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“People recognize intellectual property the same way they recognize real  

estate. People understand what property is. But it's a new kind of property and 

so the understanding uses new control surfaces. It uses a new way of defining 

the property.” 
 

Michael Nesmith 
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1  INLEDNING  

 

1.1  Bakgrund 
1.1.1  Lagstiftningen kring pantsättning av varumärken 

Enligt svensk rätt var det länge otillåtet att utmäta varumärken och på detta sätt 

realisera ett högt värderat varumärke som förmögenhetsobjekt. Av förbudet 

ansågs följa att det inte heller var möjligt att pantsätta rätten till ett varumärke.1 

År 1994 upphörde denna reglering i och med EU-medlemskapet och svensk 

rätt skulle anpassas till EU-rätten. Eftersom ett gemenskapsvarumärke ska 

betraktas som en egendomsrätt och ska kunna användas som säkerhet för 

fordringar och andra anspråk, anpassades förutsättningarna i den svenska lagen 

till detta system. I motiven till de nya reglerna framhävdes att möjligheten till 

pantsättning skulle underlätta finansieringsåtgärder för varumärkeshavaren. 

Samtidigt skulle gemenskapsvarumärken då inte konkurrera ut alternativet att 

välja en nationell registrering av varumärket i de fall skydd inte behövs i mer 

än ett eller ett fåtal länder. 2  Utmätning och pantsättning av registrerade 

varumärken och varumärkesansökningar är därför numera möjliga genom 

registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) enligt 7 kap. varu-

märkeslagen (2010:1877) (VmL).  

 Reglerna om pantsättning och sakrättsliga frågor utvecklas inte i någon 

större omfattning i VmL. Liksom i den övriga immaterialrättslagstiftningen 

behandlar VmL i stället främst den obligationsrättsliga delen av sådana 

ensamrätter. Till skillnad från annan lös egendom saknas det beträffande 

immateriella tillgångar utvecklade regleringar med tydligt anpassad vägledning 

för sakrättsliga frågor.3 Det finns endast ett litet antal spridda lagregler som 

behandlar det slag av sak- och immaterialrättsliga spörsmål som kan 

aktualiseras i samband med pantsättning av immaterialrätter. Utöver detta finns 

en handfull avgöranden från Högsta domstolen (HD) som behandlar dessa 

                                                
1 SOU 1958:10, s. 154. 
2 Prop. 1995/96:26, s. 31-32. 
3 Persson, H., A, Levin. M., Wolk, S., Immaterialrätt & Sakrätt, Jure, Stockholm, 2002, s. 40 
(Persson). 
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frågor.4 Situationen ser likadan ut även utomlands.5 De sakrättsliga frågorna 

har därför i stället huvudsakligen utvecklats i den juridiska litteraturen men 

även där i begränsad omfattning. De lösningar som konstruerats i doktrinen går 

i stort ut på att aktuella immaterialrätter förs in i de förhärskande sakrättsliga 

modellerna.6  

 

1.1.2 Varumärket som finansiell tillgång 

Varumärkesbyggande är ofta en central del i ett kommersiellt företags verk-

samhet för att kunna stärka sin position på befintliga marknader och etablera 

sig på nya. Storskalig marknadsföring som innebär höga kostnader investeras i 

varumärket för att skapa igenkänning hos en produkt eller tjänst. Tunga varu-

märken som är mycket kända, etablerade och väl ansedda internationellt står 

för latenta värden som uppgår till astronomiska summor. 7 Immateriella 

tillgångar har fått en ökad betydelse på många nivåer och det talas i detta 

sammanhang ofta om ett ”samhällsekonomiskt paradigmskifte” som ett resultat 

av drivande faktorer som globalisering, IT-revolutionen samt den ökade 

konkurrens som följt av de senaste årtiondenas många avregleringar.8  

Att skydda ensamrätten till sina varumärken genom registrering hos 

PRV är ofta en grundläggande åtgärd för företag att vidta, medan 

varumärkenas funktion som kreditverktyg i många fall ligger outnyttjad. Under 

den senaste tioårsperioden (2003-2013) har det genomsnittliga antalet 

genomförda registreringar av pantsatta varumärken och varumärkesansö-

                                                
4 Se exempelvis NJA 1966 s 241 och NJA 2005 s 510 om upphovsrätt i konkurs; NJA 2009 s 
695 om dubbelförfogande över formgivarrätt; och NJA 2008 s 684 där Håstad uttalar sig om 
immaterialrättsförvärvarens borgenärsskydd. 
5 Longcroft, L, Intellectual Property Financing: An introduction, WIPO Magazine, 5/2008, 
<http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0001.html> senast besökt 9 
november 2013. 
6 Se Andreasson, J, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet: En förmögenhetsrättslig 
undersökning, Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
Skrift 6, 2010, s. 50-51 (Andreasson). 
7 Mårtenson, R, et al., Varumärket: Strategi och juridik, Studentlitteratur AB, 2013, s. 11-17 
(Mårtenson). 
8 Se Andreasson, s. 29-30; Peterka, K., and R. P. Ormond, How to Secure an Interest in 
Intellectual Property, Remedies Newsletter, Buchalter Nemer, November 2006, 
<www.buchalter.com/bt/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid> senast 
besökt 22 september 2013; Löfgren, C, Värdering av varumärken: utifrån juridiska och 
ekonomiska aspekter, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms 
Universitet, 1991, s. 7-8 (Löfgren). 
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kningar legat kring 140 stycken per år hos PRV. Antalet har inte ökat under 

perioden utan är relativt jämnt med vissa fluktuationer under de tio år som gått 

med en topp på 187 genomförda registreringar år 2005 och en bottennotering 

på 73 genomförda registreringar av pantsättningar år 2008. Pantsättarna är 

oftast mindre till medelstora företag som befinner sig i vitt skilda branscher.9  

Sedan införandet av möjligheten till pantsättning har intresset för denna typ av 

kreditsäkerhetslösning således inte varit särskilt starkt i förhållande till antalet 

högt värderade varumärken som finns registrerade.10 Statistiken tyder inte 

heller på något stigande intresse. Detta får anses tyda på att företag i behov av 

finansiella tillskott pantsätter materiella tillgångar i högre grad än immateriella 

trots att de immateriella tillgångarna i många fall obestritt besitter höga reella 

värden.  

 

1.1.3 Sakrättslig verkan vid pantsättning av varumärket 

Pantsättningens funktion spelar en grundläggande roll i den svenska ekonomin 

och fungerar som en förutsättning för kreditgivning.11 Vid försummelse av 

återbetalning av en utbetalad kredit kan den pantsatta tillgången realiseras av 

panthavaren, som på detta sätt skaffa täckning för sin fordran ur pantobjektet. 

Panten fungerar som en påtryckning och ett incitament för pantsättaren att 

återbetala givna krediter. Vidare har panträtter över tid kännetecknats som 

sakrätter, eftersom den sakrättsliga aspekten av panträtterna är central. 12 

Förutsättningarna för sakrättsligt skydd varierar med pantobjektet, om ens 

sådant skydd finns att erhålla för ifrågavarande objekt. De sakrättsliga 

momenten har därmed anpassats efter vad som är praktiskt möjligt och 

effektivt för given situation.  

Sakrättslig verkan av pantsättning av ett varumärke eller en 

varumärkesansökan uppnås genom en offentlig registrering av 

                                                
9 PRV, registerinformation, utdrag fr.o.m 2003 t.o.m. september 2013, Magnus Abrahamsson, 
handläggare PRV, 19 september 2013; Niclas Byström, handläggare PRV, telefonsamtal 10 
oktober 2013. 
10 Jfr Bernitz passage om att patent endast i begränsad omfattning nyttjats som pant sedan 
reglerna infördes, Bernitz, U., et al., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 u. Jure, 
Stockholm, 2013, s. 324. 
11 Helander, B, Kreditsäkerhet i lös egendom, Norstedt & Söners, Lund, 1984, s. 36 
(Helander). 
12 Helander, s. 37. 
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pantsättningsavtalet hos PRV. Före registreringen har pantavtalet endast en 

obligationsrättslig verkan mellan parterna. En kritisk sakrättslig fråga är därför 

när exakt borgenärsskyddet uppstår. En vidare fråga är om det över huvud taget 

är möjligt uppnå ett komplett och tryggt borgenärsskydd vid pantsättning av 

varumärken. Vid pantsättning av varumärken erhåller panthavaren visserligen 

skydd mot senare förvärvare av grundrättigheten eller annan rätt till 

varumärket samt senare licenstagare redan vid ansökan om registrering, 7 kap. 

10 § VmL. Panthavaren kan emellertid inte få sakrättsligt skydd gentemot 

äldre anspråk på förvärv eller licens av varumärket, 7 kap. 3 § VmL. Det finns 

inte någon möjlighet för panthavaren att skydda sig mot pantsättarens avsaknad 

av en giltig förfoganderätt i varumärket genom pantsättning och godtrosförvärv 

är således inte möjligt enligt varumärkeslagen, 7 kap. 7 § VmL. Vidare upphör 

panträtt i ett varumärke att gälla om varumärket i sig upphör att gälla, 7 kap.  

8 § VmL.  

Enligt 7 kap. 11 § 1 st VmL ska samma rättsverkningar som vid 

tradition av lös egendom till panthavaren uppkomma när ansökan om 

registrering inkommer till registreringsmyndigheten. Det är vid den tidpunkten 

som pantsättningen ska anses fullbordad och sakrättsligt skyddad. Enligt 

ordalydelsen av 7 kap. 2 § VmL uppkommer panträtt emellertid först i 

samband med den slutgiltiga registreringen av pantavtalet. Det uppstår därför 

oklarhet om tidpunkten för fullbordan av pantsättningen och när sakrättsligt 

skydd för varumärket faktiskt uppstår. En kreditgivare har givetvis ett starkt 

intresse av att känna till den exakta tidpunkten för borgenärsskyddets 

uppkomst eftersom en för tidigt utbetalad kredit, innan borgenärsskydd 

uppnåtts, innebär en ökad risk för panthavaren som då ännu inte har sakrättsligt 

skydd för varumärket.  

 

1.1.4  En hybrid av juridiska och ekonomiska aspekter 

Att nyttja ett varumärke som kreditsäkerhet är inte bara en komplex juridisk 

fråga utan även förenat med ekonomiskt svårbedömda frågor kring värdet och 

värderingen av varumärket. 13  Det är ofta nödvändigt med detaljerade 

                                                
13 Se bl.a. Nordborg, K, delägare och advokat vid Danowsky & Partners Advokatbyrå, 
BrandNews 8/2010: Varumärken Varumärkesutveckling Reklamjuridik: Värdering av 
varumärken, årgång 21, nummer 8, 2010, 
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överväganden och konsultation angående de olika lagstiftningar som är 

aktuella vid pantsättning av varumärke och vilka möjligheter som finns att låta 

ett varumärke praktiskt fungera som säkerhet för en kredit.14 En värdering är 

således resurskrävande och riskfylld med tanke på att subjektiva överväganden 

kring externa och dynamiska faktorer ligger till grund för värderingsprocessen. 

En realisering av varumärket försvåras således då en sådan måste föregås av en 

värdering. 

 

1.1.5 Immaterialrätter som kreditverktyg  

Vi befinner oss således numera i en situation där immateriella tillgångar och 

rättigher representerar stora värden och där immaterialrätter får alltmer upp-

märksamhet, såväl sakrättsligt som konkurrensrättsligt. Trots detta spelar den 

här typen av tillgångar en förhållandevis undanskymd roll i kreditsäkerhets-

sammanhang. Såväl nationellt som globalt används denna typ av tillgångar i 

lånesituationer i relativt liten utsträckning, trots de möjligheter som erbjuds i 

lagstiftningen.15 Anledningarna till det inte överväldigande intresset är flera 

och osäkerheten kring detta bottnar i synen på immaterialrätter som en typ av 

avgränsade förmögenhetsobjekt – en speciell form av lös egendom som skiljer 

sig från andra lösa saker.16 En sådan syn på immaterialrätter delas av såväl 

rättsvetenskapen som av gemene varumärkeshavare. Påståendet att 

immaterialrätter är speciella i egendomssammanhanget är adekvat och hur 

immaterialrätter ska behandlas sakrättsligt och konkursrättsligt inbegriper ett 

flertal svävande frågor.17 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
När en immateriell tillgång placeras i de traditionella sakrättsliga modellerna 

uppstår rättstekniska frågor som orsakar osäkerhet och oklarhet bland såväl 

                                                                                                                            
<http://www.danowsky.se/data/f_90_2011_BrandNews_vardering_varumarken.pdf> senast 
besökt 13 oktober 2013, s. 14-17 (Nordborg). 
14 Persson, s. 23.   
15 Jfr World Bank, Where is the wealth of nations? Measuring Capital for the 21st Century, 
World Bank Publications, Washington D.C.,2005, s. 5; Andreasson, s. 212-213. 
16 Persson, s. 23. 
17 Jarboe, K, P, Furrow, R, Intangible Asset Monetizaion: The Promise and the Reality, Athena 
Alliance, April 2008, <http://www.athenaalliance.org/pdf/IntangibleAssetMonetization.pdf> 
senast besökt 9 september 2013, s. 27 (Jarboe & Furrow). 
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praktiker som akademiker.18 Eftersom möjligheten att nyttja immaterialrätter 

som kreditsäkerhet ännu inte har uppmärksammats i någon större grad från 

rättsvetenskapens sida, samtidigt som varumärket som förmögenhetsobjekt är 

ett aktuellt ämne, är ett övergripande syfte med det här arbetet att närmare 

undersöka pantsättning av varumärken. För detta krävs en analys av lag-

stiftningen kring pantsättning av varumärken och närmre av problematiken 

kring lagstiftningens bristande bemötande av varumärkets särställning som 

immateriell rättighet. Den här utredningen belyser frånvaron av en komplett 

anpassad lagstiftning kring panträtt inom det varumärkesrättsliga området. 

Arbetet åskådliggör hur detta påverkar den värdeskapande potential som finns 

för ett ökat nyttjande av varumärken som kreditsäkerhet vilket åskådliggörs. 

 I examensarbetet ligger fokus på frågan hur pantsättning av varumärken 

är reglerat och hur pantsättningsförfarandet samt pantförhållandet fungerar 

rättsligt och praktiskt. En sådan utredning fordrar inledningsvis att panträttens 

allmänna funktion och syfte presenteras och vidare vilka rättsliga moment, 

frågor och överväganden som panträtt av lös egendom inbegriper. Vidare ut-

reds vilka förutsättningar som krävs för att en pantsättning av varumärke ska 

uppstå, få sakrättslig verkan och hur en sådan kreditsäkerhet ska kunna nyttjas, 

hanteras och verka effektivt. Det leder till kräver en övergripande analys över 

hur klassiska panträttsliga spörsmål kan hanteras i det varumärkesrättsliga 

sammanhanget. Att på detta sätt studera varumärket som ett förmögenhets-

objekt inbegriper en rad sakrättsliga aspekter om borgenärsskydd och dess 

inträde, godtrosskydd, registreringsförfarandet hos PRV, vårdplikt, värdering 

och realisation. Arbetet syftar till att belysa såväl rättstekniska som 

rättsfilosofiska svårigheter som kan hindra en effektiv resurshantering av reella 

värden hos varumärken.  

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till svensk rätt. Gemenskapsvarumärken behandlas enbart 

inom ramen för utredningen av det svenska rättssystemet. EU-rättsliga 

bestämmelser kring varumärken tas naturligt upp såsom gällande och 

                                                
18 Se bl.a. Bernitz s. 322; Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 10 u. Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2011, s. 501. 
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föreslagen svensk lagstiftning i form av förordningar och direktiv. Jag går 

således inte vidare in på åter-pantsättning, överlåtelse av panträtt och/eller till 

denna knutna fordran, sekundärpantsättning eller förhållandet mellan panträtt 

och licensrätt i ett varumärke. 

Inte heller syftar uppsatsen till att utveckla sakrättsliga frågor utanför 

det immaterialrättsliga sammanhanget. Detta innebär att enbart de grunder för 

panträtten som krävs för förståelsen av efterföljande kapitel tas upp inlednings-

vis. Uppsatsens huvudfråga ligger i varumärket som ett kreditverktyg. Pant-

sättning av varumärken i andra sammanhang än vid kreditsituationer behandlas 

därför inte utöver vad som är erforderligt för att besvara uppsatsen huvud-

frågor.  

 

1.4 Material och metod 
Från de rättskällor som står högst i rang, författningar samt dess motiv och 

relevanta prejudikat, ges som nämnts enbart knapphändig vägledning 

beträffande den hybrid av sak- och immaterialrättsliga aspekter som pant-

sättning av varumärke innebär. De motiv som ligger till grund för 

pantsättningsreglerna i som infördes i den gamla varumärkeslagen finns i prop. 

1995/96:26, som överförts i princip oförändrade till VmL. Tillsammans med de 

relevanta motiven till motsvarande pantsättningsregler i patentlagen (1967:837) 

(PL) ligger dessa till grund för flera av arbetets diskussioner.19 Vid sidan av 

förarbeten har jag främst använt mig av sakrättslig och immaterialrättslig 

doktrin för att behandla mina frågeställningar. Som redan framkommit erbjuder 

den juridiska litteraturen relativt begränsade diskussioner kring ämnet. Därför 

har jag utöver traditionella rättsdogmatiska källor även använt mig av viss 

kvalitativ metod form av intervjuer med handläggare och jurister på PRV. I 

samband med detta har jag fått tillgång till pantsättningsavtal, inkomna och 

registrerade hos PRV, där varumärken står som pantobjekt. Vidare har jag sökt 

viss praktisk information hos revisionsbyråer som har erfarenhet av varumärket 

som finansiell tillgång. I uppsatsen är emellertid den klassiska juridiska 

metoden tillämpad, dvs. den största delen är deskriptiv i syfte att lägga grund 

för en relevant löpande analys. 
                                                
19 Reglerna om pantsättning av varumärken liknar motsvarande regler för patent, se Bernitz  
s. 324. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande: 

I kapitel 2 görs en kortare introduktion till panträtten i syfte att underlätta 

förståelsen för de efterföljande spörsmålen rörande panträtt i varumärkes-

rättslig kontext. Kapitlet behandlar enbart pantsättning av lös egendom och 

berör kort dess syfte, uppdelningen i olika egendomstyper, borgenärsskyddet, 

godtrosskydd och sakrättsliga moment. Det innehåller dessutom en närmre 

utredning av panträtter som fullbordas genom registrering, panträttens bestånd 

samt realisation av panten. 

 I kapitel 3 analyseras varumärket som pantobjekt, vilket är huvudfrågan 

för detta arbete. Inledningsvis görs en tillbakablick som följs av en presentation 

av förutsättningarna för pantsättning av varumärken, synen på inarbetade 

varumärken, godtrosskydd, panträttens bestånd och risken för dubbel-

registrering, varumärkesintrång och realisering. Viss diskrepans mellan panträtt 

i form av lös egendom generellt och pantsättning av varumärken såsom icke 

besittningsbar egendom åskådliggörs. Pantsättarens rätt och skyldighet ställs 

mot panthavarens förpliktelser och analyseras tillsammans med de 

värderingsproblem som hantering av varumärket som pantobjekt innefattar. 

Under utredningen lyfts rättsfilosofiska frågor kring varumärken som en typ av 

avgränsade förmögenhetsobjekt. 

I det avslutande kapitel 4 förs en sammanfattande diskussion om de 

risker och kostnader en panthavare står inför vid accepterandet av ett 

varumärke som säkerhet vilket lyfter en aspekt om ekonomisk effektivitet. 

Vidare kommenteras de förslag20 som kommit under våren 2013 om ändringar 

i varumärkesdirektivet för tydligare harmonisering med 

varumärkesförordningen nr 207/2009 (EG-VmF).21 Från de slutsatser som kan 

dras av utredningen i arbetet kommenteras även hur lagstiftningen skulle kunna 

modifieras för att på ett effektivare sätt kunna nyttja varumärkens potential 

                                                
20 Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv: om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning), Bryssel 27.3.2013, 
COM 162 final, 2013/0078 (COD). 
21 Se Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, kodifierat som direktiv 
2008/95/EG.  
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som pantobjekt inklusive en reflektion över åtgärder som kunde vidtas för att 

öka intresset för nyttjandet av den värdeskapande potentialen hos varumärken.  
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1 INTRODUKTION TILL PANTRÄTTEN 
 

Panträtt är ett alltför omfattande område för att i sin helhet sammanfattas här 

och denna introduktion begränsar sig till de delar som är relevanta för följande 

diskussion om varumärken som värdefulla tillgångar och säkerheter i 

kreditsammanhang. 

 

2.1  Panträttens syfte som säkerhetsrätt 
Panträtt är en form av säkerhetsrätt som ska säkerställa fullgörandet av ett 

anspråk från borgenär mot gäldenär. Den ursprungliga och karakteristiska 

funktionen för panträtten är att ge en långivare realsäkerhet för utlånade 

pengar, dvs. ge säkerhet för en kredit i form av reala tillgångar som pantbrev i 

fastighet eller värdepapper. Sådan kreditverksamhet är en betydande byggsten i 

samhället och tjänar sitt syfte inte bara i tillfälliga och enkla lånesituationer 

utan även vid tunga transaktioner och tillskjutande av betydande kapital som 

ska investeras i näringslivet.22 En säkerhetsrätt är generellt en rätt för borge-

nären att på ett ”priviligierat” sätt använda egendom för att ordna fram 

betalning för en fordran eller annat obligationsrättsligt anspråk.23 Vid för-

summelse av gäldenärens förpliktelse kompenseras således borgenären genom 

att denne kan realisera den egendom som utgör pant och därmed få ersättning 

ur dess värde.24 Själva panträtten i egendomen besitter inget ekonomiskt värde 

ensamt för sig utan panträtten är knuten till det primära anspråket mellan 

borgenären och gäldenären, exempelvis ett penninglån där panträtten syftar att 

säkerställa återbetalning av lånet. De primära anspråken, vid sidan om 

penninglån, kan vara av en rad olika slag: vanlig försträckning, 

checkräkningskredit eller byggnadskreditiv, förpliktelse att betala enligt avtal 

om leverans, förpliktelse att leverera etc.25   

 Det görs ibland gällande att panträtten har som syfte att sätta press på 

gäldenären att uppfylla sin förpliktelse i rätt tid eftersom det annars finns en 

risk att den pantade egendomen försäljs. Det är emellertid diskutabelt om 

                                                
22 Undén, Ö, Svensk sakrätt I: Lös egendom, 10 u., LiberLäromedel, Lund, 1976, s. 161. 
23 Persson, s. 42. 
24 Walin, s. 15-16. 
25 Walin, s. 23-24. Andra anspråk än kreditfordringar behandlas inte närmre i denna utredning. 
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panträtten som påtryckningsmedel för betalning i rätt tid rätteligen bör 

inkluderas i panträttens allmänna syfte. När en pantförskrivning används som 

säkerhet för en kredit har uppgörelsen normalt och i praktiken sin gilla gång 

och uppgörelse upphör om och när gäldenären återbetalar i tid. Det har tvärtom 

framförts att ju mindre besvär en pantförskrivning orsakar pantsättaren, desto 

bättre är dess konstruktion. Att panträtten innebär en inskränkning i 

pantsättarens rättsliga befogenheter över den pantsatta egendomen ligger 

däremot i sakens natur.26 

 

2.2  Fullbordan av pantförskrivningen 

2.2.1  Sakrättsliga moment 

Vid pantsättning får panthavaren skydd för sin panträtt gentemot gäldenärens 

övriga borgenärer först vid den tidpunkt ett sakrättsligt moment vidtagits. En 

pantförskrivning är således inte fullbordad förrän en åtgärd som innebär en 

tydlig markering vidtagits varvid panträtten uppnår sakrättsligt skydd. Sådana 

moment kan vara av tre olika slag beroende på vilken typ av egendom som 

pantsätts: tradition, denuntiation eller registrering, där tradition är det 

vanligaste och mest grundläggande momentet.27 

 De enda två egentliga kraven som ställs för att en egendom ska vara 

pantsättningsbar är att den ska ha ett ekonomiskt värde och att den ska kunna 

överlåtas.28 Man delar upp lös egendom i lösöre, skepp, luftfartyg, byggnad på 

annans mark, aktier och andra finansiella instrument, fordringar, 

nyttjanderätter, andelsrätter samt immaterialrätter. För de olika typerna av 

egendom finns mer eller mindre täckande lagstiftning eller oskriven reglering 

för obligations- och sakrättslig hantering. Detta kan innebära att en viss fråga 

kan visa sig vara oreglerad för en egendomstyp medan lämpliga och 

heltäckande regler finns för en annan egendomstyp.29 För att lösöre, löpande 

skuldebrev, aktiebrev och liknade, byggnad på ofri grund samt skriftligt 

pantbrev ska erhålla sakrättsligt skydd som pantobjekt krävs en 

besittningsövergång från pantsättaren till panthavaren, dvs. en tradition av 
                                                
26 Walin, s. 24 
27 Walin, s. 77-78. 
28 Lennander, G, Panthavarens skyldigheter, Almqvist & Wiksell International, Uppsala, 1977, 
s. 12; Walin, s. 16. 
29 Millqvist, G, Sakrättens grunder, 5 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 32 (Millqvist). 
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egendomen.30 I de fall pantobjektet finns hos en tredjeman räknas denuntiation 

till denne om pantsättningen som det sakrättsliga momentet. Vid tradition 

avskärs pantsättaren fysiskt genom besittningsövergången från att förfoga över 

objektet.31 För annan lös egendom som inte naturligt kan traderas såsom skepp, 

luftfartyg, båtar, vissa fordringar, aktier, andelsrätter, nyttjanderätter och 

immaterialrätter består det sakrättsliga momentet antingen i en 

inskrivningsåtgärd genom registrering eller i denuntiation till tredje part.32  

 

2.2.2  Pantsättning genom ensidigt handlande 

En fullbordan av pantförskrivning behöver inte alltid bestå i att en rätts-

handling vidtas av pantsättaren. I och med att pantsättningen fullbordas åligger 

det i regel pantsättaren att, utöver en rent faktiskt åtgärd såsom överlämning av 

pantobjektet även uttrycka en viljeförklaring. Däremot kan det sakrättsliga 

momentet vidtas av panthavaren utan pantsättarens faktiska medverkan, 

exempelvis vid denuntiation till en tredjeman som är innehavare av panten eller 

vid anmälan till varumärkesregistret, jfr 7 kap. 4 § VmL. Omvänt går det att 

anta att även en fysisk tradition kan genomföras av panthavaren själv utan 

medverkan av pantsättaren. Den förhärskande inställningen är att en 

pantförskrivning inte bör kunna fullbordas genom att borgenären egenmäktigt 

och utan tillstånd tar den utfästa panten i besittning. I stället skulle ett sådant 

agerande av borgenären kunna angripas genom återvinning enligt konkurslagen 

(1987:672) (KonkL) eller avtalslagens ogiltighetsregler. Att en 

pantförskrivning kan fullbordas helt utan medverkan av panthavaren kan anses 

stå klart. Pantsättaren kan ensidigt tradera pantobjektet eller registrera 

exmpelvis ett pantsättningsavtal för varumärke hos PRV.33 

 

2.2.3  Registrering som sakrättsligt moment 

Det har framförts olika skäl till varför registrering är ett fullgott, och ur vissa 

aspekter till och med bättre, alternativ till tradition som sakrättsligt moment vid 

pantsättning och andra säkerhetsrätter. Publiceringskravet underlättar för en 

                                                
30 Walin, s. 90, 102, 133. 
31 Se Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man. 
32 Walin, s. 18-21, 78. 
33 Walin, s. 79-81. 
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potentiell borgenär att få upplysning om egendomen redan är föremål för en 

säkerhetsrätt och motverkar därmed även svikliga och illojala transaktioner. 

Det är inte enbart s.k. dubbelfinansiering som motverkas genom 

publiceringskravet, utan själva publiceringen antas minska möjligheterna för 

svikliga och illojala panttransaktioner över huvud taget. Det har vidare fram-

förts att bestämmandet av tidpunkten för en transaktion underlättas genom 

registreringen av en säkerhetsrätt. Registreringstidpunkten för en borgenärs 

säkerhetsrätt är ofta avgörande för dess prioritet i förhållande till andra 

säkerhetsrätter i samma egendom, exempelvis vid dubbelpantsättning av 

varumärkeshavaren. Vidare kan eventuella konflikter om bättre rätt till viss 

egendom lättare lösas om registreringar ligger till grund för bästa rätt i 

varumärket.34 

 Avseende registrering som sakrättsligt moment bör däremot även 

uppmärksammas att panthavaren i vissa fall inte tillåts besitta pantobjektet, 

exempelvis för att egendomen helt enkelt inte är fysisk och därmed inte 

besittningsbar såsom är fallet med immaterialrätter. Det innebär i sin tur att 

borgenären bär en särskild risk. Normalt redliga och oklanderliga gäldenärer 

var verksamhet hamnat i en pressad ekonomisk situation förmodas, enligt ett 

pragmatiskt men realistiskt synsätt, inte i första hand tänka eller agera för 

borgenärens bästa. I stället kan tänkas att en utsatt gäldenär i en sådan situation 

först och främst vidtar åtgärder för att rädda verksamheten. Då är det inte 

säkert att den pantsatta egendomen och borgenärens intressen kan hållas 

skadefria. När en gäldenär avskärs rådighet och förfoganderätt över pantsatt 

egendom elimineras en sådan särskild risk för borgenären.35 En utgångspunkt 

när registrering står som sakrättsligt moment är därför att borgenären förutsätts 

att ha medverkat vid individualiseringen av pantobjektet och att gäldenären 

inte kan förfoga över egendomen utan att riskera straffrättsligt ansvar.36 

 

 

 

                                                
34 Helander, s. 166. 
35 Helander, s. 167. 
36 Zackariasson, L, Borgenärsskydd och specialitet: om identitet, individuell bestämning och 
individualisering som förutsättningar för borgenärsskydd vid anspråk som har uppstått och 
fått sitt innehåll med borgenärens samtycke, Iustus, Uppsala, 2012, s. 704. 
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2.2.4 Godtrosförvärv av panträtt 

Vid intressekonflikter beträffande ett objekt som överlåtits eller upplåtits till 

flera kan antingen lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre komma att 

tillämpas eller annan motsvarande lagstiftning angående godtrosförvärv av den 

aktuella egendomstypen. Enligt bestämmelserna enligt 8 § godtrosförvärvs-

lagen kan ett godtrosförvärv uppkomma då en person som inte är rättmätig 

ägare till ett objekt överlåter eller pantsätter detta till en godtroende tredje man. 

Den konflikt som uppstår gentemot den rättmätiga ägaren till egendomen kan 

lösas antingen genom att ägaren har rätt att kräva tillbaka egendomen, 

vindicera, dvs. att kräva tillbaka egendomen, eller genom att den godtroende 

panthavaren har rätten till egendomen genom sin goda tro. För godtrosförvärv 

krävs att en rad objektiva och subjektiva rekvisit är uppfyllda: den som 

pantsätter egendomen ska ha utgett sig för att vara ägare; egendomen ska 

finnas i dennes besittning när denne förfogar över den; det ska vara fråga om 

överlåtelse eller pantsättning; egendomen ska ha traderats till den godtroende 

panthavaren; och panthavaren ska ha varit i god tro vid avtalet och även vid 

traditionen.37  

 

2.3  Pantsättarens respektive panthavarens skyldigheter 
En pantsättare svarar för sin rätt att förfoga över objektet genom pantsättning, 

s.k. hemulsansvar. Själva pantförskrivningen kan ske muntligt eller skriftligt 

där panthavaren erkänner sig ha mottagit panten. I övrigt kan själva pantavtalet 

helt sakna reglering angående panthavarens respektive pantsättarens 

förpliktelser och vad som åligger parterna. Parternas inbördes förhållande 

under den tid egendomen är pantsatt är oklart i många hänseenden då särskilt 

avtal saknas.38 

 När besittningsbara föremål står som pantobjekt får vårdplikten en mer 

fysisk och materiell innebörd än vid icke besittningsbara pantobjekt, se 10 kap. 

3-4 §§ handelsbalken (HB) vars regler anses vara analogt tillämpliga på 

pantsättning av immaterialrätter. Vårdplikten gäller inte bara lösören utan alla 

slag av handpant. En allmän uppfattning angående vårdplikten är att varken 

                                                
37 Millqvist, s. 51-54: Wilson-Lantz, A, Sakrättsliga aspekter på datorprogram och databaser, 
Institutet för Rättsinformatik, IRI-rapport 1986:4, ISSN 0281-1286, s. 7.  
38 Walin, s. 297-298. 
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pantsättare eller panthavare får förfoga över pantobjektet så att den andres 

ställning förändras. Därför krävs motsatt parts samtycke för att ändra själva 

pantobjektet vid en reguljär pantsättning.39 Skyldigheter att hantera och förfoga 

pantobjektet på särskilt sätt kan och bör skrivas in i pantavtalet. 

 Som ägare till panten bör det vara panthavaren som står risken för att 

egendomen kan minska i värde, på samma sätt som en ägare normalt gör. 

Därmed åligger det panthavaren en handlingsplikt när risk finns för att panten 

sjunker i värde eller blir helt värdelös. Vad en sådan handlingsplikt mer 

konkret innebär är däremot inte helt klart. Walin framhåller att det inte finns 

några direkta rättspolitiska skäl att ålägga en panthavare några skyldigheter 

utöver dem som föreskrivs i pantavtalet. Enligt 10 kap. 3 § HB åligger 

vårdplikten den som innehar panten. Om det inte är panthavaren själv som 

innehar pantobjektet är, så står rimligtvis panthavaren inte heller risken för att 

pantobjektet förstörs. Walin har vidare uttalat att det i första hand är 

pantsättaren som har att rå om pantsatta fordringar och andra rätter. Eftersom 

panterna exempelvis tas upp som en tillgång i pantsättarens deklaration har 

denne särskild anledning att uppmärksamma och vidta åtgärder för att tillvarata 

och bevara pantobjekten. En yrkesmässig kreditgivare har inte sällan ett stort 

antal pantsättningar upplåtna till sig, varför pantsättaren rimligen måste 

tillskrivas vissa skyldigheter av praktiska skäl. Det har däremot framhållits att 

en panthavare får stå sin egen risk om denne inte vidtar behövliga åtgärder för 

att bevara panträtten och därmed förlora anspråk mot pantsättaren i 

motsvarande mån. Pantsättaren får själv svara för sin förlust i övrigt vid en 

situation då panträtten går förlorad. Enligt Walin kan detta dock inte betraktas 

som en grundläggande princip inom panträtten. Utgår man i stället från att 

pantsättaren är ålagd att tillvarata panten, och därmed är skadeståndsskyldig 

om panten går förlorad, kan panthavaren ändå anses ha agerat på ett oförsiktigt 

eller lättsinnigt sätt inför en skada. Panthavaren bör då stå sin egen risk och 

därför inte kan kräva pantsättaren på sin fordran i den mån den skulle ha täckts 

av den förlorade panten. Enligt Walin finns det skälighetsgrund för ett sådant 

resonemang enligt generalklausulen i 36 § avtalslagen.40  

 
                                                
39 Walin, s. 306-307, 312-313. 
40 Walin, s. 311, 317-318. 
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2.4  Realisation 
Det tänkta utfallet vid en pantsättning är som redan förklarats att den bakom-

liggande fordringen betalas av gäldenären i rätt tid och panträtten helt återgår 

till denne. Kan panthavaren vid återbetalning inte återlämna pantobjektet blir 

denne ersättningsskyldig gentemot pantsättaren enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Normalt motsvarar pantsättarens skada 

pantobjektets värde och ersättningen uppgår då till återanskaffningsvärdet på 

förfallodagen.41 

 

2.4.1  Realisation vid betalningsförsummelse eller pantsättarens konkurs 

Betalas inte skulden i tid har panthavaren rätt att realisera panten för att täcka 

utestående fordring. Det finns olika former för tillgodogörande av panten:42  

- en vanlig lös pant kan säljas eller användas som betalning för annat av 

panthavaren ingått avtal;  

- en pantsatt fordran kan drivas in av panthavaren eller säljas;  

- en livförsäkring kan realiseras genom återköp;  

- panträtt av skepp måste realiseras genom försäljning enligt 

Kronofogdemyndighetens försorg; och  

- panträtt i egen skuld eller i pengar kan tillgodogöras genom kvittning 

med pantsättaren.  

Övrig pantsatt lös egendom realiseras enligt de ålderdomliga bestämmelserna 

om handpant i 10 kap. 2 § HB, och termen handpant används i vid bemärkelse 

även för icke besittningsbar lös egendom såsom rättigheter.43  

Enligt 10 kap. 2 § HB ska pantobjektet först uppbjudas vid domstol för 

att värderas. Efter värderingen har pantsättaren tre alternativ: att återlösa 

panten inom en viss tidsfrist,44 att låta panthavaren sälja panten vid offentlig 

auktion eller att låta panthavaren behålla panten till det värde som fastställts. 

Alternativen som erbjuds av lagstiftaren har ansetts otympliga och oförmånliga 

för panthavaren då denne kan bli tvungen att behålla panten och därmed även 

                                                
41 Lennander, s. 145 f, 227 ff., 237. 
42 Walin, s. 329. 
43 Walin, s. 332. 
44 Olika tidsfrister beroende på stad eller landsbygd. 
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bli tvungen att ersätta pantsättaren om pantobjektet värderas till en summa som 

överstiger den bakomliggande fordringen.  

Anser pantsättaren att panten inte är mer värd för denne än det åsatta 

beloppet enligt uppbjudningen, kan pantsättaren välja att låta panthavaren 

överta pantobjektet i stället för att återlösa detta. Att realisationsbestämmelsen 

har en sådan struktur beror på historien av panten i ursprunglig form som 

förfallopant, där panthavaren erhöll panten med äganderätt vid gäldenärens 

uteblivna betalning.45 Som nämnts är bestämmelsen dispositiv och villkor 

angående realisationsrätt och sätt för realisation ingår som standard i alla 

yrkesmässiga pantavtal.46 Dessutom omfattar panthavarens omsorgsplikt även 

en eventuell realisation som ska genomföras på ett sätt som beaktar 

pantsättarens intressen.47 Reglerna kan alltså sättas ur spel och pantavtalet kan 

skrivas på ett sätt att borgenären kan tillgripa alternativa vägar för att få 

täckning ur egendomen.48 Trots att bestämmelsen redan i slutet av 1970-talet 

har ifrågasatts som otidsenlig och att den saknar praktisk tillämpning, är den 

enligt ett hovrättsuttalande från 1980-talet inte obsolet.49 Således får den 

betraktas som gällande rätt tills ny lagstiftning antas och är därmed tillämplig 

på förhållanden där andra avtalade villkor saknas.  

 Den som har panträtt i lös egendom har särskild förmånsrätt enligt 4 § 

FRL och panthavarens rätt att utmäta och realisera egendomen går före andra 

borgenärer med sämre rätt i egendomen. 

Vid pantsättarens konkurs gäller bestämmelsen i 8 kap. 10 § KonkL om 

att en borgenär som har handpanträtt i egendom får sälja denna på aktion men 

även kan överlämna detta att ombesörjas av konkursförvaltaren. Enligt 8 kap. 7 

§ KonkL får icke desto mindre konkursförvaltaren själv sälja egendomen om 

det finns ett alternativt sätt som skulle ge ett högre pris än en auktion.  

                                                
45 Lennander, s. 243. 
46 Walin, s. 348. 
47 Walin, s. 340. Se även NJA 1972 s 439 där pantobjekt sålts utan personligt meddelande i 
förhand till pantsättaren vilket ansågs vara åsidosättande av omsorgsplikten varvid 
försäljningen inte ansågs giltig. 
48 Walin, s. 329. 
49 Lennander, s. 244-245; se Svea Hovätt i beslut 3:SÖ 30 1987-07-23. 
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Det är som nämnts brukligt att de otympliga bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB 

avtalas bort. I stället tas det i pantavtalet in villkor om att panten ska realiseras 

genom underhandsförsäljning för att uppnå ett godtagbart pris.50 

 

2.4.2  Förtida realisation 

Utgångspunkten för att panthavaren ska få realisera pantobjektet är i enlighet 

med 10 kap. 2 § HB att den bakomliggande fordringen har förfallit: ”Nu är dag 

ute, och löses panten ej åter […]”. En pant kan emellertid av olika anledningar 

behöva lösas in i förtid, exempelvis vid risk för att värdeförstöring annars 

drabbar pantobjektet. Sådan risk kan härledas ur yttre omständigheter som 

panten är beroende av, till exempel ett fallande kursvärde för en aktie om 

marknaden tappar intresse eller tilltro till aktiebolaget.51 Det kan diskuteras 

vilka förutsättningar som krävs för att panthavaren ska ha rätt att, utan 

betalningsförsummelse från gäldenären eller realisationsvillkor i pantavtalet, 

sälja panten. Först och främst kan det krävas att det finns en tydlig risk för 

skada på pantobjektet.52 Inom det ordinära kreditväsendet brukar frågan inte 

dyka upp alltför ofta, eftersom banker och andra yrkesmässiga kreditgivare ofta 

har villkor om försäljningsrätt i sina kreditavtal.53 

Lennander menar att panthavaren kan ha en skyldighet att realisera 

panten i förtid om denne får kännedom om en risk för värdefall men att en 

sådan försäljningsplikt måste ses som ett undantagsfall. Det synes dock stå 

klart att en realisering kan ingå i panthavarens vårdplikt, i vart fall under 

särskilda omständigheter: 54  NJA 1934 s. 661 rörde pantsatta aktier i 

Kreugerkoncernen som pantsättaren vid upprepade tillfällen begärt att 

panthavaren skulle realisera när aktierna gradvis sjönk. HD fann att 

panthavaren inom ramen för sin vårdnadsplikt varit skyldig att sälja aktierna 

för att undvika ytterligare förlust och således brutit mot vårdnadsplikt.  

 

 

                                                
50 Med försäljning under hand menas en försäljning som sker på annat sätt än genom ett 
reglerat förfarande. 
51 Lennander, s. 122. 
52 Lennander, s. 129. 
53 Walin, s. 336. 
54 Lennander, s. 139. 
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2.4.3 Realisationens rättsverkan 

Det är alltid pantägaren som i realiteten står som säljare av pantobjektet vid 

realisation vid en auktion eller en exekutiv ordning. Det har hävdats att pant-

havaren ansvarar för såld pantegendom såsom en reguljär säljare. Detta har 

emellertid ifrågasatts av Walin som menar att panthavarens roll snarare är lik 

en sysslomans.55 

  

                                                
55 Walin, s. 357. 
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3  VARUMÄRKET SOM PANTOBJEKT 

 

3.1  Bakgrund 
3.1.1 Varumärkets uppkomst och funktion 

Varumärkesrätten kategoriseras som en industriell rättighet inom immaterial-

rätten och syftar till att skydda kännetecken som används kommersiellt på 

marknaden.56 Samtliga immaterialrätter kännetecknas av att de inte behöver 

vara exklusivt besittningsbara, dvs. flera parter kan använda och nyttja en 

sådan rätt samtidigt och oberoende av varandra, till skillnad från annan lös 

egendom som oftast kräver tradition för besittning och nyttjande.57 

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär enligt 1 kap. 10 § VmL att 

rättshavaren kan förbjuda användning av ett förväxlingsbart tecken. Ensam-

rätten uppkommer genom antingen registrering eller inarbetning av varu-

kännetecknet, 1 kap. 6-7 §§ VmL. För registrering av ett varumärke ställs en 

rad krav, främst att det har ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga 

och att det inte finns några hinder mot registrering med hänsyn till allmänna 

eller enskilda intressen, se 2 kap. VmL.58 

 I praktiken använder företag sina varumärken för att kommunicera sina 

produkter och tjänster, skapa förtroende och väcka uppmärksamhet hos 

konsumenterna bland konkurrenter på marknaden. Den främsta funktionen hos 

varumärket är den marknadsstyrande, och företagen skapar via varumärket en 

förbindelse till sina potentiella och befintliga kunder. Varumärket syftar vidare 

till att upplysa kunden om att en specifik vara eller tjänst försäljs under 

varumärket, individualiseringsfunktion. Om ett för kunden känt företag står 

bakom varumärket talar man även om en ursprungsangivelsefunktion. Något 

som uppmärksammats av EU-domstolen är varumärkets garanti- och 

kvalitetsfunktion och att en konsument inte får vilseledas av varumärket 

                                                
56 Jfr Bernitz, s. 2.  
57 Goldenhielm, B, Uppsatser i immaterialrätt, Norstedts, Lund, 1983, s. 18. 
58 Enligt s.k. absoluta hinder får registrering inte ske av varumärken som enligt lag inte får 
användas som varumärke; om varumärket är ägnat att vilseleda allmänheten eller väcka 
förargelse. Enligt s.k. relativa hinder, som skyddar enskilda intressen får varumärke bl.a. inte 
registreras om de kan uppfattas som någons släktnamn. Det är möjligt att inhämta tillstånd för 
att kringgå de relativa hindren, men inte för de absoluta. Se vidare Persson, s. 74.  
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beträffande kvaliteten hos en vara, dvs. en kommunikationsfunktion.59 Sist men 

inte minst besitter ett starkt varumärke som är väl ansett och etablerat på 

marknaden givetvis ett egenvärde och goodwill-värde vilket kan uppfattas även 

utanför den relevanta marknaden för varumärket. 

 

3.1.2  Bakgrunden till dagens pantsättningsregler i VmL 

Som nämnts i inledningen till denna utredning har den svenska varumärkes-

lagstiftningen varit föremål för en rad ändringar i och med EU-harmoni-

seringar. Fram till 1996 var det inte möjligt att fullborda pantsättning av varu-

märken i Sverige. Genom prop. 1995/96:26 föreslogs bland annat att möjlig-

heten att utmäta och pantsätta varumärken skulle tas in i dåvarande varu-

märkeslag (1960:644), i enlighet med art. 19, 20, 21 EG-VmF. Att utmäta 

varumärken hade tidigare varit förbjudet vilket nu ansågs omodernt och inte 

heller förenligt med EG-rätten. Förbudet mot utmätning ansågs av Depch per 

definition medföra att pantsättning av varumärke inte heller var möjligt trots att 

förbud mot pantsättning av varumärken inte uttrycktes explicit i lagen.60 Man 

kan skönja två huvudargument i förarbetena till ändringarna i 1960 års lag för 

införandet av möjlighet att pantsätta varumärken. För det första att underlätta 

för företag som genom stora investeringar nått ett starkt varumärke att finna 

finansiering för utveckling av deras verksamhet. För det andra för att 

varumärkeshavare som vill skydda sitt märke nationellt inte ska missgynnas i 

förhållande till de som väljer att i stället registrera sitt märke som 

gemenskapsvarumärke.61 Ändringarna genomfördes i lagstiftningen år 1996 

och togs som sagt in oförändrade i nuvarande varumärkeslagen, som trädde i 

kraft 2011. De tidigare incitamenten ansågs då ännu aktuella.62 

 

                                                
59 C-9/93 av den 22.6.1994 (Ideal Standard), punkt 37. Domstolen beskriver denna funktion 
som en förutsättning för att varumärket ska fylla sitt adekvata och riktiga syfte.; Mårtenson, s. 
22. 
60 Prop. 1960:167, s. 170: ”Såsom utredningen föreslagit bör upptagas stadgande med förbud 
mot utmätning av varumärkesrätt m.m. Av utmätningsfriheten följer att rätt till varumärke ej 
heller kan pantsättas. Likaledes torde […] säkerhetsöverlåtelse som huvudsakligen har karaktär 
av pantsättning få anses ogiltig; om transaktionen däremot i det väsentliga har av överlåtelse 
lär den i allmänhet böra betraktas som giltig.”. 
61 Prop. 1995/96:26, s. 30-31. 
62 Prop. 2009/10:225, s. 305-306.  
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3.2  Avsaknad av ett komplett borgenärsskydd 
3.2.1 Vilka varumärken kan pantsättas? 

Enligt bestämmelserna 7 kap. 1 § VmL kan enbart registrerade varumärken 

eller varumärkesansökningar, och inte inarbetade varumärken, fullbordas 

såsom panträtter genom registrering hos PRV.63 Här märks redan en inte 

obetydlig diskrepans mellan de generella förutsättningarna som gäller för 

fullbordande av panträtt och motsvarande för just varumärken. För en 

obligationsrättsligt giltig pantsättning krävs att pantobjektet besitter ett värde 

samt kan överlåtas.64 Ett inarbetat varumärke kan för det första ostridigt besitta 

värden trots avsaknad av en registrering då det erkänts ensamrätt genom att 

vara känt i sin omsättningskrets. För det andra kan samtliga immaterialrätter 

precis som andra förmögenhetsobjekt överlåtas, med en mindre inskränkning 

för vissa intressen i upphovsrätter, 65  och detta omfattar givetvis även 

inarbetade varumärken, 6 kap. 1 § VmL.66  

Obligationsrättsligt är en pantsättning av ett inarbetat varumärke giltigt 

enligt de allmänna grunderna för panträtt. Däremot saknas tillgång till ett 

sakrättsligt moment varför en sådan pantsättning aldrig kan fullbordas och 

erhålla borgenärsskydd. Detta motiverades relativt kortfattat i förarbetena till 

VmL av ”starka praktiska skäl” då en registrering är en tydlig manifestation av 

ensamrätten som på ett enkelt sätt kan kontrolleras av kreditgivare. Vad som är 

ett inarbetat varumärke är däremot en fråga som inte med säkerhet kan 

besvaras av någon annan än en domstol. 67  En sådan dogmatisk syn på 

varumärken ter sig något ålderdomlig och erkänner inte fullt ut ett synsätt där 

varumärken intar samma förmögenhetsrättsliga ställning som andra pantobjekt. 

Mycket kända varumärken, såsom exempelvis Volvo, får anses så pass 

manifesterade genom sin särställning att pantsättning borde kunna ske 

oberoende av en registrering. Därmed krävs ingen domstol för att kontrollera 

deras inarbetning. En sådan kritik aktualiseras endast rent teoretiskt eftersom så 

                                                
63 Enligt 5 kap. 6 § VmL kan även rätten till ett varumärke som är föremål för internationell 
varumärkesregistrering för Sverige bli föremål för pantsättning. 
64 Se under 2.2.1. 
65 Den ideella rätten förblir alltid hos upphovsmannen, 3 § URL. 
66 Persson, s. 23. 
67 Prop. 1995/96:26, s. 32. 
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pass kända varumärken i praktiken normalt redan är skyddade genom 

registrering. 

Reglerna för pantsättning av varumärken bygger i stor utsträckning på 

förarbetena till pantsättningsreglerna i patentlagstiftningen och motsvarande 

argument för att tillåta pantsättning av varumärkesansökningar tas upp även i 

förarbetena till ändringarna i 1960 års varumärkeslag.68  

Redan ansökan av ett varumärke kan pantsättas. En sådan ordning 

överensstämmer med såväl bestämmelserna i patenträtten och med 

bestämmelserna i EG-VmF som beskriver varumärket som en egendomsrätt.69 

Inför införandet av reglerna om pantsättning av patent i PL i slutet av 1980-

talet motiverades möjligheten att pantsätta redan ansökan om patent med 

önskan om att underlätta finansieringsmöjligheterna för uppfinnare. Behovet 

att söka investeringar är som störst precis efter en uppfinning är färdigställd 

och hänsyn togs också till den långa handläggningsperiod som väntar en 

uppfinnare som skickat in en ansökan om patent. Vidare påpekade 

kreditinstituten att risker eller svårigheter med värdering av patentansökningar 

inte är större för ansökningar om patentskydd än för andra 

kreditsäkerhetsobjekt. Att själva ansökan inte i sig är en formaliserad rättighet, 

dvs. ett förmögenhetsobjekt, förrän den registrerats som ett patent ansågs inte 

vara något beaktansvärt problem av departementet. Det framhävdes tvärtom att 

själva idén representerar ett förmögenhetsvärde i sig och materialiseras genom 

närmre beskrivning i ansökan, den s.k. uppfinnarrätten.70 Det bör även noteras 

att en sådan uppfinnarrätt, dvs. rätten att ta ut ett patent för en uppfinning, kan 

överlåtas och kan därmed anses ligga nära en formaliserad rättighet, 1 § PL. 

I dagsläget är det tydligt att ansökan om registrering av pantsättning av 

varumärkesansökningar är klart mindre vanligt än av registrerade varumärken. 

Uppskattningsvis pantsätts ca en varumärkesansökan av 50 ansökningar om 

pantsättning av varumärke.71 Det kan diskuteras om patentansökningar och 

varumärkesansökningar rimligen kan jämföras på det sätt som gjorts i för-

arbetena. Arbetsinsatser för utveckling av uppfinningar och själva idén i sig 

                                                
68 Prop. 1995/96:26, s. 32. 
69 Jfr övervägande 11 i ingressen och artikel 19 EG-VmF. 
70 Prop. 1987/88:4, s. 12-13. 
71 Niclas Byström, handläggare, PRV, telefonsamtal 10 oktober 2013. 
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kan ha ett värde oavsett om det senare bedöms som skyddsvärt genom patent-

beviljande eller inte. Motsvarande kan generellt inte sägas gälla för varu-

märken. Även om originella varumärken kan ha ett särskilt värde är ett varu-

märkes värde framförallt beroende av dess inarbetning, dvs. hur många som 

känner till det i omsättningskretsen.72 Bakom inarbetningen ligger oftast stora 

arbetsinsatser och investeringar från innehavaren. Detta genom direkta eller 

indirekt ekonomiska åtgärder på kort eller lång sikt som kan jämföras med 

insatser bakom en utvecklad och skyddsvärd uppfinning. Ett patent är normalt 

värt mer vid tiden för ansökan, förutsatt att det slutgiltigt registreras, än vid 

slutet av patentperioden. Ett varumärke å andra sidan byggs upp och ett värde 

växer normalt med tiden varefter det nyttjas medan en varumärkesansökan i sig 

oftast inte besitter något högt värde. Eftersom ett gemenskapsvarumärke enligt 

EG-VmF inte kan uppkomma på annat sätt än genom registrering, kan heller 

inte inarbetade varumärken pantsättas enligt EG-VmF.  

 

3.2.2 Hur individualiseras ett varumärke vid pantsättningen? 

Ett varumärke går endast att pantsätta i sin helhet. Vid fullbordan av en 

pantförskrivning av ett varumärke individualiseras pantobjektet genom 

registreringsnumret hos PRV. Det är således inte möjligt att bryta ut vissa delar 

genom inteckningar till bestämda belopp. Det hindrar inte att 

varumärkeshavaren nyttjar varumärket som säkerhet hos flera kreditgivare för 

olika fordringar samtidigt,73 och ett och samma varumärke kan också vara 

registrerat flera gånger av innehavaren för olika eller till och med överlappande 

klasser hos PRV. Ett varumärke kan exempelvis ha tre olika 

registreringsnummer och därmed kan varumärkeshavaren ansöka om registring 

av tre skilda pantsättningar till tre skilda panthavare av ett och samma 

varumärke vid tre skilda tidpunkter.74 PRV genomför vid handläggningen av 

en pantsättningsansökan inte någon vidare undersökning av 

varumärkeshavarens eventuella andra registreringar av samma varumärke utan 
                                                
72 Mål C-39/97 ”Canonfallet”, p. 18-19. Angående ekonomiska åtgärder för inarbetade 
varumärken se Löfgren, s. 65. 
73 Prop. 1995/96:26, s. 31. Detta till skillnad från pantsättning av patent där ideella andelar i 
uppfinningen, som ofta uppkommer genom samarbete av flera personer, tillåts att pantsättas 
skilt från varandra i samma mån de kan överlåtas, SOU 1985:10 s. 156. 
74 Två exempel på varumärken med flera registreringar under skilda och överlappande klasser 
är ”Jeep” och ”Extra”. 
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undersöker belastningar hos det registreringsnummer som är angivet i ansökan. 

Att varumärket är belastat med pantsättningar under andra 

registreringsnummer kontrolleras därmed inte av PRV:s handläggare. 75 Risken 

för att ett varumärke som pantsätts redan är pantsatt under en annan 

registrering ligger hos panthavaren.  

Det ska också noteras att det finns risk att varumärket är registrerat i 

andra länder och där belastat med panträtter. PRV gör ingen sådan kontroll av 

utländska pantsättningar av varumärket utan en sådan kontroll åligger helt och 

hållet panthavaren. 

 

3.2.3  Borgenärsskyddets uppkomst 

Pantförskrivningen av ett varumärke eller en varumärkesansökan fullbordas 

genom registrering hos PRV, 7 kap. 2 § VmL. Registreringssystemet valdes 

dels då varken tradition eller denuntiation är möjligt för icke besittningsbar 

egendom och registreringsförfarandet med dess publicitetsverkan då står som 

enda alternativ. Det är dessutom ett relativt enkelt och billigt system. 76 

Däremot tycks skillnaden mellan 7 kap. 2 § VmL och 7 kap. 10-11 §§ VmL 

skapa rättstekniska oklarheter (se ovan 1.1.3). Enligt 7 kap. 10-11 §§ VmL får 

borgenären skydd för sin panträtt redan i och med ansökan om registrering. I 

motiven uttalas först att pantavtalet endast har en obligationsrättslig verkan 

före registreringen och i följande mening anges att de rättsliga effekterna av 

registreringen räknas från tidpunkten för ansökan om registrering av säkerheten 

med hänvisning till 34 b, 34 h ‒ j §§ i 1960 års lag som motsvarar nu aktuella 7 

kap. 10-11 VmL.77  

Enligt Walin ska lagtexten tolkas så att ett villkorligt sakrättsligt skydd 

uppkommer för panthavaren gentemot andra borgenärer genom ansökan. Detta 

är emellertid beroende av en efterföljande och slutgiltig registrering.78 Att i 

stället tolka bestämmelserna så att sakrättsligt skydd inte uppkommer förrän 

den slutgiltiga registreringen kan även tyckas stå i strid med ändamålet. Enligt 

lagförarbeten till motsvarande regler i PL ska ansökan vara den relevanta tid-

                                                
75 Anthony Bolejko, jurist, PRV, telefonsamtal 10 november 2013. 
76 Prop. 1995/96:26, s. 31. 
77 Prop. 1995/96:26, s. 39-40. 
78 Walin, s. 272, 291. 
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punkten eftersom pantsättaren då ges möjlighet att själv påverka borgenärs-

skyddets uppkomst.79  

Enligt Andreasson är registreringsförfarandet relativt tydligt och ger 

inte upphov till något egentligt rättstekniskt problem. En ansökan om 

registrering bifalles av PRV om pantsättaren inte är obehörig att förfoga över 

varumärket vid ansökningstidpunkten, exempelvis om pantsättaren vid denna 

tidpunkt inte är försatt i konkurs, enligt 7 kap. 5 § VmL. Går pantsättaren i 

konkurs efter ansökningstidpunkten ska dennes obehörighet således inte 

beaktas av PRV. Därför ska det som eventuellt händer under denna 

mellanperiod inte påverka det slutgiltiga beslutet om registrering. Frågan om 

när borgenärskyddet uppstår saknar därför praktisk relevans här.80 

Det bör i sammanhanget även framhållas att en ansökan om pant-

sättning antecknas och registreras av PRV och därmed går att kontrollera av 

andra intressenter. Det kan också hävdas att diskussionen kring 

borgenärskyddets uppkomst saknar praktisk betydelse i 

kreditgivningsbranschen eftersom seriösa kreditgivare villkorar sina 

utbetalningar till gäldenärer så att de sker vid den slutgiltiga registreringen. 

Beviljande av krediten sker alltid vid den senare tidpunkten av de två relevanta 

tidpunkterna för att inte äventyra den ställda säkerheten.81 

 

3.2.4 Förmånsrätt 

Enligt 7 kap. 11 § VmL ska lagen om handpanträtt vid utmätning eller konkurs 

även gälla för panträtt i varumärken. Panthavaren har således förmånsrätt enligt 

4 § FRL, och registreringen av pantsättningen likställs här med traditions-

momentet hos besittningsbar lös egendom.82 I vilken utsträckning varumärken 

likställs med besittningsbar lös egendom framstår därmed som tämligen 

inkonsekvent vid en genomgång av de sakrättsliga reglerna för denna 

egendomstyp och kommer utvecklas ytterligare i det följande.  

 

 
                                                
79 SOU 1985:10 s. 176, där det hänvisas till 95 § PL som motsvarar idag gällande 
varumärkesbestämmelser i 7 kap. 11 § VmL. 
80 Andreasson, s. 221. 
81 Andreasson, s. 223 ff. 
82 Walin, s. 294. 
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3.2.5  Frånvaron av godtrosförvärv av varumärkespant 

Enligt 7 kap. 7 § VmL är en pantsättning som gjorts av obehörig pantsättare 

ogiltig. Bestämmelsen rimmar inte helt med 7 kap. 5 § som stadgar att panträtt 

med en obehörig pantsättare inte får bifallas över huvud taget. Enligt motiven 

till motsvarande bestämmelser i 1960 års lag ska sådan ogiltighet inte beaktas 

ex officio av PRV utan talan får föras i domstol för att häva sådan registrering. 

Walin har uttryckt skepsis mot uttalandet och ifrågasatt om det verkligen kan 

stå sig mot alla ogiltighetsgrunder. Lite längre fram i samma motiv uttalas 

nämligen att om myndigheten får kännedom om bristande behörighet genom 

handlingarna eller på annat sätt, så ska ansökan avslås. 83 Det åligger således 

inte PRV att företa en undersökning om pantsättarens behörighet ex officio 

med mindre något under handläggningen läggs fram som ger PRV kännedom 

om bristande behörighet.  

Det är idag således inte möjligt för en panthavare att godtrosförvärva en 

panträtt i varumärke som upplåtits av en icke rättmätig pantsättare, enligt 7 

kap. 7 § VmL. Därmed skiljer sig emellertid inte pantsituationen för 

varumärken mot vad som generellt gäller alla slag av upp- eller överlåtelser av 

immaterialrätter. Sådana anses inte kunna godtrosförvärvas och en förvärvare 

får aldrig en bättre rätt än den innehavaren hade. 84  

Kravet på besittning hos pantsättaren vid en panträttsupplåtelse anses 

ge en legitimerande verkan till den som önskar förfoga över egendomen.85 

Detta eftersom en besittning oftast innebär just en rätt, eller möjlighet, att 

förfoga för överlåtaren eller pantsättaren.86 En sådan legitimerande verkan kan 

inte uppstå vid överlåtelse eller upplåtelse av immaterialrätter, eftersom 

besittningskravet inte kan uppfyllas på något alternativt sätt. Detsamma gäller 

för det nämnda traditionsrekvisitet mellan pantsättare och panthavare. Enligt 

förarbetena utesluter således immaterialrätternas själva konstruktion 

möjligheten till godtrosförvärv. 87  Sakrättsligt kan varumärken därför inte 

rätteligen likställas med annan lös egendom. I varumärkesutredningen 

(1958:10) föreslogs visserligen att en överlåtelse från innehavaren av ett 
                                                
83 Se Walin, s. 293; Prop. 1995/96:26 s 43-44. 
84 Millqvist, s. 28. 
85 Se ovan 2.2.4. 
86 Wilson-Lantz, s. 7. 
87 SOU 1985:10, s. 38, som motiverar reglerna i PL och som även speglar reglerna i VmL.  
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varumärke som inte hade antecknats hos PRV skulle kunna godtrosförvärvas.88 

Regeringen påpekade emellertid att godtrosförvärv inte reglerats för någon del 

inom immaterialrätten och förslaget att införa godtrosförvärvsregler därför var 

tvunget att anstå till en revision av lagstiftningen i sin helhet.89 Frågan om 

godtrosförvärv togs åter upp av Depch. år 1996 i samband med införandet av 

pantsättningsreglerna av varumärken. Då framhölls, med hänvisning till 

förarbetena till PL, de problem som ett erkännande av godtrosförvärv av 

panträtt i varumärken skulle föra med sig. Ett sådant system skulle visserligen 

kunna bygga på registrering i offentligt register där själva registreringen skulle 

anses ge legitimerande verkan, i likhet med exempelvis fastighetsregistret90 där 

fullständiga och pålitliga uppgifter om ägandeförhållanden finns. En 

överlåtelse av ett varumärke registreras idag enbart på begäran av parterna och 

är inte någon förutsättning för sakrättslig verkan av överlåtelsen, som istället 

får sakrättslig verkan i och med avtalet. 91  

Det framhölls emellertid att patent- och varumärkesregisternas 

uppgifter om ägandeförhållanden inte är fullständiga, eftersom överlåtelser och 

upplåtelser av ensamrätterna endast antecknas på begäran. Att använda de 

register som idag finns hos PRV som alternativ till tradition vid godtrosförvärv 

måste därför avfärdas. Även tanken på att utveckla ett heltäckande register 

ratades; det ansågs gå stick i stäv med önskemålet om att 

”pantsättningsordningen ska vara enkel och billig”. Det framhölls vidare att en 

fortsatt avsaknad av godtrosskydd för varumärken inte innebär någon risk för 

att kreditgivningen på området på något sätt kommer att äventyras.92 

Att det inte finns någon möjlighet att godtrosförvärva ett varumärke vid 

pantsättning betyder att panthavaren vid varje tillfälle måste undersöka om 

pantsättaren är behörig att förfoga över varumärket som pantsätts. Detta 

inbegriper säkerställande av att varumärket inte är belastat med inskränkande 
                                                
88 SOU 1958:10, s.19, 323. 
89 Prop. 1960:167, s. 1565. 
90 Sveriges officiella register över hur fast egendom är indelad och hur dess 
ägandeförhållanden ser ut. Registret används för bl.a. kreditgivning och identifiering av rätt 
ägare vid fastighetsförsäljningar. Se 
<http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/Fastighetsregistret/> senast 
besökt 23 september 2013. 
91 Se Svea Hovrätt mål nr T 1112/85, 1987-06-18, där det uttalas att varken tradition eller 
denuntiation kan krävas för sakrättsligt skydd för överlåtelse av en immateriell rättighet. 
92 Prop. 1995/96:26, s. 32. 
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licensavtal eller dylikt som ger pantsättaren en begränsad befogenhet att 

pantsätta varumärket. Det påpekas också i propositionen att de 

registreringskrav som finns för pantsättning av varumärken minskar risken för 

felaktigheter men att dessa inte ska ersätta panthavarens yttersta ansvar för att 

kontrollera pantsättarens behörighet.93 Frågan kring godtrosförvärv tas inte upp 

alls i förarbetena till dagens VmL utan pantsättningsreglerna från 90-talet togs 

in oförändrade med förbud mot godtrosförvärv i 7 kap. 7 och 10 §§. 

Bestämmelserna kompletteras av 7 kap. 8 § som stadgar att en panträtt förfaller 

om varumärket upphör att gälla.  

  

3.3  Omsorgsplikten och värdeminskning hos varumärket 
3.3.1  Panthavarens ”vårdplikt” 

De ålderdomliga reglerna om vårdplikt för handpant i HB anses vara analogt 

tillämplig på immaterialrätter. Enligt dessa ska vårdplikten åläggas den som 

innehar panten.94 Ett varumärke kan som bekant inte besittas men ett innehav 

kan närmast liknas vid pantsättarens ställning såsom varumärkeshavare som 

inte genom pantsättningen avskärs möjligheten att påverka varumärket, dess 

olika funktioner och position på marknaden. Det är därför inte lämpligt att 

ålägga panthavaren, som ju inte får någon reell kontroll över varumärket, en 

mer sträng vårdplikt eller annat ansvar för risker förknippande med 

varumärkets goodwill-värde eller position på marknaden. Att över huvud 

applicera en traditionell vårdplikt på denna typ av immateriella egendom, som 

ständigt är föremål för utveckling, investeringar och exponeringar av 

innehavaren, framstår otympligt.  

Det ligger i varumärkeshavarens intresse att varumärket stärks och att 

samtliga funktioner hos varumärket premieras och utvecklas, för att skapa ett 

högt egenvärde och goodwill. Detta får anses ligga även i panthavarens 

intresse, i vart fall att varumärket behåller det värde som åsattes vid 

kreditgivningen. Att exempelvis ansöka om ett samtycke för varje åtgärd som 

kan komma att påverka varumärkets värde eller i övrigt ställningen för 

kreditgivaren, likt vad som gäller för andra egendomstyper, synes klumpigt och 

inte reellt genomförbart. 
                                                
93 Prop. 1995/96:26, s. 32-33. 
94 Se ovan 2.3. 
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En panträtt till en icke besittningsbar egendom innebär alltid en särskild risk 

när det sakrättsliga skyddet uppnås genom registrering och inte genom 

tradition. 95  En sådan risk kan tyckas särskilt stor vid just 

varumärkespantsättning. Om exempelvis ett ekonomiskt hårt utsatt företag har 

pantsatt sitt varumärke kan företaget tänkas bry sig föga om själva varumärket 

med dess egenvärde och istället mer om hur företaget ska hållas solvent. 

Resurser i marknadsföring och marknadskommunikation är naturligt några av 

de första kostnader ett företag drar in på vid ett ekonomiskt trängt läge.  

Vid varumärkespantsättning bär panthavaren också risken att bli utsatt 

för illojalt agerande genom att innehavaren låter värdera och pantsätta sitt varu-

märke i syfte att aldrig lösa ut panten. Varumärket pantsätts separat från pant-

sättarens bolag varför det är möjligt för en oredlig pantsättare att sälja 

bolaget.96   

Vid skada på varumärket i form av intrång eller liknade åligger det 

panthavaren att säkerställa att de ekonomiska förlusterna av skadan i 

möjligaste mån undviks eller i vart fall hålls så låga som möjligt. Att ge 

panthavaren en mer långtgående skyldighet att agera för att undvika 

värdeminskning skulle nämligen kunna verka omvänt och hindra en 

värdestegring hos varumärket genom innehavarens agerande för att stärka dess 

marknadsposition. Ett varumärkesbyggande där en kreditgivare åläggs en 

alltför kontrollerande förpliktelse och lägger sig i varumärkeshavarens 

förfoganden skulle också bli trögrott och urholka varumärkets centrala funktion 

och ändamål.  

 

3.3.2  Dubbelregistrering hos PRV 

En annan osäkerhet för panthavaren är risken för s.k. dubbelregistrering av 

varumärket hos PRV. Den ensamrätt för ett varumärke som erhålls genom 

registrering hos PRV är stark men inte absolut och det finns alltid risk för 

registreringar av förväxlingsbara varumärken. Det är möjligt att registrera ett 

varumärke som av PRV anses vara ”förväxlingsbart” om den tidigare 

                                                
95 Se under 2.2.3. 
96 Sådan typ av illojalt agerande kan jämföras med s.k. ”skalbolagsaffärer” där det begränsade 
ansvaret i aktiebolag hindrade att någon ställdes till svars för liknande otillbörliga 
transaktioner.  
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innehavaren lämnat sitt samtycke, 2 kap. 8 och 11 §§ VmL. Regleringen 

innebär att en kreditgivning där ett varumärke står som säkerhet är förknippad 

med ytterligare risker som läggs på panthavaren och denne måste villkora en 

kredit med sådant illojalt beteende samt kontinuerligt kontrollera nya 

registreringar hos PRV. Ett ”nytt” och förväxlingsbart varumärke som 

registreras förringar givetvis pantens värde då varumärkets anseende och starka 

position hotas av annans utnyttjande.97  

Risken för förekomsten av dubbelregistreringar skapar en osäkerhet hos 

panthavarna vilket naturligt påverkar effektiviteten för varumärket som 

pantobjekt.98 För patent finns ett registreringskrav som innebär att patentet 

måste vara en ”absolut nyhet” och som inte går att kringgå vilket klart 

eliminerar denna risk på patentområdet, se 2 § PL. PRV framförde visserligen 

som remissinstans inför 2010 års ändringar i VmL föreslagit ett införande av 

ett absolut hinder mot dubbelregistreringar. Då ingen annan remissinstans 

uttryckt behov av sådan bestämmelse fanns emellertid enligt lagrådet ingen 

anledning att i VmL införa en sådan hindersbestämmelse.99  

 

3.3.3 Panthavarens rätt att föra talan om skadestånd vid intrång i varu-

märket 

Ensamrätt enligt VmL innebär skydd mot en rad ageranden från andra aktörer 

enligt 1 kap. 10 § VmL. Ensamrätten inbegriper förbud mot annans registrering 

av ett identiskt varumärke. Dessutom inbegrips förbud mot registrering av ett 

förväxlingsbart varumärke som gjorts i syfte att dra otillbörlig fördel av det 

ursprungliga varumärket och snylta på dess renommé och anseende alternativt 

att skada varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. En inte helt 

irrelevant fråga för en tilltänkt panthavare är vilka befogenheter denne har om 

pantobjektet blir utsatt för sådant intrång som skadar varumärket och förringar 

dess värde, då pantsättaren själv p.g.a. bristande förmåga eller vilja inte 

ingriper mot intrånget. Panthavaren är också skyldig att agera vid risk för 

                                                
97 Prop. 1995/96:26, s. 33. 
98 Enligt Niclas Byström, handläggare PRV, förekommer inte sällan att myndigheten får frågor 
från panthavare rörande dubbelregistreringar och en omedvetenhet bland panttagarna om 
risken för dubbelregistrering för parter av redan ingångna pantavtal finns. 
99 Justitiedepartementet, Lagrådsremiss: Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, 
Stockholm 28 januari 2010, s. 180. 
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värdeminskning inom ramen för sin omsorgplikt. Vid panthavarens 

underlåtenhet eller försummelse av detta förlorar hen sin fordran hos 

pantsättaren med en lika stor del som värdeminskningen utgör.100  

En talerätt för panthavaren kan skrivas in i pantavtalet men frågan är 

huruvida en sådan talerättsklausul står sig i relation till bestämmelserna i VmL. 

Det finns inga precisa lagbestämmelser om talerätten för en panthavare till ett 

varumärke men i 10 kap. 8 § anges att panthavaren ska underrätta pantsättaren 

innan talan om intrång väcks. Det nämns i förarbetena till ändringarna i 1960 

års varumärkeslag att sådan talan inte kan avse skadestånd för själva 

utnyttjande av varumärket av en obehörig aktör utan enbart ”skador som 

intrånget har medfört”, i likhet med panthavarens talerätt vid patentintrång.101 I 

förarbetena till PL menas att den omedelbara skada, som ett utnyttjande av en 

uppfinning innebär, inte i realiteten kan drabba eller påverka en panthavare. 

Som typexempel på ”ytterligare skada som intrånget medfört” nämns 

värdeminskning av varumärket som uppdagas vid en senare realisation och 

som innebär att kreditgivaren inte får täckning för sin fordran.102 Frågorna 

utvecklas inte närmare i motiven till varumärkeslagstiftningen men 

motsvarande argumentation torde enligt Walin gälla för intrång i pantsatt 

varumärke.103  

Panthavaren är således beskuren från att föra samma slags talan som 

pantsättaren vid ett intrång. Detta har ifrågasatts då det resulterar i att pant-

sättning av varumärke som säkerhetsupplåtelse ter sig mindre attraktivt för en 

kreditgivare i jämförelse med exempelvis säkerhetsöverlåtelse, där förvärvaren 

erhåller alla överlåtarens befogenheter.104 Även om en heltäckande talerätt för 

panthavaren innefattas i pantavtalet och godtas av pantsättaren är det inte 

säkert att domstolen låter panthavaren föra talan. Domstolen kan i enlighet med 

lagförarbetena till den äldre varumärkeslagen samt till PL finna att talerätten 

för ”omedelbara skador” vid ett intrångsmål är förbehållen pantsättaren. 

Därmed skulle en sådan utvidgning av talerätten kunna ses som oskälig och 

                                                
100 Se ovan, 3.3.1. 
101 Prop. 1995/96:26, s. 46. 
102 Prop. 1987/88:4, s. 22. 
103 Walin, s. 295. 
104 Walin, s. 286. Säkerhetsöverlåtelse överlåts formellt pantegendomen till kreditgivaren som 
alternativ till pantsättning där pantsättaren upplåter och inte överlåter pantegendomen. 
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inte i linje med de äldre motiven till pantsättningsreglerna i 

varumärkeslagstiftningen som fortfarande är aktuella.105 

 

3.4  Hur realiseras varumärket? 
3.4.1 Värderingsproblem  

Enligt 7 kap. 12 § VmL har panthavaren rätt att täcka sin fordran ur varu-

märkets värde vid en utebliven återbetalning av pantfordringen. Beträffande 

formen för realisation av varumärket gäller de ålderdomliga reglerna i HB om 

handpanträtter även för icke besittningbar egendomsrätt, om inte pantavtalet 

erbjuder något specifikt försäljningsvillkor.106 För yrkesmässig kreditgivning 

regleras försäljning av varumärket generellt genom standardvillkor i 

pantavtalet.107 

  Att i enlighet med reglerna som gäller övrig lös egendom låta 

panthavaren efter en värdering av varumärket behålla panten till dess värde, i 

stället för att sälja rättigheten är förknippat med vissa svårigheter. Den 

värdering som föregår en pantsättning av varumärket läggs till grund för 

kreditgivningen. 108  Eftersom varumärkesvärderingar inbegriper en rad 

komplexa frågor och kräver både juridisk och ekonomisk expertis uppstår lätt 

oklarheter. Att bestämma ett varumärkes kreditvärde kräver särskild kompetens 

om immateriella rätter som kreditmetod och dessutom nischade kunskaper 

inom den för varumärket aktuella branschen.  

Vid värderingen måste flera subjektiva överväganden och bedömningar 

göras och till och med de mest erkända värderingsföretagen kan komma fram 

till helt olika värden för etablerade och välkända varumärken.109 En domstol 

har naturligtvis inga rimliga möjligheter att genomföra en med 

värdringsföretagen likvärdig eller rättvisande värdering vid en realisation av ett 

varumärke. Att låta varumärket värderas av domstol för att panthavaren önskar 
                                                
105 Prop. 1995/96:26, s. 46; Prop. 1987/88:4, s. 22. 
106 Se ovan 2.4.1. 
107 Niclas Byström, handläggare PRV, telefonsamtal 10 oktober 2013.  
108 Se bl.a. Nordborg, K, delägare och advokat vid Danowsky & Partners Advokatbyrå, 
BrandNews 8/2010: Varumärken Varumärkesutveckling Reklamjuridik: Värdering av 
varumärken, årgång 21, nummer 8, 2010, 
<http://www.danowsky.se/data/f_90_2011_BrandNews_vardering_varumarken.pdf> senast 
besökt 13 oktober 2013, s. 14-17. En mer ingående undersökning av värderingsfrågorna finns 
inte utrymme för i detta arbete. 
109 Mårtenson, s. 38; Jarboe & Furrow, s. 37. 
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behålla pantegendomen i enlighet med reglerna i HB är därför direkt olämpligt, 

eftersom pantsättarens rätt att kompenseras om varumärket innehar ett värde 

som överstiger fordran riskerar att äventyras.  

Det kan även noteras att varumärken har en särställning som 

förmögenhetsobjekt då ett nyttjande av rättigheten normalt ökar värdet av 

densamma, till skillnad från förhållandet med de flesta andra egendomstyper 

där ett användande av egendomen istället oftast innebär att egendomens värde 

minskar. Grundidén med ett varumärke är ju att nyttja detta med dess olika 

funktioner för att nära företagets verksamhet och kontinuerligt arbeta för en 

starkare position på marknaden, varför varumärkets värde i de flesta fall ökar 

under perioden det pantsatts. Det innebär i praktiken att det värde som 

fastställts vid tidpunkten för kreditgivningen i många fall är lägre än värdet 

flera år senare, då en realisation är aktuell. Panthavaren bör därför vara 

förhindrad att tillägna sig panten vid en realisation, i enlighet med förbudet om 

förfallopant i 37 § AvtL. En sådan rätt enligt pantavtalet skulle då också ses 

som ogiltig.110 

 Det uttrycks i förarbetena till patentlagen att patent är unika och 

svårvärderade förmögenhetsobjekt varför sådana inte lämpar sig för försäljning 

vid auktion. Det beror på dels att patentens karaktär ligger långt ifrån de 

handelsvaror som realisation genom auktion grundades för, dels att det inte 

finns någon stabil marknad för patent då intressenterna utgörs av en ytterst 

nischad krets och någon bestämd prisnivå inte lätteligen kan sättas. Enligt 

förarbetena förutsätts att parterna vid en kreditgivning där patent står som 

säkerhet i stället kommer överens om underhandsförsäljning som 

realisationsform och därför ansågs en lagstadgad bestämmelse om 

underhandsförsäljning i PL onödig.111  

En sådan argumentation kan sannolikt appliceras även på realisering av 

varumärken. I och med att en av varumärkets starkaste funktioner är 

individualiseringsfunktionen och ett varumärke kan inte tänkas vara attraktivt 

att förvärva för någon större krets aktörer utan i stället begränsat till vissa 
                                                
110 Se Ficks, E, Företagens immaterialrätt vid insolvens, Infotorg Juridik: Mitt i juridiken: 
Senaste nytt från juridikbranschen, 3 september 2009, 
<http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article135205.ece?for
mat=print> senast besökt 12 oktober 2013. 
111 Prop. 1987/88:4 s. 35. 
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branscher för vissa varor. Att införa en bestämmelse om underhandsförsäljning 

direkt i lagstiftningen kan anses rimligt då detta i praktiken är det enda 

alternativet vid realisation. I stället gäller emellertid de ålderdomliga reglerna i 

HB där försäljning vid auktion är det enda egentliga alternativet för realisation 

av varumärken. Det långt ifrån speglar praktiken och har i förarbetena ansetts 

vara ett olämpligt alternativ.  

Man kan emellertid försvara frånvaron av sådan relationsbestämmelse i 

lagstiftningen i enlighet med argumenten i motiven och frånvaron av det 

faktiska behovet av lagreglering då standardvillkoren på krediträttens område 

redan stadgar underhandsförsäljning som realisationsform.112  

Att låta lagen erbjuda det enda lämpliga alternativet för realisation när 

försäljningsvillkor inte avtalats kan trots detta anses vara på sin plats. 

Realisationsreglerna i HB är som sagt otidsenliga och avsaknaden av 

vägledning för realisation i VmL påverkar givetvis inte utnyttjandet av 

varumärken eller patent som resurser vid kreditgivning, tvärtom skapar detta 

ytterligare osäkerheter för kreditgivare som saknar vidare kunskaper om 

immaterialrätter. Det kan även noteras på nytt att ett passande val av 

realisationsform omfattas av panthavarens omsorgsplikt. 

 

3.4.2  Förtida försäljning vid värdeminskning hos pantobjektet 

För det fall värdet av panten minskar drastiskt eller det finns en risk för detta 

kan panthavaren vara skyldig att agera genom realiseringen för att uppfylla sin 

vårdplikt i syfte att stoppa ytterligare ekonomiska förluster. Det är inte helt lätt 

att avgöra när panthavaren har en sådan handlingsplikt och vilka 

förutsättningar som krävs för att frångå ett försäljningsvillkor i ett pantavtal 

p.g.a. värdeminskning. Olika egendomstyper är mer eller mindre lämpliga som 

försäljningsobjekt. Handelsvaror är ett typiskt lämpligt försäljningsobjekt 

medan försäljning av varumärken skapar en rad komplexa och kontextuella 

frågor.  

För det första och som tidigare diskuterats gör individualiseringsfaktorn 

hos ett varumärke tillsammans med värderingsproblematik och en relativt 

nischad köpargrupp att varumärken inte kan betraktas som försäljningsvänliga. 
                                                
112 Enligt standardvillkoren i de pantsättningsavtal som, inför detta arbete, begärts ut från PRV 
och studerats har panthavaren rätt att realisera varumärket på sätt som denne finner lämpligt. 
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Att jämföra varumärken med andra pantobjekt vad gäller en försäljningsplikt 

hos panthavaren är därför vanskligt.  

För det andra är svårt att definiera ett hastigt värdefall av ett varumärke 

vars värde och goodwill till största del är beroende av externa faktorer såsom 

marknadsläget, efterfrågan och uppmärksammande i media. Att bestämma ett 

konkret belopp för värdet av ett varumärke är svårt redan i sig och att fastställa 

vad som är ett tillräckligt värdefall kan därför tyckas vara ett alltför 

skönsmässigt förfarande:  
”Many lenders still do not feel comfortable with the assets. They question how the 
assets should be accurately valued and financially projected. Patent infringement or 
brand-name erosion, for instance, could greatly diminish an IP asset whose value 
had been supported by a strong history of financial returns and renowned 
standing.”113 

 

För det tredje infinner sig svårigheter att bedöma vid vilken situation värdet 

hos ett varumärke riskerar att äventyras. Att ålägga panthavaren en 

försäljningsplikt redan vid kännedom om en potentiell risk för värdeminskning 

kan tyckas strängt med tanke på varumärkets kontextberoende karaktär. Det 

kan tänkas att ett starkt varumärke kan utsättas för värdeminskning under en 

viss period, exempelvis på grund av misskreditering i media eller liknande, för 

att sedan efter en sådan period är slut återgå till en stark position. En sådan 

skada tar emellertid normalt lång tid att reparera. Att hävda att panthavarens 

omsorgsplikt omfattar en skyldighet att i förtid sälja varumärket ter sig därför 

inte lämplig eller adekvat i varumärkessammanhang. Däremot framstår det inte 

som lika avlägset att erkänna en rätt för panthavaren att sälja varumärket i en 

situation där varumärket utsätts för värdeminskning. 

  

                                                
113 Jarboe & Furrow, s. 38. 
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4 ETT EFFEKTIVT NYTTJANDE AV VARUMÄRKET 

SOM PANTOBJEKT 

Tidigare har sammanfattningsvis följande konstaterats angående risker som är 

förknippade med varumärkets natur och egenskaper: 

• De förhärskande modellerna och sakrättsliga lösningarna i panträtten tar 

sin utgångspunkt i besittningsbara och materiella egendomar som kan 

traderas eller denuntieras (se under 2.2.1).  

• En långtgående befogenhet ligger naturligt kvar hos pantsättaren även efter 

pantsättningen vilket innebär bland annat att varumärket kan registreras 

och pantsättas till andra panthavare inom andra jurisdiktioner (2.2.2). 

• Ordlydelserna i VmL ger utrymme för viss osäkerhet kring tidpunkten för 

det sakrättsliga skyddets inträde och om PRV vidtar 

behörighetsundersökning av pantsättaren under handläggningen av 

regsitreringen (3.2.3). 

• En oredlig pantsättare kan låta pantsätta ett värderat varumärke för att 

sedan tömma bolaget på pengar då varumärket i pantsättningen är 

frikopplat från bolaget och verksamheten (3.3.1). 

• Värderingen av varumärken förknippat med subjektiva överväganden och 

resultatet av en värdering som utförts av erkänt värderingsföretag står sig 

inte säkert mot en senare värdering utfört av ett annat erkänt företag 

(3.4.1). 

• Varumärkets egenskaper och funktioner gör att reglerna om realisering av 

pant i handelsbalken kan inte rimligtvis tillämpas på varumärken (3.4.1-

3.4.2). 

• PRV:s register innehåller inte fullständiga uppgifter om varumärkenas 

ägandeförhållanden och risken för dubbelupplåtelser har uttryckligen lagts 

på panthavaren eftersom godtrosskydd inte erkänts för pantsättning av 

varumärken (3.2.5). 

 

I det följande kommenteras för det första panthavarens risker och kostnader 

under 4.1. För det andra diskuteras varumärkets särställning som 

förmögenhetsobjekt under 4.2. För det tredje utvecklas en del om hur 

lagstiftningen bättre kan hantera varumärken som kreditverktyg under 4.3. Det 

följs av några avslutande kommentarer nedan under 4.4. 
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4.1 Panthavarens risker och kostnader 
4.1.1  Systemen för varumärkes- och patentskydd brister 

Ett varumärke pantsätts alltid i sin helhet men det finns alltid en risk att 

parallella registreringar hos PRV finns för varumärket i olika eller 

överlappande klasser. Detta är ett problem som trots påtryckningar från PRV 

inte behjälpts från lagstiftarens sida.  

Jarboe & Furrow har uppmärksammat liknande problem och risker med 

patent som säkerhet vid kreditgivning. Patent som en immaterialrätt är relativt 

oproblematiskt att identifiera och individualisera. Trots detta kritiseras det 

amerikanska patentverkets för att vara ineffektivt som garant för kreditvärden. 

Bedömningen för skydd av ett patent utgör given ingen säkerhet för att 

patentkraven kan upprätthållas och stå sig om de skulle ifrågasättas i en 

process. Sådana brister kan göra att patentet ges ett begränsat skyddsomfång 

och därmed kanske ett mycket mer begränsat värde som självständig tillgång 

än vad panthavaren kanske inser: 
“Currently, the most easily identifiable and monetized intangible assets are patents. 
The patent system, however, appears to be beset by what some consider an in-
effectual scheme. Critics claim that the U.S. PTO is overburdened, slow, mistake-
prone, and incapable of proper identification of duplicitous claims. As proprietary 
claims come into question, so does the implicit value of the asset itself. A claim 
without legal protection and clear ownership boundaries makes for poor financial 
collateral. A study by [an IP consultant] […] cites that more than 30 per cent of 
issued patents have duplicate claims on them.”114  
 

Individualiseringen av ensamrätten kan således vara helt onyttig och dessutom 

öka risken för att kreditvärdet kan urvattnas. Riskerna bidrar givetvis till att 

immaterialrätter blir mindre attraktivt som kreditverktyg.  

Detta motsäger emellertid inte argumentet att de stora värden som 

varumärken står för ur ett samhällsekonomiskt perspektiv antagligen borde 

utnyttjas mer frekvent. Det handlar om att betrakta varumärket som en 

finansiell tillgång med ett egenvärde. Detta gör det särskilt intressant, att med 

utgångspunkt i de konstateranden som gjorts tidigare i det här arbetet, i det 

följande undersöka påverkansfaktorer för ett effektivt utnyttjande av 

varumärken som säkerheter. Det inkluderar även en analys av de hinder som 

ansetts finnas. 

                                                
114 Jarboe & Furrow, s. 62. 
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Det tycks finnas en stor omedvetenhet bland näringsidkare om att de sitter på 

outnyttjade resurser. På frågan om varför intresset för pantsättning av 

varumärken är relativt lågt i förhållande till antalet högt värderade varumärken 

har representanter från PRV bland annat uttryckt en tes om en omedvetenhet 

hos företag. Företagen är inte tillräckligt upplysta kring vilka möjligheter som 

finns att nyttja den värdeskapande potential deras varumärken besitter.  

  

4.1.2  Oklarheterna i VmL 

Det visserligen påpekats att reglerna kring borgenärsskyddet i 7 kap. VmL är 

relativt tydliga och att det i grunden inte finns något rättstekniskt problem samt 

att kreditgivare ser till att villkora sina utbetalningar till en ”säker” tidpunkt.115 

Att på detta sätt avfärda oklarheter i lagstiftningen genom hänvisning till att 

riskerna i praktiken elimineras genom avtalsvillkor kan emellertid anses vara 

ett alltför lättvindigt nonchalerande. Vid en första anblick är det lätt att utgå 

från att reglerna i 7 kap. VmL tydligt stadgar när sakrättsligt skydd 

uppkommer, eftersom reglerna just ämnar visa detta. Detta betyder knappast att 

reglerna innebär trygghet för en panthavare då bestämmelserna vid en närmre 

tolkning visar sig tvetydiga. Att en utbetalning i praktiken bör villkoras av just 

registrering kräver en närmre kompetens och riskanalys av panthavaren. En 

sådan riskanalys innebär kostnader för panthavaren som måste inhämta 

immaterialrättslig expertis, och det lyfter i sin tur aspekten om ekonomisk 

effektivitet.116   

Ytterligare oklarheter i 7 kap. 5 § tillsammans med 7 kap. 7 § VmL kan 

drabba en blivande panthavare, eftersom ordalydelsen kan ge föreställningen 

om att PRV vid registrering ex officio företar en behörighetsundersökning av 

pantsättaren.117 

 

4.1.3 Frånvaron av godtrosskydd och en begränsad talerätt gagnar inte  

ekonomisk effektivitet 

Till sammanhanget hör frånvaron av godtrosförvärv vid pantsättning av 

varumärke och den långtgående kontroll av pantsättaren samt risk för 

                                                
115 Se ovan, 3.2.3. 
116 Jfr Jarboe & Furrow, s. 37. 
117 Se ovan, 3.2.3. 
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konflikter med andra borgenärer och intressehavare som åläggs en panthavare. 

Lagstiftaren drar uppenbart en tydlig skiljelinje mellan panträtt i varumärken 

och andra egendomstyper, exempelvis nyttjanderätt, äganderätt eller annan rätt 

i fastigheter. Det kan påpekas till försvar för det svenska systemet att 

kreditgivare med kompetens och kunnighet i finansiering med varumärken som 

säkerhet kan hantera den risk som frånvaron av godtrosförvärv innebär på ett 

fullgott och effektivt sätt. Vad som däremot måste beaktas är de kostnaderna 

för dels sådan kunnighet innebär och dels för den omfattande kontrollen en 

kreditgivare bör vidta för att säkerställa pantsättarens behörighet, 

kreditvärdighet och andra uppgifter.118 Alltför höga kostnader och omfattande 

kontroll inför en pantsättning är inte ekonomiskt effektivt för kreditgivaren 

som vid en kostnadsanalys kan välja att inte acceptera varumärket som 

säkerhet vid kreditgivning då det helt enkelt inte framstår kostnadseffektivt. 

Det kan inte heller tas för givet att alla kreditgivare har tillgång till sådan 

specialkompetens om immaterialrätter som krävs för att på ett fullgott sätt 

skydda sig mot andra okända rättighetshavare som kan visa på bättre rätt till 

varumärket. Ett system där det är omöjligt för en kreditgivare att uppnå 

prioritet i förhållande till andra borgenärer som gör gällande bättre rätt i 

varumärket avskräcker således panthavare som saknar den särskilda kompetens 

som krävs för att eliminera riskerna med en sådan kreditmetod.  

En ytterligare del i panthavarens riskmarginal är den begränsade 

talerätten vid intrång i det pantsatta varumärket och panthavaren kan inte föra 

talan mot ett otillbörligt användande av varumärket.119 Det kan diskuteras om 

den omedelbara skada ett otillåtet utnyttjande av varumärket innebär verkligen 

ska betraktas som en skada som aldrig berör panthavaren. Argumentationen i 

motiven till PL kan varken anses utförlig eller övertygande. Faktumet att 

pantobjektet minskar i värde som en följd av annans missbruk av varumärket 

påverkar givetvis panthavarens riskmarginal för att bibehålla ett fullt säkrat 

beviljat lån. Intresset av att förhindra ett fortsatt intrång i varumärket kan vid 

tillfälle vara lika stort hos panthavaren som hos pantsättaren, eller i vart fall 

beaktansvärt. Frånvaron av talerätt vid intrång kan ha inverkan på panthavarens 

                                                
118 Jfr Andreasson, s. 238. 
119 Se ovan 3.3.3. 
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riskanalys när denne står inför valet att acceptera ett varumärke som säkerhet 

för beviljande av kredit. 

 

4.2  Varumärkets särställning som förmögenhetsobjekt 
4.2.1 Ökad EU-harmonisering av varumärkesrätten 

I mars 2013 la EU-kommissionen fram ett förslag om harmonisering av 

varumärkesdirektivet (och gemenskapsmärkesförordningen). Förslaget som för 

närvarande förhandlas innehåller en rad initiativ för att göra främja innovation 

och tillväxt inom EU. 120 Främst handlar förslaget om att öka samordningen 

mellan nationella varumärken och gemenskapsvarumärke och göra 

registreringen billigare, effektivare och mer tillförlitlig genom att bland annat 

sänka kostnaderna för skydd i flera varumärkesklasser. Ändringarna syftar 

vidare till att kodifiera EG-praxis och förtydliga tillämpningsområden och 

begränsningar inom den europeiska varumärkesrätten.  

I förslaget framhålls att viktiga aspekter av kommersiellt utnyttjande av 

varumärken är dåligt reglerade eller regleras olika i olika medlemsstater. 

Direktivet ska därför tillnärmas förordningen genom att inkorporera de regler 

om varumärken som finns stadgade i förordningen. Förslaget inbegriper bland 

annat införandet av ett nytt kapitel i direktivet: Avsnitt 5: ”Varumärken som 

förmögenhetsobjekt”. Avsnittets rubrik tycks erkänna ett mer homogent synsätt 

för de olika egendomskategorierna under lös egendom. De under Avsnitt 5 

införda bestämmelserna speglar delvis de regler som redan under 90-talet 

infördes i Sverige och artiklarna 23-24 stadgar att ett varumärke kan, utan 

samband med det bakomliggande företaget, ställas som säkerhet samt utmätas. 

Enligt artikel 23.2 ska säkerhetsrätter och andra sakrätter till 

gemenskapsvarumärken införas i gemenskapsvarumärkesregistret på begäran. 

Ett gemenskapsvarumärke kan således pantsättas eller överlåtas nationellt i ett 

medlemsland utan att detta antecknas i registret över gemenskapsvarumärken.  

Även om effektiviteten i utnyttjandet av varumärken inom EU ökar 

genom harmonisering av medlemsstaternas nationella varumärkeslagar, har 

Justitiedepartementet vid en översyn av förslaget konstaterat att kommissionen 

inte avser att införa ett enhetligt regelverk som ersätter medlemsstaternas 

                                                
120 Förslaget, s. 9. Vid tiden för detta arbete (oktober 2013) förhandlas direktivet av rådet. 
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varumärkeslagar.121 Däremot är ändringsförslagen sannolikt mer omfattande än 

man hade väntat sig år 2010 när VmL infördes och ersatte 1960 års lag och är 

en del av mer modernt synsätt på varumärken som förmögenhetsrättsliga 

tillgångar. 

 

4.2.2 Viktigt att skilja mellan ensamrätt till varumärke och till patent 

Vad som noterats i detta examensarbete är att motiven till 

pantsättningsreglerna i VmL i stora drag hänvisar till motiven till PL och till 

argumentation och incitament för regler om pantsättning av patent, vilket ter 

sig naturligt med tanke på att de faller under samma registreringssystem hos 

PRV. Det måste emellertid ifrågasättas om en sådan likabehandling är 

motiverad eller lämplig och det är viktigt att belysa skillnaderna mellan sådana 

industriella rätter. Risk för dubbelregistrering kan exempelvis inte sägas finnas 

alls i samma grad patent för patent som för varumärken då krav på absolut 

nyhet finns.122  

Man kan bland annat fråga sig om panthavaren vid pantsättningen av ett 

varumärke ens föreställer sig att täcka sin fordran genom realisering eller ser 

framför sig vilka möjliga intressenter som skulle finnas vid en försäljning av 

varumärket.  

Jarboe & Furrow har framhållit att banker och andra kreditgivare strävar 

efter att bevilja lån enbart till kreditvärdiga företag, och en pantsättning av en 

immaterialrätt som säkerhet fungerar oftast endast för att minska 

riskmarginalen. Tanken är således inte att säkerheten någonsin ska behöva 

realiseras: 

”Bankers view IP collateralized assets as loss hedges on loan funds. They evaluate 
the historical returns correlated to the IP collateral and heavily discount the 
projected future earnings attributable to the assets. Often they also compare like 
assets across a company or industry to determine an appropriate valuation. Most IP 
assets merely act to improve the risk character of the loans they back. While every 
effort is made to lend only to credit-worthy corporations, commercial bankers will 
often seek collateral as a credit enhancement for the loan. In a worst-case 
scenario—absolute payment default of the borrower—the bank can claim the 
collateral and resell it to cover the loan. 

Intangible asset collateralization for lending faces several potential problems. 

                                                
121 Justitiedepartementet, Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94: En översyn av 
EU:s varumärkessystem, 2013-04-30, s. 5.  
122 Se under 3.3.2. 
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Can the asset ownership be transferred without encumbrance to the lender in case 
of loan default? Can the banker discern an appropriate, fixed value for the asset 
over the term of the loan? 

Because of these concerns, lenders find the risk of supporting loans with assets 
limited to only subjective valuations and nebulous risk profiles as too great with-
out either additional tangible collateral or a third-party credit enhancement. 
Recently, many intellectual asset consultants have sprung up to help satisfy 
lenders’ concerns. Organizations […] provide valuation and due diligence services 
on IP. To reduce risk to the lender, insurance companies […] offer a number of 
forms of credit enhancements.”123 

 

Det kan noteras att kreditgivarna vid sidan om en pantsatt immaterialrätt 

tenderar att ha även andra säkerheter för beviljade krediter, eftersom en 

värdering och en överföring av en immaterialrätt vid betalningsförsummelse 

från gäldenären innefattar komplexa frågor. 

 Patent och varumärken ur flera aspekter vitt skilda som ensamrätter. 

Det åskådliggörs inte minst genom de två olika regelverken. Behovet för en 

uppfinnare att söka finansiärer för marknadsföringen och utvecklingen av sitt 

patent kan exempelvis inte rimligtvis jämföras med en varumärkeshavares 

möjlighet att nyttja värdet hos sitt etablerade varumärke som kreditverktyg. 

Trots detta jämförs genomgående varumärkeshavarens incitament med 

uppfinnarens i lagmotiven och de högst påtagliga skillnaderna mellan sådana 

industriella rätter uppmärksammas inte i någon större grad.  

 

4.3 Bättre hantering av varumärken som kreditverktyg 
Det finns ett behov av tydligare kontroll och en mer säker överförbarhet av 

varumärken för att nyttjandet av sådana som kreditverktyg ska bli mer effektivt 

och pålitlig för en kreditgivare. Ett första steg mot en sådan kontroll är iaktta 

varumärkens särskilda karaktär och egenskaper. I dagsläget finns anledning att 

ställa frågan om panthavarens realisering av ett varumärke ens är rimligt vid 

gäldenärens försummelse. Ett nästa steg är skapa transparens i registren för att 

transaktioner och anspråk i varumärkena ska blottas för borgenärer och andra 

intressenter. 

PRV:s register innehåller idag inte fullständiga uppgifter om 

ägandeförhållanden eller andra belastningar såsom inskränkande licensavtal 

hos varumärkena. Detta förhindrar möjligheten att erkänna godtrosskydd vilket 
                                                
123 Jarboe & Furrow, s. 37. 



 50 

urholkar skyddet för borgenären. Effekten blir sämre effektivitet för 

varumärken som kreditverktyg. Avsaknaden av ett heltäckande register ökar 

även risken för illojalt beteende och svikliga transaktioner gentemot 

panthavaren av varumärkeshavaren. 

 Andreasson har resonerat intresseväckande kring fördelarna med ett 

mer utvecklat registreringssystem i form av ett elektroniskt 

transaktionsregister. 124  Ett mer utvecklat registersystem för varumärken 

avvisades emellertid på sin tid i lagmotiven med hänvisning främst till 

kostnadsskäl.125 Eftersom dagens system ger upphov till risker som missgynnar 

den ekonomiska effektiviteten borde emellertid kostnadsskälen vägas mot 

sådana nackdelar. Nackdelarna innefattar bland annat att alltför stora risker och 

höga kostnader idag läggs på den som är villig att acceptera ett varumärke som 

säkerhet vid kreditgivning.  

 Ett digitalt och nätbaserat registreringssystem som genom tekniska 

lösningar med individuella konton görs tillförlitligt och säkert skulle kunna 

vara ett lättillgängligt och kostnadseffektivt system enligt Andreasson. Här 

skulle alla aktuella transaktioner för varumärket registreras. Genom ett sådant 

system skulle exempelvis alltid pantsättare och panthavare informeras om de 

registreringar som görs i deras namn och öppna för möjlighet att ändra eller 

ifrågasätta obehöriga registreringar.126 

 

4.4 Avslutande kommentar 
Det finns värdeskapande potential hos varumärken som i många fall ligger 

outnyttjad. Efter min utredning bör det stå klart att det både finns en 

omedvetenhet hos varumärkeshavare och kreditgivare om möjligheterna att 

nyttja varumärken i samband med efterfrågan av kapital och att det finns flera 

risker om varumärken utnyttjas som kreditsäkerhet. De identifierade riskerna 

påverkar den ekonomiska effektiviteten hos varumärken som kreditverktyg och 

gör möjligheten till pantsättning av varumärken mindre attraktiv. Möjligheten 

till pantsättning av varumärken är mindre attraktiv än den skulle behöva vara. 

För ett ökat – och säkrare – nyttjande av varumärken som kreditverktyg genom 
                                                
124 Andreasson, s. 339. 
125 Prop. 1995/96:26, s. 32. 
126 Andreasson, s. 343-344. Andreasson hänvisar till de ”notice-filing”-system som etablerats i 
Nya Zeeland som visats sig fungera väl, s. 332. 
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pantsättning skulle krävas att varumärken i den situationen kunde betraktas och 

hanteras på ett likställt sätt med besittningsbar lös egendom.  

En sådan bättre hantering av varumärken som förmögenhetsobjekt 

skulle kräva en effektiv kontroll och överförbarhet hos immaterialrätter. 

Kostnads- och effektivitetsskäl har motverkat ett säkert och tillförlitligt system 

för varumärken och andra immaterialrätter. Kostnaderna i samband med 

utvecklingen av ett mer heltäckande registreringssystem för pantsättning av 

varumärken ansågs på sin tid, inför 1960 års lag, oöverstigliga. Sedan dess har 

den tekniska utvecklingen rusat fram och kostnadsskäl skulle knappast vara 

lika vägande idag, 40 år senare, med dagens självklara digitala och nätbaserade 

lösningar när det gällde att skapa säkrare och överblickbara 

registreringsförfaranden.  

 Vid sidan om ett sådant nätbaserat registersystem för att motverka 

riskerna förknippade med pantsättningen bör företag som söker kapital 

upplysas om möjligheterna till pantsättning av sina varumärken. 

Informationskampanjer från finansbranschen är ett sätt att uppmuntra ett ökat 

nyttjande av värdet hos varumärken vid kreditgivning.  

 Den värdeskapande potentialen hos varumärken bör uppmärksammas 

från lagstiftarens sida för att främja tillväxt och gynna ekonomisk effektivitet i 

Sverige. Genom en mer tillförlitlig reglering för varumärken i lagstiftningen 

elimineras risker och kostnader förknippade med pantsättning av varumärken 

vilket gör varumärken mer attraktiva som kreditverktyg. 
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Stockholm 28 januari 2010 
 
Propositioner 
 
Prop. 1960:167 till riksdagen med förslag till varumärkeslag m.m. 
 
Prop. 1987/88:4 om pantsättning i patent 
 
Prop. 1995/96:26 om vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en 
följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken 
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Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 
 
Statens Offentliga Utredningar 
 
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag: betänkande / avgivet av Varumärkes- 
och firmautredningen 
 
SOU 1985:10 Pantsättning av patent 
 
Rättsfall 
 
Högsta domstolen 
 
NJA 1934 s 661 
 
NJA 1966 s 241  
 
NJA 1972 s 439 
 
NJA 2008 s 684 
 
NJA 2009 s 695 
 
NJA 2005 s 510  
 
Hovrätterna 
Svea Hovrätt mål nr T 1112/85, 1987-06-18 
 
Svea Hovätt i beslut 3:SÖ 30 1987-07-23 
 
 
Lagstiftning 

Handelsbalk (1736:0123 2) 
 
Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område 
 
Varumärkeslag (1960:644) numera ersatt med Varumärkeslag (2010:1877) 
 
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
 
Patentlag (1967:837) 
 
Förmånsrättslag (1970:979) 
 
Utsökningsbalk (1981:744) 
 
Konkurslag (1987:672)  
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EU-rättsligt material 
 
Rättsfall 
 
Mål C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger v. 
Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH 
 
Mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., före 
detta Pathe Communications Corporation 
 
Förordningar, direktiv, förslag m.m. 
 
Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, kodifierat som direktiv 
2008/95/EG 
 
Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumärken, kodifierad som förordning (EG) nr 207/2009 
 
Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv: om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) (COM (2013) 162 final, 
2013/0078), 2013-03-27 
 
Justitiedepartementet, Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM94: 
En översyn av EU:s varumärkessystem, 2013-04-30 
 
Övrigt 
 
Ansökningshandlingar om registrering av pantsättning av varumärken begärda 
från Patent- och registreringsverket 
 
Pantsättningsavtal daterat 2013-07-19 mellan Frionor Sverige AB och Societe 
Generale, London Branch, registreringsnummer: 303694, RAD: 2013/04961/1  
 
Pantsättningsavtal daterat 2013-09-17 mellan Exotic Snacks AB och Svenska 
Handelsbanken AB, registreringsnummer: 386218, RAD: 2013/05783/1  
 
Pantsättningsavtal daterat 2013-09-17 mellan Lantmännen Kronfågel  AB och 
DNA Bank ASA, Sweden Branch, registreringsnummer: 0349805, RAD: 
2013/04249/1 
 
Registerinformation, utdrag: antal ansökningar om registrering av pant-
sättningar per år fr.o.m 2003 t.o.m. september 2013, tillgång via Magnus 
Abrahamsson, handläggare PRV, 2013-09-19 
 
Telefonsamtal 10 oktober 2013 Niclas Byström, handläggare, PRV 
 
Telefonsamtal 10 november 2013 Anthony Bolejko, jurist, PRV 
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