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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att belysa betydelsen av titelskyddets avskaffande och hur en närings-

idkare bör agera för att skydda en titel efter lagändringen i nya varumärkeslagen. Titelskyd-

det var en regel i den äldre varumärkeslagen, som kunde hindra varumärken från att regi-

streras. Regelns innebörd bedömdes utav praxis och det fanns inte en enhetlig tolkning av 

titelskyddet. 2011 försvann titelskyddet ur varumärkeslagen på grund av ett nytt EU-

direktiv, trots att flera remissinsatser inte var överens om att titelskyddet skulle tas bort. I 

den nya varumärkeslagen kan en titel skyddas genom registrering eller inarbetning. Titeln 

måste dock ha särskiljningsförmåga för att kunna användas som varumärke. 

Titlar kan även skyddas av lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och mark-

nadsföringslagen. Lagen om upphovsrätt kan skydda en titel, om titeln ses som ett själv-

ständigt litterärt eller konstnärliga verk och uppnår kravet på verkshöjd. Marknadsförings-

lagen skyddar titlar i den mån de används i en marknadsföringsåtgärd som ansågs som 

otillbörlig. Dessa regler tolkas utav praxis, som utifrån omständigheterna i det enskilda fal-

let avgör om en titel skyddas eller inte. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 

verk anger även ett förbud mot att en titel på någon annans redan skyddade verk får offent-

liggöras. Förbudet skyddar inte en titel i sig, utan endast att titeln ej får offentliggöras. 

Författaren kommer fram till betydelsen av titelskyddets avskaffande är än så länge oviss, 

då endast ett fall prövats av PBR efter lagändringen. Praxis tolkar de bestämmelser som kan 

skydda en titel i lagen om upphovsrätt och marknadsföringslagen, vilket medför en viss 

osäkerhet kring när en titel är skyddad eller inte. En näringsidkare bör registrera en titel 

som varumärke för att säkra sina rättigheter till titel gentemot sina konkurrenter. 
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Abstract 
This thesis aims to clarify the elimination of the title protection and how businesses 

may act to protect a title. The title protection was a legal rule in the elder trademark 

law (äldre varumärkeslagen) whose function was to stop trademark to get registered. 

The court argued that the laws implication was diffuse and couldn’t find any stand-

ardized interpretation. Year 2011 the law was changed due to EU-directive, and the 

rule of title protection was therefore removed from the trademark law (varumärk-

eslagen). A title can now be protected legally by registration or incorporation in the 

new trademark law (nya varumärkeslagen). 

Titles can also be protected by the law of incorporeal rights (lag om upphovsrätt till lit-

terära och konstnärliga verk) and by the marketing law (marknadsföringslagen). The incor-

poreal rights law may protect a title if the title is considered to be an independent lit-

erary or artistic work and achieves the requirements of originality. The marketing law 

may protect a title if the title is in a marketing activity that is forbidden by the law. 

These rules are can be interpreted by practice as will be judge case by case if a title 

should be protected or not. The incorporeal rights law also states a prohibition 

against publishing a title that already is protected by law. The rule doesn’t protect the 

title it self, but merely the publishing of a title. 

The author comes to the conclusion that the meaning of the elimination of the title 

protection is uncertain, only one case has been judged after the law was changed. 

Practice is now judging whether businesses can protect a title in the law of incorpo-

real rights and the marketing law, which will result in an uncertainty since the judge-

ment is individual from case to case. A business should register a title and get title 

protection against their competitors.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Många varor eller produkter är ofta förknippade med titeln på en särskild film, bok, sång 

med mera. Titeln kan användas som ett varumärke eller i samband med marknadsföringen 

av vissa varor, vilket ger anledning att vilja ha rättigheterna till titeln. Det finns flera förmö-

genhetsrättsliga lagar inom immaterialrätten, som ger rätt till användningen av en titel och 

en av dessa lagar är varumärkeslagen. Reglerna om hur en titel skyddas genom varumärkes-

lagen har ändrats genom åren och i juli 2011 trädde en ny varumärkeslag i kraft i Sverige. 

Lagen ändrades för att anpassas till ett EU-direktiv, vilket gjorde att titelskyddet försvann 

ur varumärkeslagen.1  

I den äldre varumärkeslagen (Ävml) fanns en regel om titelskydd, som innebar att en egen-

artad titel på ett redan skyddat verk kunde hindra ett varumärke från att registreras. En titel 

kunde på så vis sätta stopp för ett varumärke, utan att titeln själv var varumärkesregistre-

rad.2 I den nya varumärkeslagen (Nvml) skyddas en titel om titeln innehar särskiljningsför-

måga. En titel med särskiljningsförmåga är ett varumärke om titeln antingen registreras hos 

Patent- och Registreringsverket (PRV) eller inarbetas hos allmänheten. Bestämmelserna om 

registrering och inarbetning innehåller dock flera rekvisit som måste uppfyllas för att titeln 

ska skyddas.3 

Varumärkesrätten är ett stort rättsområde och det finns internationella, nationella och EU-

rättsliga regler om varumärken. Ett varumärke kan registreras i Sverige och inom EU. Sve-

rige är med i flera internationella konventioner, som innebär att det finns möjlighet att regi-

strera ett varumärke internationellt och få skydd i tredje land.4 

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och marknadsföringslagen 

(MFL) är lagar som även ger titlar juridiskt skydd. URL skyddar litterära och konstnärliga 

verk, vilket till exempel skulle kunna vara en titel. Titeln måste dock uppnå kravet på 
                                                
1 Lagrådsremiss  - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 196-197 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/87/45/dcb8f13f.pdf, tillgänglig 2/5 2012 (Lagrådsremiss – 
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen). 

2 14 § 1 st. 5 p. Ävml. 

3 1:4 Nvml samt 1:7 2 st. Nvml.  

4 Sverige är bland annat med i Madridprotokollet och Nicearrangemanget, som används för internationell re-
gistrering av varumärken. Levin, Marianne, Lärobok i immateralrätt, 10:e uppl. Norstedts Juridik, Stock-
holm 2011, s. 390 (Levin).  



 

 
2 

verkshöjd, för att titeln ska kunna vara ett upphovsrättsligt skyddat verk.5 50 § URL upp-

ställer även ett förbud mot offentliggörande av titlar på redan skyddade verk. I MFL åter-

finns regler som visar när en marknadsföringsåtgärd är otillbörlig och därav strider mot vad 

god marknadsföringssed innebär. Enligt Marknadsdomstolen (MD) kan en titel användas i 

en marknadsföring, som uppfattas som otillåten.6 Både URL och MFL är lagar styrda av 

EU-direktiv.7 

Frågan är vad det innebär att titelskyddet försvunnit ur varumärkeslagen och hur tillförlit-

ligt är skyddet av Nvml, URL och MFL? De nämnda lagarnas regler tolkas till stor del tol-

kas utav praxis och hur kan en innehavare av en titel veta säkert när en titel är skyddad eller 

inte? Om en näringsidkare inte besitter rättigheterna till en titel, finns det risk att andra när-

ingsidkare utnyttjar titeln både ekonomiskt och kommersiellt.8 

1.2 Syfte och avgränsning 
Uppsatsens syfte är att belysa betydelsen av titelskyddets avskaffande och hur en näringsid-

kare bör agera för att skydda en titel efter lagändringen i Nvml. 

Ävml, Nvml, URL och MFL är de lagar som behandlas och annan lagstiftning lämnas utan 

avseende. De bestämmelser inom nyss nämnda lagar som inte svarar på hur titlar får rätts-

ligt skydd lämnas även därhän. Uppsatsen syftar till vad en näringsidkare kan göra för att 

skydda en titel på grund av att det oftast är en näringsidkare som drar nytta av bestämmel-

serna i Nvml, URL och MFL. Det är endast de svenska rättsreglerna angående titelskydd 

som berörs och andra länders rättsordningar lämnas utan avseende. Uppsatsen behandlar 

inte de internationella konventionerna om varumärkesrätt, upphovsrätt och marknadsrätt. 

Endast en översiktlig beskrivning av det EU-rättsliga varumärkesdirektivet och varumär-

                                                
5 Olsson, Henry, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 3:e uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 

2006, s. 35 (Olsson). 

6 MD 1983:18. 

7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspek-
ter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället 2001/29/EG (upphovsrättsdirekti-
vet). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som 
tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 
84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder). 

8 Levin, s. 400. 
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kesförordningen presenteras. EU-direktiven som styr URL och MFL nämns endast och 

förklaras inte närmare.  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen utgår från en deskriptiv metod9 för att dels beskriva vad titelskyddet innebar i 

Ävml och dels beskriva den lagstiftning10 som rättsligt skyddar en titel. I en analys och slut-

sats används en problemorienterad metod,11 för att identifiera och problematisera titelskyd-

dets innebörd samt vad en näringsidkare bör göra för att erhålla rättsligt skydd av en titel. 

Uppsatsen utgår från det juridiska begreppet näringsidkare, som är en fysisk eller juridisk 

person som bedriver näringsverksamhet.12  

De EU-rättsliga direktiv och förordningar som nämns är rättshierarkiskt över de andra 

rättskällorna, men berörs endast kort för att få en inblick i hur de svenska lagarna är styrda 

av EU. För att få en uppfattning om varför varumärkeslagen ändrades 2011, behandlas de 

delar av varumärkesdirektivet13 och varumärkesförordningen14 som är av betydelse för upp-

satsen. 

Ävml, Nvml, URL samt MFL är de grundläggande rättskällorna för visa titelskyddets inne-

börd och hur en titel rättsligt skyddas. Förarbeten används för att kunna visa syftet med 

lagreglerna och hur de kan tolkas. Rättsfall har en stor betydelse för uppsatsen för att visa 

lagreglernas tillämpning. De betydande lagreglerna som ger titlar skydd, innehåller rekvisit 

som inte är tydligt definierade i lagtext eller förarbeten utan framarbetade ur praxis. De 

rättsfall som nämndes i förarbetet till Ävml, har beskrivits för att visa på behovet av titel-

skyddet och varför titelskyddet infördes i varumärkeslagen. Sedan 1991 finns ett begränsat 

antal domar tillgängliga från Patentbesvärsrätten (PBR), som är icke-sekretessbelagda. De 

                                                
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2:a uppl. Norstedt juridik AB, Stockholm 2007, s. 66     

(Sandgren). 

10 Nvml, URL samt MFL. 

11 Metoden är analytisk och pekar ut vilka juridiska problem som kan uppstå ur rättsregler, Sandgren s. 29. 

12 Rembe, Eklund, Juridiska ord och begrepp, 2:a uppl. Nerenius & Santérus Förlag AB, Göteborg 2001, s. 
94. 

13 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av     
medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). 

14 Både Kommisionen förslag och Rådets förordning är tillsammans tillämpliga. Kommissionens förordning      
(EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om ge-
menskapsvarumärken. Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaru-
märken (varumärkesförordningen).  
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rättsfall som återfinns angående titelskyddet i Ävml är utvalda utifrån de fall där PBR fört 

ett längre resonemang kring titelskyddets innebörd, vilket ger förståelse för när titelskyddet 

varit tillämpligt eller inte. Efter att Nvml trätt i kraft har PBR endast i ett fall prövat om en 

titel hindrar en varumärkesregistrering och därav finns endast ett beslut med i uppsatsen.  

De rättsfall som avgör ett varumärkes särskiljningsförmåga, valdes utifrån ledande fall från 

EU-domstolen samt de fall från PBR som innehöll liknande omständigheter. EU-

domstolen citeras i ett rättsfall, för att skapa en förståelse för hur EU-domstolen resonerar 

och uttrycker sig. Det finns praxis både från PBR och Högsta domstolen (HD), som av-

gjort när ett varumärke anses som inarbetat eller inte. Urvalet av rättsfall gjordes ifrån HD, 

då dessa tilldelas mer rättsvärde än domarna från PBR. Praxis gällande 50 § URL gjordes 

även med utgångspunkt i vilka rättsfall från HD som har ett betydande rättsvärde. Be-

stämmelsen i 50 § URL har tidigare benämnts som titelskyddet i URL. För att inte be-

stämmelsen ska förväxlas med regeln om titelskydd i Ävml, används benämningen 50 § 

URL i uppsatsen. Praxis från MD valdes utifrån de fall som berörde tidskriftstilar. MD har 

inte avgjort fall gällande andra titlar på till exempel film eller böcker. Doktrin används för 

att ge en vidare bild och ytterligare perspektiv på Ävml, Nvml, URL och MFL.  
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2 Varumärkesrätt 

2.1 Den äldre varumärkeslagen  

2.1.1 En historik 

Den första varumärkeslagen infördes 1884 i Sverige och har sedan dess ändrats flera gång-

er.15 1960 kom en helt ny varumärkeslag och betecknas som Ävml. I Ävml fanns titelskyd-

det, som utgjorde ett hinder mot att ett varumärke kunde registreras hos PRV. Ett varu-

märke kunde inte registreras om varumärket var ägnat att uppfattas som en titel på annans 

skyddade litterära eller konstnärliga verk och då titeln var egenartad.16 

Enligt Ävml skulle PRV göra en officialprövning, som innebar att PRV undersökte om det 

fanns några hinder mot att ett varumärke fick registreras. Ävml innehöll olika typer av regi-

streringshinder, som delades upp i relativa och absoluta registreringshinder. Titelskyddet i 

Ävml var ett relativt registreringshinder, vilket innebar att ett varumärke inte ska stå i strid 

med någon annans tidigare immaterialrätt. De absoluta registreringshindrena var sådana 

hinder som var av allmänna intressen, såsom att ett varumärke var ägnat åt att väcka förar-

gelse eller på annat sätt strida mot lag eller författning.17 PRV godkände en varumärkesan-

sökan om inget hinder förelåg mot registreringen. Det fanns även bestämmelser i Ävml 

som innebar att invändning kan ske mot PRV:s beslut. Invändning och överklagan mot en 

varumärkesregistrering skedde till PBR. 

Det var i 1960: års lag som officialprövningen av de relativa registreringshindrena infördes. 

I praxis har det visats sig finnas ett behov av att ha en regel som skyddar titlar i varumär-

keslagen, vilket angavs i motiveringen till varför titelskyddet infördes i Ävml.18 Det har an-

getts i HD:s domskäl att en titel på ett redan utgivet verk borde bidra till att ett verk hind-

ras från varumärkesregistrering, men att detta inte uttrycks i lagtexten.19 Innan titelskyddet 

infördes ansågs titeln på ett redan utgivet häfte sångtexter inte utgöra ett hinder för att ett 

varumärke avseende grammofonplattor registrerades med samma titel.20 

                                                
15 SOU 2001:26, s. 247. 

16 14 § 1 st. 5 p. Ävml. 

17 DS 2008:28, s. 15 och s. 33. 

18 SOU 1958:10, s. 286. 

19 RÅ 1925 s. 105. 

20 NJA 1919 s. 133. 
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De relativa registreringshindrena har varit omdiskuterade sedan de introducerades i Ävml 

och det har varit delade meningar om de ska stå kvar i lagen eller inte. De relativa registre-

ringshindrena tycktes fördröja handläggningen hos PRV och ansågs inte vara lämpliga för 

en officialprövning. Det har inte heller uppskattats som effektivt att en tjänsteman ska be-

höva göra en långtgående utredning av relativa hinder som kan finnas för en varumärkesre-

gistrering. Dessa skäl har talat för att en officialprövning av de relativa hindrena borde tas 

bort ur varumärkeslagen. De argument som påvisat varför prövningen av relativa hinder 

ska finnas kvar, har vägt så tungt att titelskyddet och de andra relativa hindrena har funnits 

kvar i varumärkeslagen. I motiven till att de relativa registreringshindrena bör stå kvar i la-

gen, har det framhållits att det inte uppstår någon osäkerhet kring en tidigare immateriell 

rättighet till till exempel en titel. Invändningarna mot att relativa hinder föreligger förutses 

bli färre om PRV redan undersökt de olika hindrena. Färre invändningar medför även 

minskade kostnader för handläggningen, vilket var ett viktigt skäl till att behålla de relativa 

registreringshindrena.21 

2.1.2 Praxis 

PBR har flera gånger prövat invändningar och överklagan av varumärkesansökningar, som 

grundar sig på regeln om titelskydd i Ävml. I flera fall har det visats när ett varumärke hind-

rats från att registreras. Ordet Bamse fick inte varumärkesregistreras, då ordet var ägnat att 

uppfattas som någon annans titel på ett redan skyddat litterärt verk. PBR menade att Bamse 

var ett relativt vardagligt uttryck och gav inte vid första anblick en beteckning för det litte-

rära verk som redan tidigare var skyddat. PBR angav vidare att det finns andra uttryck som 

är mer banala, som till exempel ordet nalle. Titeln Bamse var tillräckligt egenartad för att re-

geln om titelskydd hindrade att ansökan gick igenom. I domskälen anfördes dock delade 

meningar om hur ordet skulle tolkas och att Bamse inte var egenartad då ordet kan ses som 

ett adjektiv för ord som jättestor och klumpig. En ledamot var skiljaktig och framhöll att ti-

teln inte borde hindra en varumärkesregistrering.22  

Titeln på den amerikanske filmen Top Gun angavs vara så originell att den var tillräckligt 

egenartad för att hinder mot registrering förelåg, trots att PBR angav att titeln inte var lika 

välkänd i Sverige som i USA. PBR diskuterade vilken betydelse en utländsk titel skulle få 

för svensk rätt, på grund av att titeln antagligen är mer bekant i sitt hemland. I domen 

                                                
21 Prop. 1994/95:59, s. 39-40. 

22 PBR Målnr 92-155. 
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framhöll PBR att tolkningen av om en utländsk titel är egenartad bör göras med stor försik-

tighet.23  

PBR har i flera fall funnit när en titel inte hindrar ett varumärke från att registreras. Titel-

skyddet utgjorde inte ett hinder mot att varumärket La vie en rose registrerades. Varumärket 

utgjorde visserligen samma ord som titeln på ett upphovsrättsligt skyddat litterärt och 

konstnärligt verk, men titeln bedömdes inte som egenartad. PBR uppgav att La vie en rose 

förekommer i flera olika franska uttryck som till exempel Voir la vie en rose.24 Titeln Unplug-

ged på ett redan skyddat konstnärligt verk var inte heller tillräckligt egenartad för att kunna 

hindra andra från att registrera ett varumärke innehållande ordet Unplugged. PBR motivera-

de beslutet med att ordets engelska betydelse är så pass allmän, att det inte utgör ett hinder 

mot registrering.25 

2.2 Den nya varumärkeslagen 

2.2.1 Motiveringen till lagändringen 

2011 infördes en ny varumärkeslag och betecknas som Nvml. I Nvml har lagstiftaren valt 

att ta bort officialprövningen av relativa registreringshinder och därav har titelskyddet för-

svunnit ur lagen. PRV ska nu endast undersöka om det föreligger absoluta registreringshin-

der mot att få registrera ett varumärke och dessa regler liknar de som återfanns i Ävml. Ett 

varumärke får enligt Nvml inte registreras om det bland annat strider mot lag, är vilsele-

dande för allmänheten och om varumärket utan tillstånd kan lätt förväxlas med ett statligt 

vapen. Nvml innehåller även regler som hindrar ett varumärke från att registreras på grund 

av äldre varumärkesregistreringar.  

Det främsta skälet till varför officialprövningen av relativa registreringshinder togs bort, 

angavs vara att varumärkeslagen ska anpassas till EU och att handläggningen hos PRV an-

tas bli mer effektiv avseende i tid och pengar. Varumärkesdirektivet från EU är överordnad 

svensk lag och styr utformningen av varumärkeslagen. Regeringen tolkade varumärkesdi-

rektivet på ett sådant sätt att direktivet inte innehåller några regler som ger att ett skydd för 

titlar ska behållas i lagstiftningen. I lagförslaget till Nvml framhölls det viss tveksamhet lag-

ändringen. Det primära skälet till att behålla titelskyddet var att om de relativa registre-

                                                
23 PBR Målnr 92-274. 

24 PBR Målnr 96-722.  
25 PBR Målnr 98-215. 
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ringshindren försvann, finns det inte någon klar regel eller sanktion mot att en redan skyd-

dad titel används och utnyttjas som ett varumärke.26  

Lagförslaget om en ny varumärkeslag hamnade hos remissinstanser som fick yttra sig över 

förslaget. Svenskt näringsliv höll med om att officialprövningen skulle tas bort för relativa 

hinder och betonade att handläggningen hos PRV skulle bli enklare och inte lika komplice-

rad som prövningen är med Ävml regler.27 Regeringen framhöll att det var av stor vikt att 

Ävml måste ändras för att kunna passa in i EU:s varumärkesdirektiv.28 PRV angav däremot 

i sitt remissyttrande att förslaget skulle innebära ökade kostnader, eftersom de antar att in-

vändningsförfaranden kommer öka.29 Sveriges advokatsamfund var kritiska till lagförslaget 

och yttrade att regeringen inte i tillräcklig mån motiverade varför officialprövningen av rela-

tiva hinder skulle tas bort.30 Svenska Patentombudsföreningen anmärkte att titlar har ett 

stort behov av att skyddas juridiskt och att regeringen bör överväga att utforma en regel i 

varumärkeslagen som ger ett titelskydd.31 

2.2.2 Praxis sedan lagändringen 

PBR har i ett fall från 2011 återvisat ett beslut till PRV om registrering av varumärket 

Rainman. Varumärkesansökningen avslogs först med anledning att filmtiteln Rainman ut-

gjorde ett hinder mot registrering enligt Ävml. Beslutet överklagades till PBR, som fann att 

det inte förelåg något hinder mot varumärkesregistreringen och hänvisade till att titelskydd 

inte längre finns med i Nvml. Ansökan om varumärkesregistreringen återvisades till PRV, 

som uppmanades att göra en ny utredning. Den nya utredningen redovisades inte i do-

men.32  

                                                
26 Lagrådsremiss  - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 196-197. 

27 DS 2008:28, s. 58. 

28 Lagrådsremiss - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 197. 

29 DS 2008:28, s. 73.  

30 Lagrådsremiss - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 192.  

31 Lagrådsremiss - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 197. 

32 PBR Mål nr 10-140. 
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2.3 Gällande rätt 

2.3.1 Europeisk varumärkesrätt 

Inom EU finns det flera bestämmelser om varumärken. Medlemsländerna har haft ett 

gemensamt varumärkessystem från 1958 och har sedan dess enats om varumärkesdirektivet 

och varumärkesförordningen. Varumärkesdirektivet syftar till att harmonisera medlemssta-

ternas lagstiftning av varumärken samt underlätta rörligheten av varor och tjänster på den 

europeiska marknaden.33 För att uppnå målet och tillgodose funktionen med reglerna om 

varumärken, krävs det att lagarna om varumärken i medlemsländerna är identiska.34  

Direktivet innehåller materiella regler om vad som utgör ett varumärke och vad som hind-

rar ett varumärke från att registreras. Det finns absoluta och fakultativa registreringshinder. 

De absoluta registreringshindren är bland annat att ett varumärke som har bristande sär-

skiljningsförmåga, strider mot allmän ordning eller är vilseledande får inte registreras.35 De 

fakultativa hindren innebär att ett medlemsland får välja att hindra en varumärkesregistre-

ring i vissa fall. Ett varumärke får till exempel vägras registrering om det liknar ett äldre va-

rumärke som är tidigare känt samt om avser att dra fördel av det äldre varumärket. Där-

emot föreligger det inga registreringshinder om varumärket inte avser samma slags varor el-

ler tjänster som det äldre märket. Övriga fakultativa registreringshinder tar sikte på att med-

lemsländer får utforma lagregler, som innebär att äldre varumärkesregistreringar på olika vis 

hindrar varumärkesregistreringar.36 Direktivet anger även en regel som innehåller två för-

bud mot varumärkesregistrering. Det första förbudet hindrar medlemsländerna från att re-

gistrera ett varumärke om det är identiskt med ett redan registrerat varumärke, som avser 

samma slags varor eller tjänster. Det andra förbudet anger att ett varumärke inte får regi-

streras om allmänheten lätt förväxlar varumärket med ett äldre och redan registrerat varu-

märke.37  

Varumärkesförordningen innehåller bestämmelser om gemenskaphetsmärken, vilket inne-

bär att ett företag kan registrera och få ensamrätt till ett varumärke inom EU. De materiella 

reglerna i förordningen som beskriver vad som utgör ett gemenskaphetsmärke och olika 

                                                
33 Skäl 10 i ingressen till varumärkesdirektivet. 

34 Skäl 8 i ingressen till varumärkesdirektivet. 

35 Art. 3 varumärkesdirektivet. 

36 Art. 4.4 varumärkesdirektivet. 

37 Art. 4.1 varumärkesdirektivet. 
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registreringshinder, liknar till stor del de motsvarande reglerna som återfinns i varumärkes-

direktivet.38   

2.3.2 Innebörden av varumärkesskydd 

Om en näringsidkare ska kunna få juridiska rättigheterna till ett varumärke och skydda va-

rumärket gentemot konkurrenter, måste ensamrätt erhållas för varumärket. Ensamrätten till 

ett varumärke kan åstadkommas genom registrering eller inarbetning, vilka båda kräver att 

varumärket innehar särskiljningsförmåga.39  

Endast den som har ensamrätten till ett varumärke får använda det tecken som är identiskt 

med varumärket avseende de varor eller tjänster som märket avser. Ingen annan än varu-

märkesinnehavaren får inte heller använda tecken som lätt förväxlas med varumärket eller 

använda varumärket med syfte att dra fördel av märket. Att få använda varumärket innebär 

bland annat att en näringsidkare får förse varor med varumärket eller att använda varumär-

ket i samband med affärshandlingar och reklam.40 En nationell registrering eller inarbetning 

begränsar ensamrätten och omfattar endast användningen av varumärket inom Sverige. Ett 

varumärke måste registreras utomlands eller som gemenskaphetsmärke, om en näringsidka-

re vill skydda sitt varumärke i andra länder.41 

2.3.3 Särskiljningsförmåga 

Enligt Nvml kan ett varumärke 

”… bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt fi-
gurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att 
tecknen har särskiljningsförmåga.”42 

Ett varumärke kan till exempel vara ett ordmärke eller en grafisk formgivning. Villkoret är 

att varumärket innehar särskiljningsförmåga, vilket innebär att märket särskiljer varor eller 

tjänster i en näringsverksamhet från en annan.43  

Syftet med kravet på särskiljningsförmåga utgör en del varumärkets grundläggande funk-

tion, som är att varumärket ska kunna skilja varor eller tjänster åt hos olika näringsverk-

                                                
38 Art. 4 och Art. 7 varumärkesförordningen. 

39 1:7 2 st. Nvml samt 2:1 Nvml. 

40 1:10 Nvml. 

41 1:6 Nvml samt 5 kap. Nvml.  

42 1:4 Nvml. 

43 1:5 Nvml. 



 

 
11 

samheter. Regeln om särskiljningsförmåga syftar även till att samtidigt som en näringsidka-

re ska kunna få ensamrätt på sitt unika varumärke, ska inte ett varumärke som är alltför 

allmänt bli exklusivt för en viss användare. Ett varumärke kan även förvärva särskiljnings-

förmåga genom användning.44 Det finns ingen bestämd tid för när ett varumärke har an-

vänts tillräckligt länge att det erhållit förmågan. Tiden efter att en näringsidkare har ansökt 

om registrering ska räknas in och tas med i beräkning när särskiljningsförmågan bedöms.45  

Det finns ett antal domar från EU-domstolen som är av betydelse. Dessa visar att en be-

dömning utifrån omständigheterna i fallet får avgöra om ett varumärke särskiljer varor eller 

tjänster. Praxis har till exempel avvägt om en färg i sig kan utgöra ett varumärke. EU-

domstolen har anmärkt att en viss färg generellt har svag särskiljningsförmåga och bör san-

nolikt sakna en inneboende särprägel hos allmänheten.46 Svensk praxis har menat att en viss 

färg instinktivt inte har särskiljningsförmåga, men att färg kan förvärva det genom använd-

ning. Exempelvis bidrar guldfärg till att konsumenter associerar färgen med en viss typ av 

varor som är tillverkade av guld, men bedöms inte som ett tillräckligt skäl för att särskilj-

ningsförmåga uppnås.47  

EU-domstolen har uttalat att ett nybildat ord skulle kunna utgöra ett varumärke och har 

särskiljningsförmåga om det  

”… ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom de upp-
lysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att nybildningen blir en 
större enhet än summan av nämnda delar.”48  

I svensk praxis har två ord utgjort ett nybildade ord som innehar särskiljningsförmåga, då 

de sammantaget gör att det nyskapta ordet särskiljer sig. Exempelvis har varumärket Digital-

Logic varit åtskilt från de ord som normalt används för att beskriva de varor eller tjänster 

som det tilltänkta varumärket avsåg.49 

                                                
44 1:5 3 st. Nvml. 

45 Prop. 2009/10:225, s. 160-161. 

46 Mål C-104/01 Libertel Groep v Benelux-Merkenbureau, REG 2003 s I-3793. 

47 PBR Målnr 95-581.  

48 Mål C-265/00 Campina Melkunie v Beneluz-Merkenbureau, REG 2004 s I-1699. 

49 PBR Målnr 02-380. 
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2.3.4 Registrering 

Om en näringsidkare väljer att registrera sitt varumärke genomförs en ansökan till PRV.50 

Ansökan ska bland annat innehålla uppgifter om sökandes namn, återgivning av varumär-

ket och vilka varor eller tjänster märket avser. Varumärket ska även registreras i en eller fle-

ra varu- eller tjänsteklasser. Det finns allmänna villkor för varumärkesregistrering.51 Dessa 

är till exempel att ett varumärke inte får registreras om märket endast är en form som är 

nödvändig för att uppnå ett visst tekniskt resultat eller ger varan ett visst värde.  

Nvml innehåller absoluta hinder för registrering, vilka liknar de som återfinns i Ävml. Ett 

absolut hinder är till exempel att varumärken inte får registreras om de strider mot lag.52 

Nvml omfattar även bestämmelser avseende handläggningen av registreringen hos PRV, 

som ska undersöka om det finns hinder mot en registrering. Om PRV finner brister i ansö-

kan eller att hinder föreligger mot registrering, ska sökanden få chans att yttra sig över 

ärendet inom viss tid. PRV handlägger ärenden som avser ändring av ett varumärke eller 

invändning av ett varumärke. Skyddstiden för ett varumärke är tio år från den dagen då 

märket registrerades och kan sedan även förnyas då samma tioårsperiod gäller.53  

2.3.5 Inarbetning 

En näringsidkare behöver inte registrera ett varumärke, utan märket kan förvärva ensamrätt 

genom inarbetning. Enligt lydelsen i Nvml krävs det att  

”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.”54 

Varumärket ska följaktligen vara känt här i landet, men inte nödvändigtvis i hela landet. Va-

rumärket får i sådant fall en lokal ensamrätt där just det varumärket är känt. Vidare ska va-

rumärket vara känt hos den krets varumärket riktar sig till, den så kallade omsättningskret-

sen. Detta brukar vanligtvis vara de konsumenter som tar del av varorna eller tjänster i dess 

slutskede, men detta är inte någon given definition.55 Tidigare skulle ett varumärke vara 

                                                
50 2:1 Nvml. 

51 2:5-6 Nvml. 

52 Se även stycke 2.2.1. 

53 2:32-33 Nvml. 

54 1:7 2 st. Nvml. 

55 Levin, s. 406-407. 
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allmänt känt, men i den nuvarande lydelsen i Nvml ska varumärket vara känt i en betydan-

de del av varumärkets kundkrets. Ändringen skedde med anledning av att många varumär-

ken inte var allmänt kända, men hade ett stort förmögenhetsvärde för näringsidkare. Pröv-

ningen görs utifrån det enskilda fallet om ett varumärke är känt hos en betydande andel av 

en kundkrets. Om flera personer som känner till varumärket, blir det mer sannolikt att va-

rumärket är känt hos en betydande del av kundkretsen.56 Om ett varumärke ska anses som 

inarbetat, ska varumärket vara känt för just de varor eller tjänster som tillhandahålls under 

märket. Ett varumärke som är ett allmänt tecken för varors art eller egenskaper, är inte till-

räckligt för att det ska betraktas som inarbetat.57 

I praxis har det visats att ett företag innehållandes annans släktnamn var så inarbetat att det 

fick behålla sitt skydd, trots att märket inte användes under lång tid.58 Varumärket för Jäger 

och Jägermeister betraktades så inarbetat, att varumärket Jägarbrännvin var alltför förväx-

lingsbart med de först nämnda varumärkena.59 

2.4 Sammanfattning 
I Ävml fanns en regel om titelskydd, vilket utgjorde ett relativt hinder för varumärkesregi-

strering. I praxis har det visats sig råda delade meningar om vad titelskyddet innebar. Det 

har framgått att titeln måste vara originell och inte bestå av ett vardagligt uttryck för att 

hindra en registrering. Titelskyddet togs bort ur lagen när Ävml ändrades till Nvml. Reger-

ingen motiverade lagändringen med att lagen måste anpassas till EU och varumärkesdirek-

tivet, trots att vissa remissinsatser var tveksamma och inte övertygade om lagändringen. 

Varumärkesdirektivet innehåller materiella regler om varumärken, som svensk lag måste 

följa. Om en näringsidkare vill ha ensamrätten att använda ett varumärke i Sverige, kan 

märket registreras eller inarbetas. Varumärket måste dock ha särskiljningsförmåga, vilket 

utarbetas av praxis från EU och Sverige.  

                                                
56 Prop. 2009/10:225, s. 99. 

57 Levin, s. 407-408. 

58 RÅ 1970 ref. 32. 

59 NJA 2003 s. 163. 
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3 Upphovsrätten 

3.1 EU-direktiv 
URL är anpassad efter det EU-rättsliga direktivet om upphovsrätt.60 Direktivet avser främst 

att ge en harmoni av medlemsländernas lagar och för att tillgodose behovet av lagregler på 

grund av den digitala utvecklingen inom upphovsrätten. Direktivet klargör även innebör-

den av ensamrätten till ett upphovsrättsligt skyddat verk.61  

3.2 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

3.2.1 Lagens innebörd 

URL tar sikte på att skydda litterära och konstnärliga verk. URL anger att 

”Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, 

2. datorprogram, 

3. musikaliskt eller sceniskt verk, 

4. filmverk, 

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst, 

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller 

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. 

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form ut-
förda verk av beskrivande art. 

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande de-
signmaterial för datorprogram.”62 

 
För att ett litterärt eller konstnärligt verk ska kunna skyddas av URL krävs det att verket 

uppnår kravet på verkshöjd. Titlar kan i sig skyddas om de uppnår verkshöjd och ses då 

som ett självständigt litterärt verk. Kravet på verkshöjd är utformat av praxis och förutsät-

ter att ett verk är självständigt och kan uppkomma oberoende av ett annat verk. Ett referat 

eller en återgivning av ett verk är inte skyddat enligt URL. Lagtexten uttrycker att ett verk 

                                                
60 Upphovsrättsdirektivet.  

61 Lagrådsremiss - Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m, s. 
1, http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/74/43/70eb5da5.pdf tillgänglig 2/5 2012. 

62 1 § URL. 
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ska ha skapats för att kunna uppnå verkshöjd, men rekvisitet verkshöjd är svårtolkat.63 URL 

medför en ensamrätt att förfoga över verket, genom att till exempel framställa exemplar av 

verket och göra det tillgängligt för allmänheten.64 Lagen omfattar en skyddstid på 70 år ef-

ter det att upphovsrättsmannen avlidit.65 

I praxis har det framkommit att enklare verk kan erhålla upphovsrättsligt skydd. HD döm-

de i ett fall att en teckning på en plastkasse hade sådan verkshöjd att det sågs som ett själv-

ständigt verk. Saken gällde en man som tecknat ett gotlandsmotiv och sedan tryckt motivet 

på en plastkasse, för att kunna sälja dessa till lokala köpmän på Gotland. Han kontaktade 

bland annat ICA som tackade nej, som sedan gav ut egna påsar med ett likadant motiv på. 

HD fastställde att teckningen på plastkassen hade skapats med en konstnärlig ambition och 

med ett konstnärligt syfte. Vidare uppfattades plastkassen ha en sådan individuell särprägel 

att ingen annan kunde oberoende skapa samma motiv på kassen.66 HD har i ett annat fall 

funnit att en ritning föreställande två golvplankor, inte hade sådan verkshöjd att de var 

upphovsrättsligt skyddade. Saken gällde att två näringsidkare hade likadana ritningar på två 

golvplankor. Domstolen anförde att ritningen endast var en återgivning och att någon an-

nan oberoende kunde skapa en likadan ritning. Det fanns alltså stor risk för dubbelskapan-

de av samma ritning, vilket medförde att ritningen inte kunde ses som ett självständigt verk 

enligt URL.67  

3.2.2 50 § URL 

I 50 § URL finns en bestämmelse som anger att ett litterärt eller konstnärligt verk inte får 

göras tillgängligt för allmänheten under en titel att verket eller dess upphovsman är lätt för-

växlad med ett tidigare offentliggjort verk eller dess upphovsman. 

Bestämmelsen infördes i URL år 1960 och ersatte 9 § 2 st. lagen om vissa bestämmelser om 

illojal konkurrens (IKL). Regeln i IKL innebar att en titel fick skydd om titeln var egenartad 

och att någon uppsåtligen utsatte titeln för förväxlingsbarhet. Till exempel att en titel an-

vändes i syfte att titel skulle förväxlas med en annan välkänd titel. Lagändringen från regeln 

i IKL till URL motiverades med att det fanns ett större behov av titelskydd inom upphovs-
                                                
63 Olsson, s. 35.  

64 2 § URL. 

65 43-44a §§ URL. 

66 NJA 1990 s. 499. 

67 NJA 2004 s. 149. 
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rätten. En titel var till för att återverka ett litterärt- eller konstnärligt verk och det betrakta-

des som naturligt att skydda ett verks titel i samma lag som själva verket skyddades. När 50 

§ URL utformades togs kravet på egenart bort. Genom att lagstifta ett förbud mot förväx-

ling av titlar, förutsattes en titel indirekt vara egenartad.68 

En titel som skyddas under 50 § URL behöver således inte vara unik, utan titeln på ett litte-

rärt eller konstnärligt verk skyddas från att offentliggöras för allmänheten. Det litterära eller 

konstnärliga verket som titeln syftar på ska däremot uppfylla kravet på verkshöjd för att 

vara skyddat enligt URL.69 I URL finns sanktioner för om förbudet i 50 § överträds, vilket 

kan medföra straffansvar, skadestånd eller korrigeringsåtgärder. Till exempel kan böcker 

förstöras eller återkallas från marknaden, vars titlar utgör en överträdelse av 50 §.70 

3.2.3 Praxis gällande 50 § URL 

I praxis har det visats hur 50 § URL tillämpas och i flera fall har titlar skyddats av regeln.71 

Ett exempel på hur HD resonerar följer av rättsfallet Skotten i Dallas. Sveriges Radio sände 

ett TV-program under titeln Skotten i Dallas och ett par år senare gav ett bokförlag ut en 

bok under titel Skotten i Dallas. Boken hade dock inte innehållsmässigt någon likhet med 

TV-programmet. Sverige Radio gav senare ut en annan bok ut med samma titel, vilket var 

en omarbetning av TV-programmet och hade sänts flera år tidigare. Frågan var om bokför-

laget inte fick göra boktiteln tillgängligt för allmänheten då titeln var lätt förväxlingsbar 

med TV-programmet eller att det var Sveriges Radio som felaktigt offentliggjorde titeln 

som bokförlaget hade rätt till. HD anförde att det inte är avgörande hur titeln särskiljer sig i 

jämförelse med andra titlar, utan att andra omständigheter bör vägas in. HD tog hänsyn till 

att TV-programmet sändes vid enbart ett tillfälle, att det var en bok och inte ett TV-

program som bokförlaget gav ut, samt att boken gavs ut flera år efter att TV-programmet 

sänts. Utifrån dessa omständigheter var bokförlaget inte var förbjudet att ge ut en bok med 

titeln Skotten i Dallas. Sveriges Radio däremot bröt mot förbudet i 50 § då de borde ha in-

sett att titlar var förväxlingsbara och på något vis hindrat detta.72 

                                                
68 Prop. 1960:17, s. 272-273. 

69 NJA 1986 s. 226. 

70 53-55 §§ URL. 

71 Titeln ”Blod och Eld” har ansetts egenartad och därav skyddad av 50 § URL (NJA 1947 s. 450), liksom 
dikttiteln ”Svarta rudolf” (RÅ 1965 H 23). 

72 NJA 1974 s. 403. 
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3.3 Sammanfattning 
URL styrs av EU-direktiv, som syftar till att harmonisera medlemsstaternas lagar om upp-

hovsrätt. URL skyddar litterära och konstnärliga verk, som uppnår kravet på verkshöjd. I 

praxis har det framkommit att enkla verk ansetts uppnå verkshöjd, då de har skapats och 

haft sådan individuell särprägel att de är skyddade av upphovsrätten. 50 § URL anger ett 

förbud mot att offentliggöra titlar på någon annans redan skyddade verk. Förbudet skyddar 

inte titel i sig, utan endast att den ej får offentliggöras. Praxis har visat att regeln tolkas ut-

ifrån omständigheterna i det enskilda fallet. 
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4 Marknadsföringsrätt 

4.1 EU-direktiv 
Marknadsföringsdirektivet73 har som funktion att ge en gemensam lagstiftning om otillbör-

liga affärsmetoder inom marknadsföring i medlemsländerna. Direktivet har som syfte att 

förhindra snedvriden konkurrens och ge en välfungerande marknad inom EU.74  

4.2 Marknadsföringslagen 

4.2.1 Lagens uppbyggnad 

MFL är en lagstiftning som syftar till att ge skydd åt näringsidkares och konsumenters eko-

nomiska intressen, men även näringsidkares skydd mot illojal konkurrens. Lagen innehåller 

olika typer av bestämmelser som ger hur marknadsföring får utformas i Sverige. MFL in-

nehåller två generalklausuler, som förbjuder vilseledande och aggressiv marknadsföring. 

Dessa kompletteras med ytterligare 31 stycken förbud, vilka återfinns i svarta listan.75 Det 

finns det allmänna bestämmelser, utöver generalklausulerna och svarta listan. Dessa ger att 

marknadsföring inte får strida mot god marknadsföringssed, vilket bedöms som otillbörlig 

marknadsföring. En titel, en text eller ett föremål kan användas i marknadsföring på ett 

otillbörligt sätt. MFL ska tillgodose att näringsidkare och att deras konsumenter inte drab-

bas av att konkurrenter som använder otillbörlig marknadsföring. Det är endast kommersi-

ell marknadsföring och inte politisk- eller samhällsinformation som bestämmelserna i MFL 

omfattar.76 De rättsfall som hänförs till MFL avgörs utav Marknadsdomstolen (MD). 

4.2.2 Otillbörlig marknadsföring 

MFL uttrycker att marknadsföring ska ske enligt god marknadsföringssed77 och ger att  

”Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig 
om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett väl-
grundat affärsbeslut.”78  

                                                
73 Direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 

74 Skäl 3 i ingressen till direktiv om otillbörliga affärsmetoder. 

75 Svarta listan är beteckning för Bilaga I till direktiv om otillbörliga affärsmetoder, 7 § 4 st. MFL, 8 § 2 st. 
MFL. 

76 Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 15:e uppl. Studentlitteratur AB, Lund 
2010, s. 43-44 (Svensson). 

77 5 § MFL. 

78 6 § MFL. 
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Om en marknadsföringsåtgärd strider mot någon annan lag än MFL, strider marknadsfö-

ringen alltid mot god marknadsföringssed. God marknadsföringssed är inget preciserat be-

grepp i lagstiftningen, utan utformas ständigt genom praxis. Marknadsföring som påverkar 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, innebär att marknadsföringen har 

en inverkan på konsumenters ekonomiska intressen. Marknadsföringen ska på något vis 

påverka att konsumenten styrs till att ta ett sådant affärsbeslut som han eller hon annars 

inte skulle tagit.79 

För att se om en marknadsföring strider mot god marknadsföringssed, görs först en 

granskning om marknadsföringen är aggressiv eller vilseledande. En aggressiv marknadsfö-

ring kan vara när konsumenten känner sig pressad i en viss försäljningssituation eller att 

marknadsföringen är särskild påträngande. Vilseledande marknadsföring kan vara att en 

näringsidkare inte får använda sig av felaktiga påstående om till exempel en varas kvalitet 

eller egenskaper. Det finns marknadsföringsåtgärder som alltid är aggressiva eller vilsele-

dande och det är dessa som återfinns i svarta listan. Enligt denna lista är till exempel alltid en 

marknadsföringsmetod vilseledande om en näringsidkare erbjuder ett angivet pris och se-

dan vägrar konsumenten detta. En aggressiv marknadsföring är alltid när näringsidkaren 

ger intryck av att konsumenten inte har någon möjlighet lämna platsen innan till exempel 

ett köpeavtal har utarbetats.80 Sedan undersöks hur marknadsföringen påverkar konsumen-

ten att icke ta ett välgrundat affärsbeslut och utreds utifrån en bedömning av omständighe-

terna i det enskilda fallet.81 Utgångspunkten är att avgöra hur genomsnittskonsumenten 

agerar. Då marknadsföringen riktar sig till en större massa av konsumenter, görs bedöm-

ningen utifrån att genomsnittskonsumenten inte har några speciella egenskaper eller tillhör 

en specifik konsumentgrupp.82 

4.2.3 Praxis 

I ett rättsfall från MD fann domstolen att en tidskriftstitel inte användes på ett vilseledande 

sätt i marknadsföringsåtgärd. I fallet skulle ett ägarbyte av tidskriften LöneAktuellt ske från 

kärande till svarande. Den svarande parten hade i ett brev till sina prenumeranter angett att 

den tidning som de prenumererade på avsåg före detta Löne-Användare, som skulle ändra 

                                                
79 Prop. 2007/08:115, s. 108. 

80 Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486), p. 6 a) och p. 24. 

81 Svensson, s. 49-51. 

82 Prop. 2007/08:115, s. 67. 
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namn till LöneAktuellt. Kärande i fallet uppgav att svarande inte hade rätt att använda sig av 

titeln LöneAktuellt under den tid brevet gavs ut till prenumeranterna, utan endast efter att 

ägarbytet hade skett. MD fastslog att brevet inte stred mot god marknadsföringssed på 

grund av att texten i brevet inte syftade på rätten till titeln, utan ägarbytet av tidskriften som 

senare skedde mellan kärande och svarande.83 MD har i ett annat fall förbjudit tidskriften 

Weekendpressen från att marknadsföra en förstasida med en titel som kan lätt förväxlas med 

tidskriften Expressen. MD tillade dock att förbudet endast gäller om förstasidans utformning 

hänförs till Expressen.84 

4.3 Sammanfattning 
MFL är en lag som är anpassad efter EU-direktiv, som avser att varje medlemsstats lag om 

marknadsföring ska stämma överens med varandra. Bestämmelserna i MFL reglerar att 

marknadsföringsåtgärder ska ske utifrån god marknadsföringssed och anger ett förbud mot 

otillbörlig marknadsföring. Marknadsföring är otillbörlig om en marknadsföringsåtgärd är 

aggressiv, vilseledande eller medför att en konsument inte kan ta ett välgrundat affärsbeslut. 

Svarta listan anger exempel på aggressiv samt vilseledande marknadsföring och utgångs-

punkten är hur genomsnittskonsumenter agerar i fallet om han eller hon påverkas till att ta 

ett icke välgrundat affärsbeslut. MD har avgjort när en marknadsföringsåtgärd som innehål-

ler tidskriftstitlar är otillbörlig eller inte. Prövningen har varit beroende på hur marknadsfö-

ringen varit utformad i det enskilda fallet. 

 

                                                
83 MD 2001:10. 

84 MD 1983:18. 



 

 
21 

5 Analys 

5.1 Vilken betydelse har titelskyddets avskaffande? 
Tidigare kunde en titel hindra ett varumärke från att registreras, om titeln var egenartad och 

uppfattades som titeln på någon annans redan skyddade litterära eller konstnärliga verk. I 

Nvml finns inte detta hinder, vilket gör det möjligt att registrera ett varumärke som tidigare 

hindrades av bestämmelsen om titelskydd. När varumärkesdirektivet blev gällande, tolkade 

regeringen att det inte fanns utrymme för en regel som titelskyddet i svensk lag. Sverige är 

bundet av EU-rätten och lagstiftaren är tvungen att anpassa den nationella lagstiftningen 

därefter.  

Lagstiftaren vill kunna ge juridiskt skydd av varumärken, men det är mycket lämplig och 

nödvändigt att ha vissa inskränkningar i vilka varumärken som får registreras. De absoluta 

hindren är ämnade för allmänhetens intressen, vilka inte borde ifrågasättas av de flesta. Det 

bör betraktas som ”naturliga ramar” att ett varumärke exempelvis inte får strida mot lag el-

ler författning. De relativa registreringshindrena i Ävml syftade till att skydda tidigare im-

materialrätter. Titelskyddet kunde inte falla under varumärkesdirektivets absoluta eller fa-

kultativa registreringshinder. Jag förstår att den nationella anpassningen till varumärkesdi-

rektivet resulterade i att titelskyddet försvann ur Nvml. Det finns inte någon materiell regel 

som motsvarar titelskyddet, utifrån uppsatsens översiktliga beskrivning varumärkesdirekti-

vet. Varumärkesdirektivet innehåller endast absoluta och fakultativa hinder, som inte tillåter 

en regel som är jämförbar med titelskyddet. 

Praxis hade stor betydelse i avgörandet om titelskyddet hindrade en varumärkesregistrering 

eller inte. I de rättsfall som PBR funnit att ett varumärke hindrades från att registreras på 

grund av titelskyddet, hade rättens ledamöter delade meningar om vad rekvisitet egenartad 

faktiskt innebär. PBR vägde argument för och emot gällande varumärkesregistreringen av 

ordet Bamse. Ordet kunde antingen ses som ett vardagligt uttryck, ett vanligt beskrivande 

adjektiv eller en redan egenartad titel på ett välkänt litterärt verk. PBR beskrev i ett annat 

fall att en egenartad titel är en titel som är så pass originell att den fångades upp av regeln 

om titelskydd. Motsatsvis skyddades inte en titel av bestämmelsen, om titeln fastställdes 

som vardaglig. Det förelåg delade meningar gällande innebörden av uttrycken originell och 

vardaglig, vilket framkom i rättsfallet om varumärkesregistreringen av Top Gun.  
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Betydelsen av att titelskyddet och de relativa registreringshindrena togs bort ur Nvml, bör 

beaktas med försiktighet. Det är inte mindre än ett år sedan Nvml infördes och än så länge 

är det ovisst hur lagändringen har påverkat titlars juridiska skydd. Endast ett rättsfall har 

behandlats av PBR angående borttagandet av titelskyddet. Jag anser att när titelskyddet stod 

med i Ävml fanns en osäkerhet hur titelskyddet ska tolkas, då det var upptill PBR och PRV 

att uttolka regelns betydelse. 

5.2 Hur bör en näringsidkare agera för att skydda en titel? 
I Nvml kan en näringsidkare få ensamrätt till ett varumärke, om märket registreras eller in-

arbetas. I båda fallen kräver att varumärket innehar särskiljningsförmåga. Tolkningen och 

tillämpningen av särskiljningsförmåga har framkommit ur praxis från EU-domstolen och 

PBR. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, vilket leder till en 

osäkerhet kring vad som gör att ett varumärke uppnår särskiljningsförmåga. Det är dom-

stolens uppgift att bestämma om till exempel ett varumärke som avser en titel särskiljer sig 

eller inte mot andra varumärken. EU-domstolen har inte uttryckts sig helt tydligt gällande 

till exempel nybildade ords särskiljningsförmåga.85 Det har framkommit i svensk praxis att 

en ordkombination särskiljer sig mot andra märken, som jag uppfattar som generell och 

inte särskiljande. De engelska orden i varumärket Digital-Logic upplevs som vardagliga och 

allmänna.  

En varumärkesregistrering medför dock att en näringsidkare är säker på att en annan när-

ingsidkare inte utnyttjar titeln för att sälja sina produkter eller tjänster. Regeln om inarbet-

ning ger även ensamrätt till ett varumärke, men det finns en osäkerhet om när regeln är 

uppfylld eller inte. Problemet är att flera rekvisit måste uppfyllas, vilket kan bli besvärligt att 

visa i domstol. Exempelvis har ett nyss skapat varumärke svårt att uppfylla rekvisiten. Kon-

sekvensen av om varumärket inte blir skyddat, blir att andra näringsidkare har möjlighet att 

dra nytta av ett varumärke och ”rida på dess framgångsvåg”. 

Titlar skyddas även av reglerna i URL. Dels om titeln i sig uppfyller verkshöjd och dels att 

ingen får offentliggöra en titel på ett redan skyddat verk. Begreppet verkshöjd är utvecklat 

av praxis, ungefär på samma sätt som rekvisitet särskiljningsförmåga i Nvml. Samma pro-

blemtik finns som i Nvml, finns i URL om när en titel är skyddad eller inte. De rättsfall 

som visar att enkla verk uppnår kravet verkshöjd, medverkar till att även titlar skulle kunna 

                                                
85 Se avsnitt 2.3.3. 
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uppnå verkshöjd. En titel behöver inte nödvändigtvis ses som ett enkelt verk, men upplevs 

som enklare jämfört med till exempel ett filmverk. Det är tänkbart att det blir svårt att visa 

att en titel har självständigt skapats. Det bör i flera fall finnas möjligheter att två näringsid-

kare oberoende av varandra skapar samma titel eller liknande titlar. En titel bildas i många 

fall utifrån vardagliga ord och uttryck. Detta är dock endast mina egna antaganden. Utifrån 

olika tolkningar i olika lagstiftningar, fastställt om ett varumärke har särskiljningsförmåga 

eller verkshöjd. Särskiljningsförmåga avgör om ett varumärke får registreras och få de rät-

tigheter som följer av Nvml, precis som att verkshöjd ger att en titel får de rättigheter som 

följer av URL. 

50 § URL förbjuder ett offentliggörande av titlar på redan upphovsrättsligt skyddade verk.  

Detta skyddar dock inte en titel i sig, vilket betraktas som ett svagare skydd än om titeln 

uppnår verkshöjd och blir skyddad i sig. Fördelen är dock att det finns tydliga sanktioner 

om regeln överträds. Min uppfattning är att regeln i 50 § URL inte fyller den funktionen att 

titeln är så pass skyddad, att andra näringsidkare inte utnyttjar titeln på andra vis än att just 

inte kunna offentliggöra verk under en redan utgivet titel. Regeln hindrar således inte till 

exempel att en näringsidkare använder en titel som varumärke. Skyddet är begränsat och en 

varumärkesregistrering kvarstår som oundviklig för en näringsidkare, för att inte behöva 

riskera att konkurrenter använder deras märke. 

Bestämmelserna i MFL skyddar en titel i marknadsföringsåtgärder, men lagen medför en 

osäkerhet kring vad som utgör god marknadsföringssed och otillbörlig marknadsföring. 

Rekvisitens innebörd är framtagen ur praxis och MD avgör om en marknadsföringsåtgärd 

strider mot MFL eller inte. Det finns ett tolkningsutrymme av lagreglerna, trots att svarta lis-

tan uppger när en marknadsföringsåtgärd alltid är aggressiv eller vilseledande. MD har en-

dast bedömt hur titlar på tidskrifter används i olika marknadsföringsåtgärder, vilket visats 

vara en avvägning av rådande omständigheter i det enskilda fallet. Det bör även anmärkas 

att MFL endast skyddar en titel i en marknadsföring och inte i något annat sammanhang. 

5.3 Sammanfattande kommentar 
Titlar förekommer på böcker, filmer, TV-program, sånger och mycket annat. En titel på till 

exempel en bok skulle kunna vara det viktiga kännetecken för att konsumenter urskiljer 

specifik bok från andra böcker. Titeln är ett eller flera ord som tillsammans kan skapa ett 

varumärke, som utgör en potentiell förmögenhetsrättslig tillgång. Om en näringsidkare re-

gistrerar titeln som varumärke, skyddas titeln gentemot konkurrenter. Detta kanske är nöd-
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vändigt för att en näringsidkare ska behålla de ekonomiska och kommersiella tillgångar ett 

varumärke kan medföra. 

Det är inte givet när Nvml, URL och MFL skyddar en titel, vilket medför en ovisshet kring 

när juridiskt skydd uppstår eller inte. De olika lagreglerna innehåller rekvisit, som syftar till 

att på olika sätt skydda immateriella rättigheter. Jag menar att en parallell kan dras mellan 

tolkningen av uppfyllandet av särskiljningsförmåga i Nvml, begreppet verkshöjd i URL och 

regeln om otillbörlig marknadsföring i MFL. Praxis tolkar begreppen och avgör om en titel 

skyddas av respektive lagstiftning eller inte. Problematiken av hur domstolen tillämpar reg-

lerna är att det inte finns en klar definition av hur rekvisiten uppfylls, utan en prövning görs 

utifrån de rådande omständigheterna i det enskilda fallet.  

Min åsikt är att titelskyddet var en betydelsefull regel i Ävml, trots att regeln kunde ge upp-

hov till en viss tvivelaktighet för en näringsidkare att inte veta hur rekvisitet egenartad skul-

le tolkas av praxis. Titelskyddet hindrade i många fall varumärken från att registreras, vilket 

det fanns ett efterfrågat behov av i praxis och av vissa remissinstanser. Om ett varumärke 

uppnår särskiljningsförmåga bör en näringsidkare registrera titeln på en vara eller tjänst och 

på så vis få ensamrätt till märket. Det skydd en titel erhåller genom inarbetning i Nvml, 

verkshöjd i URL samt reglerna om otillbörlig marknadsföring i MFL är för osäkert och inte 

förutsägbart. En titel kan vara en början på ett varumärke som kan öka i värde både eko-

nomiskt och kommersiellt. Om varumärkesregistrering inte görs, kan företaget gå miste om 

de tillgångar som ett varumärke möjliggör. Ett företag borde inse det förmögenhetsrättsliga 

värdet i att ha ett juridiskt skydd av ett varumärke och ta tillvara på det ekonomiska och 

kommersiella värde som kommer ur titeln på en vara eller tjänst. 
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6 Slutsats 
Betydelsen av titelskyddets avskaffande är än så länge oviss. Regeln har endast uppmärk-

sammats i ett fall av PBR efter lagändringen och innan dess var regelns innebörd otydlig. 

En titel kan erhålla juridiskt skydd genom att titeln inarbetas enligt Nvml, uppnår verkshöjd 

enligt URL eller ingår i en otillbörlig marknadsföringsåtgärd enligt MFL. Lagarna medför 

dock oklarhet kring när titeln är skyddad eller inte. En näringsidkare bör varumärkesregi-

strera en titel, vilket är den lämpligaste metoden för att säkra rättigheterna till titeln. 
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