question of whether or not these provisions may be justified from a 

perspective of law and economics.   
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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML 

betraktat utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. Dessa bestämmelser i VML 

föreskriver ensamrättsinnehavarens skydd och ensamrättens begränsningar. 

I uppsatsen beskrivs de ekonomiska konsekvenser som bestämmelserna 

leder till för enskilda marknadsaktörer och de ekonomiska konsekvenser 

som bestämmelserna leder till på marknaden. Den rättsekonomiska teorin 

Transaction cost economics (TCE) används för att förklara varför 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML leder till dessa ekonomiska 

konsekvenser och för att undersöka huruvida varumärkesskyddet kan 

rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. Problemet som 

denna uppsats ytterst handlar om är att varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 

11 §§ VML leder till positiva ekonomiska konsekvenser för vissa 

marknadsaktörer men leder till negativa ekonomiska konsekvenser för andra 

marknadsaktörer; frågan uppkommer således om utformningen av 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML kan rättfärdigas utifrån 

rättsekonomisk synvinkel eller inte. 
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1 INLEDNING  

 

1.1 Allmänt 

 

Denna uppsats handlar om varumärkesskydd och rättsekonomi. I svensk rätt 

återfinns varumärkesskyddets fundament i 1 kap. 10 och 11 §§ VML.1  

Bestämmelserna föreskriver hur omfattande varumärkesskyddet är, 

exempelvis föreskrivs i 10 § att tredje man inte får använda ett tecken i 

näringsverksamhet som är identiskt med varukänneteckeninnehavarens 

varukännetecken för att distribuera varor eller tjänster av samma slag som 

varukänneteckeninnehavaren distribuerar.2 10 § innehåller också bl.a. ett 

skydd emot att en annan marknadsaktör använder ett tecken som är så likt 

varukänneteckeninnehavarens varukännetecken att det föreligger risk för 

förväxling av tecknet och varukännetecknet. Ett skydd mot förväxlingsrisk 

är dock villkorat av att båda marknadsaktörerna distribuerar varor eller 

tjänster av samma eller liknande slag. I 11 § klargörs vidare vad som inte 

skyddas; den som har ensamrätt till ett varukännetecken kan exempelvis inte 

förhindra att tredje man använder ensamrättsinnehavarens varukännetecken 

om det annars inte går att beskriva vad tredje mans produkt är tänkt att 

användas för. 

 

Rättsekonomi brukar användas som benämning på den forskningsdisciplin 

som består av att förklara och analysera rätten utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv.3 Det finns olika rättsekonomiska teorier. En rättsekonomisk teori 

är teorin Transaction cost economics (TCE). Transaction cost economics 

                                                 
1 Förkortningen VML används genomgående i denna uppsats som en förkortning av lagen 

Varumärkeslag (2010:1877). 
2 Varukännetecken är ett begrepp som används i dessa bestämmelser; begreppet 

varukännetecken är ett vidare begrepp än begreppet varumärke, ett varumärke är en typ av 

varukännetecken, jfr. 1 kap. 1 § 1st. VML. När det i dessa bestämmelser talas om 

varukännetecken så innefattar detta således också varumärken. 
3 Se Bastidas Venegas, Vladimir: ”Rättsekonomi”. I: Juridisk metodlära (red.: Korling, & 

Zamboni), Lund 2013, s. 175-176. 
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(TCE) är en rättsekonomisk teori som baseras på uppfattningen att 

mänskliga faktorer och miljöbetingade faktorer (human factors och 

environmental factors) förekommer inom marknadsekonomin och påverkar 

marknadens struktur, hur marknaden fungerar.4  

 

I denna uppsats ämnar jag visa vilka ekonomiska konsekvenser som 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML leder till för enskilda 

marknadsaktörer (ensamrättsinnehavare och deras konkurrenter) och vilka 

ekonomiska konsekvenser som skyddet leder till på marknadsekonomin i sin 

helhet. Jag ämnar också tillämpa den rättsekonomiska teorin Transaction 

cost economics (TCE) på varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML för 

att förklara varför skyddet leder till dessa ekonomiska konsekvenser och för 

att undersöka om skyddets utformning kan rättfärdigas utifrån denna 

rättsekonomiska teori eller inte. Problemet som denna uppsats ytterst 

handlar om är att varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML leder till 

positiva ekonomiska konsekvenser för vissa marknadsaktörer men leder till 

negativa ekonomiska konsekvenser för andra marknadsaktörer; frågan 

uppkommer således om utformningen av varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 

11 §§ VML kan rättfärdigas utifrån en rättsekonomisk synvinkel eller inte. 

 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte 

Syftet med denna uppsats är att presentera hur varumärkesskyddet i 1 kap. 

10 och 11 §§ VML är utformat, visa vilka ekonomiska konsekvenser som 

detta varumärkesskydd leder till samt att använda den rättsekonomiska 

teorin Transaction cost economics (TCE) för att förklara varför 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML föranleder dessa 

ekonomiska konsekvenser och för att undersöka om skyddets utformning 

kan rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. 

                                                 
4 Se Williamson, Oliver E., Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a 

study in the economics of internal organization, Free Press, New York, 1975, s. xi – xiii, s. 

8-10, s. 20. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Hur är varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML utformat, hur 

har bestämmelserna tolkats i rättspraxis och vilka ekonomiska 

konsekvenser föranleder detta varumärkesskydd? 

2. Hur kan den rättsekonomiska teorin Transaction cost economics 

(TCE) användas för att förklara varför varumärkesskyddet i 1 kap. 

10 och 11 §§ VML föranleder dessa ekonomiska konsekvenser och 

för att rättfärdiga skyddets utformning? 

 

Dessa frågeställningar är att uppfatta som lika centrala för utformningen av 

denna framställning, men besvarandet av den första av de två 

frågeställningarna fordrar mer sidutrymme än besvarandet av den andra. 

 

1.4 Avgränsning 

Forskningsobjektet i denna uppsats är, som bekant, varumärkesskyddet i 1 

kap. 10 och 11 §§ VML. En avgränsning har gjorts i så måtto att 12 § i 

VML om konsumtion av ensamrätten inte berörs, trots att bestämmelsen 

utgör en aspekt av varumärkesskyddet. Anledningen till att denna 

avgränsning har gjorts är att 12 § om konsumtion av ensamrätten rör en 

ganska speciell situation; när ensamrättsinnhavaren själv har fört ut eller har 

låtit föra ut exemplar av sina varor som bär dennes varumärke, så får en 

annan marknadsaktör använda varumärket när denne exempelvis säljer 

exemplaren. Det framgår dock av lagrummet att det finns undantag till 

denna regel, d.v.s. att ensamrättsinnehavaren i vissa fall kan motsätta sig 

dylik användning. Detta är sålunda en aspekt av varumärkesskyddet, som 

dock rör en ganska speciell situation. 10 och 11 §§ framstår däremot som 

fundamentet avseende varumärkesskyddets utformning och det förefaller 

därför fullgott att använda dessa bestämmelser som forskningsobjekt. 
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1.5 Perspektiv, metod och teori 

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod för att fastställa gällande 

rätt avseende 1 kap. 10 och 11 §§ VML. Uppsatsen är även författad utifrån 

ett disciplinöverskridande perspektiv – ett rättsekonomiskt perspektiv. Det 

rättsekonomiska perspektivet framträder i den delen av uppsatsen där den 

rättsekonomiska teorin Transaction cost economics (TCE) tillämpas för att 

förklara varför varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML föranleder 

vissa ekonomiska konsekvenser och för att undersöka om skyddets 

utformning kan rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. 

Andra rättsekonomiska teorier hade kunnat användas för att genomföra en 

dylik granskning, ett faktum som fordrar att jag motiverar mitt val av 

rättsekonomisk teori. Detta gäller främst mitt val att inte använda den 

rättsekonomiska teori som brukar kallas för Chicagoskolan utan att istället 

använda Transaction cost economics (TCE); de viktigaste rättekonomiska 

teorierna (däribland Transaction cost economics) brukar nämligen sättas i 

relation till Chicagoskolans grunder.5 

 

Chicagoskolan bygger på tankekonstruktionen att människors ekonomiska 

beteende karaktäriseras av att de strävar efter att tillgodose sina intressen 

och att de beter sig rationellt (rational choice theory).6 Människor förutsätts 

agera på marknaden, uteslutande, för att tillgodose sina preferenser. För att 

en person ska kunna göra ett fullt rationellt val på marknaden krävs, enligt 

den tankekonstruktion som Chicagoskolan baseras på, att personens 

preferenser är fullständiga och konsekventa och att personen har tillräckligt 

mycket information för att kunna fatta ett välavvägt beslut.7 

 

Jag har föredragit att tillämpa Transaction cost economics (TCE) eftersom 

den teorin bygger på en tankemodell och en begreppsapparat som förefaller 

                                                 
5 Se Bastidas Venegas (2013) s. 179-180, 183-184, 187, 190. 
6 Se Posner, Richard: ”The economic approach to law”. I: Texas Law Review, Vol. 53, s. 

757-763. ; Se Bastidas Venegas (2013) s. 183-184. 
7 Se De Jonge, Jan., Rethinking rational choice theory: a companion on rational and moral 

action, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012, s. 7-9. ; Se Bastidas Venegas (2013) s. 

183-184. 
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vara mer sofistikerad än Chicagoskolans motsvarigheter - och därför också 

förefaller vara bärare av en större potential att ge en insiktsfull förklaring 

och analys av varumärkesskyddets ekonomiska dimensioner. 

 

1.6 Forskningsläge 

Forskningen om varumärken och varumärkesskydd är förhållandevis 

rikhaltig. En diskurs inom den rättsvetenskapliga litteraturen rör hur 

omfattande ett varumärkesskydd måste vara för att ge marknadsaktörer 

tillräckliga incitament till att investera i innovativ verksamhet. En annan 

sida av samma diskurs är att ett för omfattande varumärkesskydd kan ha en 

negativ inverkan på konkurrensförhållanden på marknaden. Inom samtida 

rättsvetenskaplig forskning försöker man, mot bakgrund av dessa faktorer, 

att komma fram till hur varumärkesskyddet bör vara utformat.8 

 

Med denna uppsats vill jag bidra med ett försök att utifrån den 

rättsekonomiska teorin Transaction cost economics (TCE) förklara varför 

varumärkesskyddet 1 kap. 10 och 11 §§ VML leder till vissa ekonomiska 

konsekvenser och ett försök att undersöka om skyddets utformning kan 

rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. 

1.7 Material 

Vid utarbetandet av denna framställning har jag främst använt rättsfall från 

EU-domstolen och forskningslitteratur. Den forskningslitteratur som jag 

främst har använt mig av vid författandet av denna uppsats är: Griffiths, 

Andrew, An economic perspective on trade mark law, Edward Elgar, 

Cheltenham, 2011.; Fhima, Ilanah Simon, Trade mark dilution in Europe 

                                                 
8 Se Fhima, Ilanah Simon, Trade mark dilution in Europe and the United States, Oxford 

University Press, Oxford, 2011, s.189-197. ; Se Griffiths, Andrew, An economic 

perspective on trade mark law, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, s. 273-277. ; Se Calboli, 

Irene: ”Intellectual property protection for fame, luxury, wines and spirits: Lex specialis for 

a corporate ”dolce vita” or a ”good-quality life”? ”. I: Intellectual property and general 

legal principles: is IP a lex specialis? (red.: Dinwoodie), Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham, 2015, s. 156-157, 160-161, 171-172. 
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and the United States, Oxford University Press, Oxford, 2011 och 

Williamson, Oliver E., Markets and hierarchies: analysis and antitrust 

implications: a study in the economics of internal organization, Free Press, 

New York, 1975. 

1.8 Uppsatsens disposition 

I bakgrundskapitlet i huvudtexten har jag för avsikt att kortfattat redogöra 

för den unionsrättsliga bakgrunden till den svenska varumärkesrätten. 

I den delen av huvudtexten som utgör avhandlingen ämnar jag först 

redogöra för bestämmelserna 1 kap. 10 och 11 §§ VML och för viktiga 

rättsfall som konkretiserar dessa bestämmelsers innebörd. Sedan har jag för 

avsikt att beskriva vilka ekonomiska konsekvenser som varumärkesskyddet 

i 1 kap. 10 och 11 §§ VML föranleder. I en avslutande del av avhandlingen 

ämnar jag presentera grunderna i den rättsekonomiska teorin Transaction 

cost economics (TCE). 

 

I den delen av huvudtexten som benämns ANALYS har jag för avsikt att först 

presentera mina slutsatser angående hur varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 

11 §§ VML är utformat samt presentera mina slutsatser angående vilka 

ekonomiska konsekvenser som varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ 

VML föranleder. Jag ämnar sedan använda den rättsekonomiska teorin 

Transaction cost economics (TCE) för att förklara varför 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML föranleder dessa 

ekonomiska konsekvenser och för att undersöka om skyddets utformning 

kan rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. 
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2 DEN UNIONSRÄTTSLIGA 
BAKGRUNDEN TILL VML 

År 1988 antog Europeiska gemenskapernas råd direktiv 89/104 om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (härefter kallat för 

direktiv 89/104).9 I preambeln till direktivet förklaras dess 

existensberättigande med hänvisning till viljan att upprätta den s.k. inre 

marknaden inom Europeiska gemenskaperna; Europeiska gemenskapernas 

råd ansåg det nödvändigt att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning 

rörande varumärken eftersom olika lagstiftning i de olika länderna 

potentiellt, menade rådet, skulle kunna omöjliggöra sunda konkurrensvillkor 

inom den inre marknaden och förhindra fri rörlighet av varor och tjänster 

inom den inre marknaden. Det framgår vidare av preambeln att syftet med 

direktivet dock inte var att harmonisera medlemsstaternas 

varumärkeslagstiftningar full ut, utan enbart i den utsträckning som rådet 

fann det vara nödvändigt för att kunna stävja dessa potentiella, skadliga, 

effekter. 

 

I direktivet föreskrevs bl.a. vilka rättigheter som en ensamrättsinnehavare av 

ett registrerat varumärke skulle åtnjuta i medlemsstaterna och vilka 

begränsningar ifråga om rättsverkan som ett varumärke skulle ha.10 Detta 

föreskrevs i artikel 5 och i artikel 6 i direktivet. 

 

År 2006 lämnade Europeiska gemenskapernas kommission ett förslag till ett 

nytt direktiv som skulle ersätta direktiv 89/104. Någon ändring av den 

materiella rätten var dock inte avsedd; ändamålet med det nya direktivet var 

                                                 
9 Direktivets fullständiga namn är: Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG). 
10 För tydlighetens skull är det viktigt att betona att det i detta direktiv och i direktivet 

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

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, som berörs senare i detta 

bakgrundskapitel, talas om varumärken och inte varukännetecken. I det inledande kapitlet i 

denna uppsats konstateras att begreppet varukännetecken används i VML och där förklaras 

också hur begreppen varumärke och varukännetecken förhåller sig till varandra. 
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att göra regelverket mer överskådligt.11 Slutprodukten av 

lagstiftningsprocessen var direktiv 2008/95 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (härefter kallat direktiv 2008/95).12 

Detta direktiv implementeras i svensk lagstiftning genom VML, en lag vars 

bestämmelser om varumärkesskydd nu ska behandlas i detalj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Se KOM(2006)812 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, s. 1-2. 
12 Direktivets fullständiga namn är: Europaparlamentet och Rådets direktiv 2008/95/EG av 

den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. 
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3 VARUMÄRKESSKYDDET I 1 
KAP. 10 OCH 11 §§ VML 

Det har framgått av det föregående kapitlet i denna uppsats att VML har en 

unionsrättslig bakgrund. För att förstå den svenska varumärkesrättsliga 

regleringen är det således viktigt att studera VML med beaktande av både de 

relevanta unionsrättsliga bestämmelserna och med beaktande av hur dessa 

bestämmelser har tillämpats av EU-domstolen. Detta kapitel innehåller en 

redogörelse för 1 kap. 10 och 11 §§ VML; i redogörelsen berörs, 

fortlöpande, unionsrättslig praxis i syfte att förklara innebörden av 

rekvisiten i bestämmelserna. 

 

3.1 Varumärkesskyddet i 1 kap. 10 § VML 

I 1 kap. 10 § VML beskrivs ensamrättens innebörd, annorlunda uttryckt 

beskrivs i denna bestämmelse vilket skydd som ensamrättsinnehavaren av 

ett varukännetecken åtnjuter.13 Det framgår av lagtexten i 1 kap. 10 § VML 

att skyddet har flera dimensioner. 

 

I första punkten i paragrafens första stycke stadgas att tredje man inte får 

använda ett tecken i näringsverksamhet som är identiskt med 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken om de båda marknadsaktörerna 

distribuerar varor eller tjänster av samma slag. I paragrafens andra stycke 

definieras rekvisitet ”användning”; med ”användning” menas exempelvis att 

applicera varukännetecknet på sina produkter eller produkternas 

förpackningar eller att använda varukännetecknet i reklamkampanjer.    

 

I praxis har EU-domstolen tolkat bestämmelsens motsvarighet i direktiv 

89/104 - artikel 5.1a (vars lydelse och numrering är densamma i direktiv 

2008/95) - på så vis att användningen måste medföra åtminstone en risk för 

                                                 
13 Som jag tidigare har konstaterat i denna uppsats, i det inledande kapitlet, så innefattas 

varumärken i begreppet varukännetecken. 
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att varumärkets funktion skadas, för att användningen ska vara otillåten 

enligt bestämmelsen. EU-domstolen har i detta sammanhang anfört att 

varumärkets karaktäristiska funktion är att ange produkters kommersiella 

ursprung.14 

 

I sin praxis har EU-domstolen även klargjort att om användningen av 

ensamrättsinnehavarens varumärke föranleder risk för att en annan 

marknadsaktörs produkter felaktigt uppfattas vara ensamrättsinnehavarens 

produkter, är det likgiltigt huruvida marknadsaktören ifråga avsåg att 

använda varumärket i egenskap av varumärke eller enbart i syfte att pryda 

sina produkter med varumärket och visa lojalitet till 

ensamrättsinnehavaren.15 

 

En annan dimension av skyddet för ensamrättsinnehavaren och dennes 

varukännetecken föreskrivs i andra punkten i första stycket i 1 kap. 10 § 

VML (som motsvarar artikel 5.1b i direktiv 2008/95 och hade samma 

lydelse och numrering i direktiv 89/104). I denna del av paragrafen 

föreskrivs det att tredje man inte får använda ett tecken i näringsverksamhet 

som är identiskt med eller liknar ensamrättsinnehavarens varukännetecken 

om de båda marknadsaktörerna distribuerar varor eller tjänster av samma 

eller liknande slag och det finns en risk för förväxling. 

 

I praxis har EU-domstolen närmare förklarat vad förväxlingsrekvisitet 

innebär. I praxis har det skiljts mellan (i) risk för direkt förväxling, (ii) risk 

för indirekt förväxling eller association och (iii) risk för egentlig 

association. (i) Risk för direkt förväxling innebär en risk för att 

ensamrättsinnehavarens varumärke och tredje mans tecken förväxlas av 

allmänheten och (ii) risk för indirekt förväxling eller association ska förstås 

                                                 
14 Se Mål C-17/06 Céline, punkt 14-16, 26. Den uppmärksamme läsaren noterar måhända 

att jag använder begreppet varukännetecken när jag beskriver lagrummet i VML men 

begreppet varumärke när jag refererar till unionsrättsliga rättsfall. Detta är helt i sin 

ordning, begreppet varukännetecken används i VML medan det i direktiv 89/104 och i 

direktiv 2008/95 enbart talas om varumärken. Varumärken innefattas i begreppet 

varukännetecken. 
15 Se Mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, punkt 27-31, 54-62. 
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som att allmänheten associerar tredjeman med ensamrättsinnehavaren och 

förväxlar de båda aktörerna.16 (iii) Risk för egentlig association innebär 

”(…) att allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket på 

grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, likväl utan att 

förväxla dem (…)”.17 Om enbart (iii) risk för egentlig association föreligger, 

så aktualiseras inte bestämmelsen.18 

 

Av ovanstående redogörelse följer att ensamrättsinnehavarens skydd kan 

karaktäriseras som ett skydd mot att allmänheten förväxlar 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken och tredje mans tecken. Det finns 

dock en möjlighet för medlemsstaterna i EU att erbjuda 

ensamrättsinnehavaren ett utökat skydd som inte villkoras av att det 

föreligger en risk för förväxling.19 

 

Denna möjlighet antyds i det tionde övervägandet till direktiv 2008/95 i 

direktivets preambel och kommer till uttryck i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 

(artikeln hade samma lydelse och numrering i direktiv 89/104, vilket 

framgår av artikel 5.2 i det direktivet). Artikel 5.2 motsvarar tredje punkten i 

det första stycket i 1 kap. 10 § VML. I denna bestämmelse i VML stadgas 

att tredje man inte får använda ett tecken i näringsverksamhet som är: 

 

(…) 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 lagtexten framgår det att ett av de rekvisit som måste vara uppfyllda för 

att det utökade skyddet skall kunna aktualiseras, innebär att tecknet som 

tredje man använder måste vara identiskt med ensamrättsinnehavarens 

                                                 
16 Se Mål C-251/95 Sabel BV mot Puma AG, punkt 16-17. Rättsfallet rör artikel 4.1b, men 

är likväl relevant för tolkningen av artikel 5.1b; båda artiklarna innehåller nämligen det 

tidigare nämnda förväxlingsrekvisitet och är varandras spegelbild i både direktiv 89/104 och 

i direktiv 2008/95. 
17 Mål C-251/95 Sabel BV mot Puma AG, punkt 16. 
18 Se Mål C-251/95 Sabel BV mot Puma AG, punkt 16-26. 
19 Se Mål C-425/98 Marca Mode, punkt 34-36 ; Se Mål C-408/01 Adidas-Salomon, punkt 

27. 
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varukännetecken eller likna det. Som tidigare har konstaterats så krävs det 

inte att det föreligger en förväxlingsrisk, för att det utökade skyddet skall 

kunna aktualiseras.20 EU-domstolen har fastställt att det är fullgott att den 

berörda allmänheten felaktigt tror att det finns ett samband mellan tredje 

mans tecken och ensamrättsinnehavarens varukännetecken; någon 

förväxlingsrisk behöver inte föreligga.21  

 

Tredje mans otillåtna agerande enligt tredje punkten i första stycket i 1 kap. 

10 § VML består av att dra otillbörlig fördel av eller skada 

varukännetecknets anseende eller särskiljningsförmåga. Att tredje mans 

agerande leder till att särskiljningsförmågan skadas, betyder att 

varukännetecknets (eller varumärkets) förmåga att ange varans eller 

tjänstens kommersiella ursprung skadas. EU-domstolen har beskrivit 

situationen som att det kända varumärket tunnas ut och inte längre får 

samma genomslagskraft på marknaden.22  

Situationen kan emellertid vara av sådan beskaffenhet att varukännetecknets 

särskiljningsförmåga inte skadas, men däremot dess anseende. Detta kan 

t.ex. ske om de produkter som tredje man distribuerar är av mycket lägre 

kvalité än ensamrättsinnehavarens motsvarande produkter. Den lägre 

kvalitén föranleder i ett sådant fall ett lägre anseende för 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken.23 

Karaktäristiskt för den situation som består av att den andra 

marknadsaktören drar otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller 

anseendet som ensamrättsinnehavarens varukännetecken åtnjuter, är istället 

att den andra marknadsaktören drar nytta av det kända varukännetecknets 

(eller varumärkets) nimbus utan att någon egentlig skada uppstår å 

                                                 
20 Se Mål C-425/98 Marca Mode, punkt 34-36. ; Se Mål C-408/01 Adidas-Salomon, punkt. 

27. 
21 Se Mål C-408/01 Adidas-Salomon, punkt 27-31 
22 Se Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 32-39. ; Se Mål C-323/09 Interflora, punkt. 72-73. 
23 Se Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 37-40. ; Se Mål C-323/09 Interflora, punkt. 72-73. 
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ensamrättsinnehavarens sida. Denna situation brukar även benämnas free-

riding.24 

Det skall betonas att tredje mans agerande kan vara tillåtet även om det 

skadar särskiljningsförmågan eller anseendet hos ensamrättsinnehavarens 

varukännetecken. Tillåtligheten är, enligt tredje punkten i första stycket i 1 

kap. 10 § VML e contrario, beroende av att skadan orsakas med skälig 

anledning. EU-domstolen har anfört att begreppet ger uttryck för en balans 

mellan ensamrättsinnehavarens intressen och andra marknadsaktörers 

intressen. Skälig anledning kan t.ex. föreligga om tecknet har använts av 

den andra marknadsaktören i god tro och denne dessutom använde tecknet 

innan ensamrättsinnehavaren åtnjöt ett skydd för sitt varumärke.25  

I tionde paragrafens andra stycke definieras termen användning, detta 

stycke har tidigare berörts i förbigående i detta avsnitt och kommer inte att 

behandlas utförligare. 

3.2 Varumärkesskyddets begränsningar – 
1 kap. 11 § VML 

I det andra stycket i 1 kap. 11 § VML, som motsvarar artikel 6 i direktiv 

2008/95 (bestämmelsen hade i huvudsak samma innebörd i artikel 6 i 

direktiv 89/104, vilket framgår av artikel 6 i det direktivet) stadgas bl.a. att 

ensamrättsinnehavaren inte kan förhindra att en annan marknadsaktör i 

näringsverksamhet använder: 

(…) 1. sin firma, sitt namn eller sin adress, 

        2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda 

användning, värde, geografiska ursprung, eller andra egenskaper eller 

tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd eller,  

        3. varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller 

tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller 

reservdelar. 

Det är således bl.a. tillåtet för en annan marknadsaktör att i 

näringsverksamhet använda ensamrättsinnehavarens varukännetecken om 

det inte annars går att beskriva vad produkten är tänkt att användas för. Det 

                                                 
24 Se Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 37-41. ; Se Mål C-323/09 Interflora, punkt 72-74.  
25 Se Mål C-65/12 Leidseplein, punkt 44-46, 50-60.  
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krävs dock, enligt lagrummet, att ett sådant förfarande är förenligt med god 

affärssed. EU-domstolen har i sin praxis anfört att det rekvisitet främst ska 

tolkas som en lojalitetsplikt visavi ensamrättsinnehavaren.26 Detta innebär 

t.ex. att en annan marknadsaktör i reklamkampanjer får informera att denne 

utför tjänster som består av att reparera ensamrättsinnehavarens produkter. 

Varumärket får således användas i en dylik annons men agerandet är inte 

lagenligt om användningen kan leda till ett missförstånd av innebörd att det 

finns ett ekonomiskt samband mellan de båda företagen.27 

Det är enligt lagrummets andra stycke även tillåtet för tredje man att 

beskriva bl.a. varans (eller tjänstens) kvalité eller geografiska ursprung trots 

att t.ex. det geografiska ursprunget kan förväxlas med 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken (t.ex. varumärket Gerri och den 

geografiska ursprungsangivelsen Kerry Spring). Detta förutsätter dock att 

användningen av den geografiska ursprungsangivelsen inte strider mot god 

affärssed.28  

Andra stycket i 1 kap. 11 § VML rör vidare tredje mans möjlighet att 

använda ett särskilt firmanamn. Av lagrummet följer att 

ensamrättsinnehavaren inte med hänvisning till sitt varukännetecken per 

automatik kan förhindra att tredje man använder ett namn på sin firma som 

är identiskt med ensamrättsinnehavarens varumärke. Det fordras att tredje 

mans agerande strider mot god affärssed.29  

1 kap. 11 § VML innehåller även, i dess första stycke, en passus om 

särskiljningsförmåga hos en begränsad del av ett varukännetecken och i dess 

tredje stycke finns en passus rörande kollektiv-, garanti- och 

kontrollmärken. Dessa delar av lagrummet behandlas inte mer ingående i 

förevarande framställning. 

                                                 
26 Se Mål C-63/97 BMW, punkt 61. 
27 Se Mål C-63/97 BMW, punkt 64. 
28 Se Mål C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, punkt 18-22, 27. 
29 Se även Mål C-17/06 Céline, punkt 30-36. 
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4 EKONOMISKA 
KONSEKVENSER AV 
VARUMÄRKESSKYDDET I 1 
KAP. 10 OCH 11 §§ VML 

I det föregående kapitlet i denna uppsats har utformningen av 1 kap. 10 och 

11 §§ VML beskrivits. Inom samtida rättsvetenskaplig forskning har 

forskare analyserat vilka ekonomiska effekter som varumärkesskyddet i 1 

kap. 10 och 11 §§ VML föranleder och vilka ekonomiska effekter som 

varumärkesskydd generellt föranleder om de är konstruerade på samma vis 

som varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML är konstruerat. Detta 

kapitel består av en redogörelse för dessa ekonomiska effekter. 

 

Flera forskare inom rättsvetenskapen menar att varumärken fyller en viktig 

funktion genom att de sänker s.k. ”sök-kostnader” (search costs). 

Varumärket anger varifrån en tjänst eller en vara kommer, vilken 

marknadsaktör den härrör ifrån. Tack vare detta förhållande minskas 

konsumenternas ansträngningar/svårigheter (kostnader) att identifiera och 

köpa en vara som är producerad av en specifik marknadsaktör. All 

information om produkter som förblir okänd för konsumenterna vid 

köptillfället utgör sök-kostnader.30  

Inom den rättsvetenskapliga forskningen har forskare menat att bristen på 

information om produkters egenskaper kan vara ett transaktionsproblem; 

den part i den potentiella transaktionen som inte har fullständig information 

(d.v.s. konsumenten), som är försatt i ovisshet beträffande huruvida dennes 

förväntningar om den andre partens produkt motsvarar verkligheten eller 

inte, kan komma att inte vilja genomföra transaktionen p.g.a. ovissheten om 

produktens egenskaper. Ett varumärke kan förhindra att konsumenten 

                                                 
30 Se Landes, William M. & Posner, Richard A.: ”Trademark Law: An Economic 

Perspective”. I: The Journal of Law & Economics, Vol. 30, Nr. 2, okt., 1987, s. 268-270, 

275. ; Se Griffiths (2011) s. 126-129.       
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underlåter att företa transaktionen om varumärket kan försäkra konsumenten 

om vilka egenskaper som produkten har och försäkra att produktens kvalité 

är i överensstämmelse med konsumentens förväntningar.31  

Inom forskningen påstår man att höga sök-kostnader troligen även påverkar 

konsumenternas agerande och marknaden negativt genom att de troligen gör 

konsumenterna obenägna att införskaffa produkter till ett lika högt pris som 

de hade varit benägna att göra om sök-kostnaderna hade varit mindre 

substantiella. Om konsumenternas handlingsmönster är konstruerat på detta 

vis, minskas marknadsaktörers incitament till att producera komplicerade 

och högkvalitativa produkter som betingas av höga sök-kostnader som en 

följd av att deras komplexitet ökar konsumenternas okunskap och därmed 

också konsumenternas sök-kostnader beträffande produkternas egenskaper, 

eftersom marknadsaktörerna inte blir tillräckligt kompenserade ekonomiskt 

för detta. Detta förhållande kan bli problematiskt om det föranleder att 

avancerade och högkvalitativa produkter som betingas av höga sök-

kostnader (p.g.a. deras komplexitet) inte produceras eller saluförs; en sådan 

marknadstendens skulle nämligen ha negativ inverkan både på 

innovationsprocesser och på konkurrenskulturen bland marknadsaktörer.32  

Inom den rättsvetenskapliga forskningen hävdar forskare att ett skydd emot 

att allmänheten förväxlar två varumärken med varandra (likt artikel 5.1a och 

artikel 5.1b i direktiv 2008/95 och dess motsvarighet i VML föreskriver) 

minskar sök-kostnaderna och att detsamma gäller det skydd emot att tredje 

man skadar särskiljningsförmågan som ensamrättsinnehavarens varumärke 

åtnjuter, som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 2008/95 (vilket motsvarar 

tredje punkten i det första stycket i 1 kap. 10 § VML). Anledningen till att 

rättsliga institut av denna typ föranleder denna ekonomiska konsekvens är 

att de möjliggör att ett varumärke kan tjäna som bärare av information om 

produkters (varors och tjänsters) kommersiella ursprung och om deras 

egenskaper. Förväxling förhindrar varumärket från att fylla denna funktion, 

att särskiljningsförmågan skadas försämrar varumärkets förmåga att fylla 

                                                 
31 Se Griffiths (2011) s. 136-138. 
32 Se Griffiths (2011) s. 126-129. 
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denna funktion.33 Det finns aktörer inom den rättsvetenskapliga forskningen 

som menar att ett agerande som skadar varumärkets anseende också 

påverkar varumärkets förmåga att fylla denna funktion, medan andra 

förhåller sig skeptiska till detta ställningstagande.34 

Forskare menar även att ett skydd emot förväxling och ett skydd emot att ett 

varumärkes särskiljningsförmåga skadas, kan leda till den ekonomiska 

konsekvensen att ensamrättsinnehavaren får större ekonomiska incitament 

till att investera i sitt varumärke.35 Likaså förklaras, inom forskningen, 

skyddet emot att tredje man skadar det anseende som 

ensamrättsinnehavarens varumärke åtnjuter och skyddet emot att tredje man 

drar otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller anseendet som 

ensamrättsinnehavarens varumärke åtnjuter, i termer av 

ensamrättsinnehavarens investeringar och ekonomiska incitament.36  

Vissa rättsvetenskapliga forskare menar även att det finns ett samband 

mellan varumärkesskydd och avsättning av högkvalitativa produkter på 

marknaden. En marknadsaktör har ett incitament till att producera produkter 

av hög kvalité eftersom detta kan föranleda större uppmärksamhet bland 

konsumenter och öka dennes marknadskraft, förbättra marknadspositionen 

för dennes varumärke. För att bibehålla sin marknadskraft, varumärkets 

marknadsposition, måste marknadsaktören fortsätta att producera produkter 

av hög kvalité. Inom forskningen har man dock poängterat att 

marknadsaktören bara har anledning att agera på detta vis om ett sådant 

agerande är mer lönsamt än att t.ex. minska produktionskostnaderna och 

producera produkter av lägre kvalité. Det sistnämnda förfaringssättet kan 

                                                 
33 Se Landes & Posner (1987) s. 268-270. ; Se Landes, William M. & Posner, Richard A., 

The economic structure of intellectual property law, The Belknap Press of Harvard 

University Press, Cambridge, 2003, s. 166-168, 206-207. ; Se Fhima (2011) s. 113-114, 

120-121, 138-139, 142-143. 
34 Se Fhima (2011) s. 159-161, 175. 
35 Se Landes & Posner (1987) s. 268-270, 275-276, 301-302. ; Se Fhima (2011) s. 118-119, 

138-139, 142-143. ; Se Griffiths (2011) s. 268-270. 
36 Se Griffiths (2011) s. 273-277. ; Se Fhima (2011) s. 159-161, 189-193, 197. ; Jfr. 

Griffiths, Andrew: ”A Law-and-Economics perspective on trade marks” I: Trade marks and 

Brands. An Interdisciplinary Critique (red.: Bentley, Lionel m.fl.), Cambridge 2008, s. 262-

266. 
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vara mer ekonomiskt rationellt trots att ett sådant förfaringssätt kan försvaga 

marknadspositionen för marknadsaktörens varumärke.37 

Många aktörer inom samtida rättsvetenskaplig forskning har dock även 

betonat att ett för starkt varumärkesskydd kan föranleda negativa 

ekonomiska konsekvenser för ensamrättsinnehavarens konkurrenter, för 

marknadens funktioner och för samhället i stort.38 Andrew Griffiths, som är 

verksam som reader in law vid University of Manchester, menar att skyddet 

emot att tredje man drar otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller 

anseendet som ensamrättsinnehavarens varumärke åtnjuter, bara är 

ekonomiskt försvarbart om ett sådant utökat skydd är nödvändigt som 

incitament för att ensamrättsinnehavaren ska engagera sig i innovativ 

verksamhet. Om så inte är fallet menar Griffiths att ett sådant utökat skydd 

istället sannolikt föranleder negativa ekonomiska konsekvenser på 

marknaden och på samhället i stort eftersom det kan hämma andra 

marknadsaktörers möjligheter att använda ensamrättsinnehavarens 

varumärke för att konkurrera med denne på ett effektivt sätt.39  

Andra aktörer inom den rättsvetenskapliga doktrinen hävdar mot bakgrund 

av en liknande argumentation att en reglering av detta slag ökar sök-

kostnaderna för konsumenterna.40  

Kommentatorer inom den rättsvetenskapliga forskningen menar att ett 

skydd emot att tredje man drar otillbörlig fördel av en 

ensamrättsinnehavares varumärke på detta vis, ytterst aktualiserar en 

konflikt mellan intresset att tillförsäkra ensamrättsinnehavaren tillräckligt 

goda ekonomiska incitament till att investera i innovativ verksamhet och 

intresset av fri konkurrens. Det hävdas inom den juridiska doktrinen att EU-

domstolen inte upprätthåller en balans mellan dessa intressen i sin dömande 

verksamhet, utan tenderar att bortprioritera intresset av fri konkurrens. EU 

                                                 
37 Se t.ex. Griffiths (2008) s. 142-146. ; Se Landes & Posner (2003) s. 174-179. 
38 Se t.ex. Griffiths (2008) s. 262-266. ; Se Calboli (2015) s. 156-157, 160-161, 171-172. ; 

Se Fhima (2011) s. 189-197. 
39 Se Griffiths (2008) s. xi, 262-266. 
40 Se Landes & Posner (2003) s. 206-208.  
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har både som mål att främja innovativ verksamhet och att främja 

konkurrens.41 

1 kap. 11 § VML som rör varumärkesskyddets begränsningar (som 

motsvarar artikel 6 i direktiv 2008/95) bör också betraktas utifrån ett 

konkurrensorienterat marknadsekonomiskt perspektiv; bestämmelsen kan, 

enligt kommentatorer inom samtida rättsvetenskaplig forskning, öka 

möjligheterna till konkurrens på marknaden.42  

                                                 
41 Se Fhima (2011) s. 193-196, 221. ; Se Griffiths (2011) s. 1-10, 118-119. 
42 Se Ramsey, Lisa & Schovsbo, Jens.: ”Mechanisms for limiting trade mark rights to 

further competition and free speech”. I: International review of intellectual property and 

competition law, Vol. 44, sept., 2013, s. 675-677. 
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5 DEN RÄTTSEKONOMISKA 
TEORIN TRANSACTION COST 
ECONOMICS (TCE) 

I kapitel 3 i denna uppsats har 1 kap. 10 och 11 §§ VML beskrivits och i 

kapitel 4 har dessa bestämmelsers ekonomiska effekter presenterats. I detta 

kapitel presenteras grunderna i den rättsekonomiska teorin Transaction cost 

economics (TCE). Transaction cost economics (TCE) kommer sedan att 

användas i den delen av huvudtexten som benämns ANALYS för att förklara 

varför varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML föranleder vissa 

ekonomiska konsekvenser och för att undersöka om skyddets utformning 

kan rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska teori eller inte. 

 

Transaction cost economics (TCE) är en rättsekonomisk teori som baseras 

på uppfattningen att mänskliga faktorer och miljöbetingade faktorer (human 

factors och environmental factors) förekommer inom marknadsekonomin 

och påverkar marknadens struktur, hur marknaden fungerar. En sådan faktor 

är människors s.k. bounded rationality. Bounded rationality är en faktor 

som rör dels människors neuropsykologiska begränsningar beträffande att 

t.ex. tillgodogöra sig information och dels människors begränsningar 

avseende att förmedla sin kunskap vidare till andra på ett adekvat sätt. 

En annan faktor som däremot är miljöbetingad, är den faktor som brukar 

kallas för uncertainty/complexity. Den faktorn består i att miljön som 

transaktionerna ska genomföras i är så osäker/komplex att det inte går att på 

ett fullgott sätt överblicka vilka följder som transaktionen kommer att leda 

till. Denna faktor i kombination med bounded rationality leder, enligt 

Transaction cost economics (TCE), till ett marknadsproblem som påverkar i 

vilken utsträckning som transaktioner kommer att äga rum på marknaden. 
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Detta marknadsproblem är mest påtagligt vid transaktionsförhållanden som 

sträcker sig över en längre tid.43 

På samma sätt används begreppsparet opportunism och small-numbers 

exchange condition för att visa hur olika faktorer avseende människan och 

transaktionsmiljön leder till olika ekonomiska beteendemönster inom 

marknadsekonomin. Opportunism är en mänsklig faktor som består av att en 

part i ett transaktionsförhållande (eller i ett potentiellt 

transaktionsförhållande) har en möjlighet att bete sig opportunistiskt 

gentemot sin motpart (eller potentiella motpart). Möjligheten att förfara 

svekfullt och bete sig opportunistiskt uppkommer som en följd av att den 

ene parten har ett informationsövertag rörande omständigheter som är av 

betydelse för transaktionen (vilket även innefattar partens egna planer på att 

inte behandla sin motpart på ett sådant sätt i framtiden som den har påstått 

att den ska göra).44  

Opportunism i kombination med den miljöbetingade faktorn small-numbers 

exchange condition leder, enligt Transaction cost economics (TCE), till ett 

marknadsproblem. Detta marknadsproblem är mest påtagligt vid kortfristiga 

transaktionsförhållanden och upprepade kortfristiga 

transaktionsförhållanden. Small-numbers exchange condition innebär att 

antalet potentiella kontraktpartners som finns på marknaden är få till 

antalet.45 Sålunda karaktäriseras problemet som uppkommer vid en 

kombination av faktorerna opportunism och small-numbers exchange 

condition av att en marknadsaktör kan bete sig opportunistiskt utan att 

riskera att sin position på marknaden försämras; utrymmet för en motpart att 

istället kontakta en annan aktör i syfte att uppnå en kontraktuell 

överenskommelse är litet till följd av faktorn small-numbers exchange 

condition.46 

När informationsasymmetri råder mellan parterna i ett 

transaktionsförhållande (eller i ett potentiellt transaktionsförhållande) och 

                                                 
43 Se Williamson (1975) s. xi – xiii, s. 8-10, s. 20-23. 
44 Se Williamson (1975) s. 8-10, 26-28. 
45 Se Williamson (1975) s. 8-10, 26-28.     
46 Jfr Williamson (1975) s. 8-10, 26-28. 
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den ene parten kan utnyttja sitt informationsövertag för att betinga sig 

fördelar, föreligger ett tillstånd som inom TCE kallas för information 

impactedness. Detta tillstånd uppkommer som en följd av faktorerna 

opportunism och uncertainty i kombination.47 

För att beskriva marknadens struktur används inom TCE också begreppet 

atmosphere. Begreppet används för att förklara hur människors moraliska 

ställningstaganden påverkar vilka transaktionsförhållanden som uppkommer 

på en marknad.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Se Williamson (1975) s. 31-33, 40.  
48 Se Williamson (1975) s. 37-40. 
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6 ANALYS 

Varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML är utformat som ett skydd 

för ensamrättsinnehavaren och som lagstadgade friheter för tredje man; i 10 

§ stadgas ensamrättsinnehavarens skydd och i 11 § konkretiseras skyddets 

begränsningar och därmed också dess spegelbild – tredje mans friheter i 

förhållande till ensamrättsinnehavaren.  

 

10 § föreskriver ett skydd som består av olika dimensioner och varumärkets, 

enligt EU-domstolen, grundläggande funktion att ange produkters 

kommersiella ursprung är inte det yttersta skyddsobjektet i alla dessa 

dimensioner av skyddet. Det yttersta skyddsobjekt kan t.ex. istället vara 

varumärkets anseende. Detta kommer också till uttryck i praxis 

i och med att EU-domstolen tolkar de olika dimensionerna av skyddet mot 

bakgrund av vilket deras främsta skyddsobjekt är. I detta sammanhang 

erinras om målet Céline.  

 

Enligt den samtida rättsvetenskapliga forskningen föranleder 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML flera ekonomiska 

konsekvenser. Gemensamt för förväxlingsskyddet och för skyddet emot att 

tredje man skadar särskiljningsförmågan som ensamrättsinnehavarens 

varukännetecken åtnjuter, är, enligt rättsvetenskapliga forskare, att 

konsumenternas sök-kostnader minskas – vilket beskrivs som en positiv 

ekonomisk konsekvens både för konsumenter och för marknadens struktur.  

 

Vid beaktande av diskurserna inom samtida rättsvetenskaplig forskning, 

som berördes i avhandlingen i denna uppsats, så verkar skyddet av 

varumärkets grundläggande funktion – att ange produkters kommersiella 

ursprung -vara tämligen okontroversiellt. Det är tillika svårt att föreställa sig 

ett legitimt intresse mot ett sådant skydd. Det som kännetecknar diskursen 

om skyddet emot att tredje man drar otillbörlig fördel av 

särskiljningsförmågan eller anseendet som ensamrättsinnehavarens 
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varukännetecken åtnjuter, är just faktumet att det finns två legitima intressen 

som står emot varandra. Ett för omfattande skydd föranleder negativa 

ekonomiska effekter på enskilda marknadsaktörer (ensamrättsinnehavarens 

konkurrenter) men också på marknaden i sin helhet, samtidigt som ett för 

svagt varumärkesskydd också föranleder negativa ekonomiska konsekvenser 

för enskilda marknadsaktörer och för marknadens funktioner. Avhandlingen 

i denna uppsats har visat att det inom varumärkesskyddet föreligger en 

motstående spänning mellan innovation och fri konkurrens, en spänning 

som förefaller vara ytterst intressant mot bakgrund av att EU har som mål 

att främja både innovativ verksamhet och konkurrens.  

 

I avhandlingen har jag anfört att rättsvetenskapliga forskare menar att 

varumärken minskar konsumenters s.k. sök-kostnader. Vidare har jag 

redogjort för hur man inom den rättsvetenskapliga forskningen påstår att 

höga sök-kostnader påverkar konsumenternas beteendemönster på 

marknaden, exempelvis genom att de inte vill företa transaktioner p.g.a. 

ovisshet om produkters egenskaper. Inom forskningen hävdar man också att 

varumärken motverkar att denna situation uppkommer genom att dessa 

bidrar till att sänka konsumenternas sök-kostnader och att ett 

varumärkesskydd som innefattar ett skydd emot förväxling och ett skydd 

emot att tredje man skadar särskiljningsförmågan som 

ensamrättsinnehavarens varumärke åtnjuter, även det minskar konsumenters 

sök-kostnader.  

 

Dessa ekonomiska konsekvenser kan förklaras utifrån begreppsparet 

bounded rationality och uncertainty/complexity. Bounded rationality rör, 

vilket tidigare har förklarats i denna uppsats, bl.a. människors 

neuropsykologiska begränsningar att t.ex. tillgodogöra sig information, 

medan faktorn uncertainty/complexity är miljöbetingad och manifesterar ett 

tillstånd där transaktioner förväntas genomföras i en så osäker/komplex 

miljö att det inte går att överblicka transaktionens följder. I det 

marknadsproblem som de rättsvetenskapliga forskarna beskriver präglas 

konsumenternas kognitiva förmågor av bounded rationality – deras 
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kognitiva förmågor präglas av begränsningar ifråga om att tillgodogöra sig 

information. En transaktionsmiljö där det inte existerar något som förhindrar 

att varumärken kopieras av olika marknadsaktörer eller något som 

förhindrar att skada uppkommer å särskiljningsförmågan som 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken åtnjuter, kan med självklarhet 

klassificeras i termer av uncertainty/complexity; konsumenterna kan inte 

överblicka vilka konsekvenser som deras potentiella transaktioner kommer 

att leda till eftersom de inte kan få en rättvisande bild av marknadens och 

dess aktörers egenskaper. Ett marknadsproblem uppkommer.  

 

Ett förväxlingsskydd och ett skydd emot att varumärkets 

särskiljningsförmåga skadas, leder till att transaktionsmiljön blir mindre 

oviss; konsumenterna kan lita på att varan X är producerad av 

marknadsaktör Y eftersom dennes varumärke har anbringats på produkten. 

Konsumenternas ovisshet beträffande huruvida deras förväntningar om den 

andre partens produkt motsvarar verkligheten eller inte, minskas och 

marknadsproblemet motverkas sålunda.  

 

På ett liknande sätt kan tillståndet information impactedness användas för 

att förklara detta marknadsförhållande, denna ekonomiska konsekvens; det 

råder informationsasymmetri på marknaden (konsumenterna har mycket 

mindre kunskap om den kommersiella verklighet som transaktionen företas i 

jämfört med de marknadsaktörer som är deras motparter) och den ene parten 

kan utnyttja sitt informationsövertag för att betinga sig fördelar (en 

marknadsaktör som vill att konsumenterna ska förväxla en annan 

marknadsaktörs varukännetecken/varumärke med sitt eget tecken, har ett 

informationsövertag i förhållande till konsumenterna beträffande vilken 

marknadsaktör som produkterna ifråga egentligen härrör ifrån och vill 

utnyttja detta genom att företa transaktioner under falska förespeglingar och 

därigenom betinga sig fördelar). 

 

I avhandlingen har beskrivits att vissa rättsvetenskapliga forskare menar att 

det finns ett samband mellan varumärkesskydd och avsättning av 



 28 

högkvalitativa produkter på marknaden. I avhandlingen har det även 

beskrivits hur en marknadsaktör kan ha ekonomiska incitament till att 

fortsätta producera högkvalitativa produkter för att dennes varumärke ska 

bibehålla en stark marknadsposition, en bra marknadsposition i förhållande 

till konsumenterna. Dessa ekonomiska konsekvenser av ett 

varumärkesskydd (som dock enligt forskarna bara uppkommer om inte 

marknadsaktören har större ekonomiska incitament till att bete sig på något 

annat vis) kan förklaras med hjälp av begreppsparet opportunism och small-

numbers exchange condition. Det har tidigare konstaterats i denna uppsats 

att kombinationen av dessa två faktorer karaktäriseras av att en aktör kan 

bete sig opportunistiskt utan att riskera att sin position på marknaden 

försämras.  

 

Sambandet mellan varumärkesskydd och avsättning av högkvalitativa 

produkter på marknaden, som vissa forskare menar föreligger, kan således 

förklaras utifrån TCE med hänvisning till att marknadsaktören i en sådan 

situation har något att förlora på att bete sig opportunistiskt 

(marknadspositionen för dennes varumärke riskerar att försämras) och 

därför också undviker att agera svikligt mot konsumenterna (en helt annan 

sak är att det kan var mer lönsamt för marknadsaktören att t.ex. sänka 

produktionskostnaderna istället för att fortsätta producera produkter av lika 

hög kvalité som denne gjorde förut).  

 

Som har konstaterats ovan så föranleder varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 

11 §§ VML (enligt rättsvetenskapliga forskare) den ekonomiska 

konsekvensen att konsumenters sök-kostnader minskar och skyddet kan 

även leda till den ekonomiska konsekvensen att ensamrättsinnehavaren får 

större ekonomiska incitament till att investera i sitt 

varumärke/varukännetecken. Å andra sidan menar forskare också att 

varumärkesskyddet kan föranleda negativa ekonomiska konsekvenser för 

konkurrenter och för marknadens struktur; att det kan hämma konkurrensen 

på marknaden. Denna splittrade bild väcker frågan om utformningen av 

varumärkesskyddet i 1 kap. 10 och 11 §§ VML är adekvat. Kan 
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utformningen av detta varumärkesskydd t.ex. rättfärdigas utifrån den 

rättsekonomiska teorin Transaction cost economics (TCE)? Och om så är 

fallet, på vilket sätt?  

 

Det har redan visats i denna analys att flera av de positiva ekonomiska 

effekter som detta varumärkesskydd, enligt rättsvetenskapliga forskare, 

leder till på marknaden kan förklaras mot bakgrund av den rättsekonomiska 

teorin Transaction cost economics (TCE); vilket implicerar att 

varumärkesskyddet i dessa fall erbjuder eller bidrar till lösningar av 

potentiella marknadsproblem som har identifierats och analyserats inom 

ramen för denna teori. Skyddet emot förväxling och skyddet emot att tredje 

man skadar särskiljningsförmågan som ensamrättsinnehavarens varumärke 

åtnjuter, kan av denna anledning rättfärdigas utifrån denna rättsekonomiska 

teori, se ovan om sök-kostnader och kombinationen av faktorerna bounded 

rationality och uncertainty/complexity. 

 

Beträffande resterande dimensioner av skyddet för ensamrätten som 

föreskrivs i 1 kap. 10 § VML förefaller det, enligt mig, svårt att utifrån den 

rättsekonomiska teorin Transaction cost economics (TCE) rättfärdiga 

skyddet emot att tredje man skadar det anseende som 

ensamrättsinnehavarens varukännetecken åtnjuter, eftersom den teorin till 

stor del baseras på föreställningen att information och brist på information 

har avgörande betydelse för marknadens struktur (vilket har framgått 

implicit av presentationen och tillämpningen av TCE i denna uppsats). 

Skyddet mot nedsvärtning av ensamrättsinnehavarens varukännetecken rör, 

enligt mig, (det finns som bekant andra åsikter inom doktrinen) inte 

varumärkets grundläggande funktion att ange produkters kommersiella 

ursprung - en funktion som kan relateras till grunderna i TCE - och därför 

förefaller det också svårt att rättfärdiga denna del av varumärkesskyddet 

utifrån TCE.  

 

Skyddet emot att tredje man drar otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan 

eller anseendet som ensamrättsinnehavarens varumärke åtnjuter, kan 
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däremot på ett adekvat sätt betraktas utifrån TCE:s grunder och kan även 

kritiseras mot bakgrund av denna teori. Denna dimension av skyddet kan, 

enligt rättsvetenskapliga forskare, försvåra för konkurrerande 

marknadsaktörer att på ett adekvat sätt marknadsföra sina produkter, vilket 

försvårar för konsumenter och andra marknadsaktörer att tillgodogöra sig 

korrekt information (ett förhållande som, enligt TCE:s grunder, i 

kombination med andra faktorer kan orsaka marknadsproblem). Vissa 

kommentatorer inom doktrinen påpekar, som bekant, även att ett skydd av 

denna typ ökar konsumenters sök-kostnader. 

 

1 kap. 11 § VML torde kunna rättfärdigas utifrån TCE:s grunder eftersom 

denna reglering gör det möjligt för tredje man att marknadsföra sina 

produkter på ett mer ändamålsenligt sätt, vilket skulle kunna öka 

konsumenters möjligheter att tillgodogöra sig information. 
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