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1 Sammanfattning 

Denna uppsats söker utreda rättsläget rörande varningsbrevets effektivitet som en första 

åtgärd vid immaterialrättsligt intrång samt vilka efterverkningar avsändandet av ett 

varningsbrev kan få enligt svensk rätt. Särskild fokus läggs vid den marknadsrättsliga 

bedömningen av varningsbrev. 

I uppsatsens första del redogörs för varningsbrevets fördelar som den första åtgärden att 

vidta i en immaterialrättslig intrångsprocess. Därefter redovisas möjliga sanktioner som kan 

följa av att ett varningsbrev skickas. 

Uppsatsen går sedan vidare till att, i sin andra del, behandla en av sanktionerna närmare 

– att varningsbrev kan bedömas som otillbörlig marknadsföring. Gällande detta finns ett 

flertal rättsfall från MD, varför MD:s praxis står i centrum för redogörelsen. Med stöd av 

denna praxis utkristalliserar uppsatsen vissa faktorer rörande när MFL aktualiseras på 

varningsbrev samt när ett varningsbrev bedöms som otillbörlig respektive tillbörlig 

marknadsföring. 

I den tredje delen av uppsatsen förs en avslutande diskussion. Varningsbrevets för- 

respektive nackdelar och konsekvenserna avsändandet av ett varningsbrev kan få i en 

immaterialrättslig intrångsprocess presenteras. Avslutningsvis diskuteras huruvida det är 

möjligt att skicka ett varningsbrev som upprätthåller sin effektivitet utan att utgöra otillbörlig 

marknadsföring. Slutsatsen blir att det med hänsyn till MD:s praxis rörande varningsbrevs 

utformning kan vara svårt att författa ett varningsbrev som upprätthåller sina positiva 

kvaliteter samtidigt som det inte står i strid med MFL.  
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2 Förkortningar  

1975 års lag Marknadsföringslag (1975:1418) 

1995 års lag Marknadsföringslag (1995:450) 

ATF Alternativa tvistlösningsförfarandet vid konflikter 

om domännamn 

BRB Brottsbalk (1962:700) 

Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare 

gentemot konsumenter på den inre marknaden 

och om ändring av rådets direktiv m.m. 

EUD Europeiska unionens domstol 

FL Firmalag (1974:156) 

HD Högsta domstolen 

Infosocdirektivet Europaparlamentet och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmoni-

seringen av vissa aspekter av upphovsrätt och 

närstående rättigheter i informationssamhället 

MD Marknadsdomstolen 

MFL Marknadsföringslag (2008:486) 

ML Mönsterskyddslag (1970:485) 

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 
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PBR Patentbesvärsrätten 

PL Patentlag (1967:837) 

Prop. Proposition till Regeringen 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

SvJT Svensk Juristtidning 

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution 

Policy 

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

konstnärliga verk 

Varumärkesdirektivet Europaparlamentet och rådets direktiv 

2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkes-

lagar 

VML Varumärkeslag (2010:1877) 

YGL Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
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3 Inledning  

3.1 Bakgrund 

Immaterialrätten tillerkänner intellektuella prestationer och kännetecken rättsskydd för att 

tillvarata och uppmana till skapande, såväl som för att främja företags investeringar. Den 

immaterialrättsliga regleringen utgör en tillåten inskränkning på den fria marknaden och av 

konkurrensfriheten, samtidigt som den också innebär att avvägningar måste göras i 

förhållande till när sådana inskränkningar inte ska anses tillåtna. Den immaterialrättsliga 

regleringen skapar balansen mellan rättighetshavarens intressen och tredje mans.1 

I situationer när tredje man misstänks göra intrång i dessa erkända ensamrätter har 

rättighetshavaren möjlighet att beivra intrånget. Beivrandet kan bestå i att rättighetshavaren 

vidtar civilrättsliga åtgärder eller straffrättsliga åtgärder tillsammans med polis och åklagare. 

Ett första steg brukar dock vara att rättighetshavaren försöker nå en frivillig uppgörelse med 

intrångsgöraren genom att skicka ett så kallat "varningsbrev".2 Att skicka varningsbrevet 

utgör ett processekonomiskt effektivt sätt att uppmärksamma intrångsgöraren på att denne 

misstänks begå immaterialrättsligt intrång, samtidigt som varningsbrevet även kan inverka på 

utgången i en senare domstolsprocess rörande det aktuella intrånget. Utgångspunkten är att 

skicka ett varningsbrev såsom en första åtgärd. Generellt sett är det bara när en 

rättighetshavare önskar uppnå en överraskande effekt som en rättslig process inte föregås av 

ett varningsbrev. Önskan om en överraskande effekt kan bestå i att en rättighetshavare kan 

orsakas rättsförlust eller annan skada genom att medvetandegöra en misstänkt intrångsgörare 

om det misstänkta intrånget, innan en rättslig process inleds. 

Svensk lagstiftning uppställer inga formella krav på hur ett varningsbrev ska utformas 

eller när det bör skickas.3 Däremot har rättspraxis visat att ett varningsbrev som inte utformas 

eller skickas på "rätt sätt" kan föranleda ett antal rättsliga konsekvenser. MD har i ett flertal 

fall uttalat att varningsbrev som skickas kan utgöra marknadsföringsåtgärder på grund av 

brevens avsättningsfrämjande syfte. MFL har därför konstaterats tillämplig, vilket sedermera 

har resulterat i att en övervägande del av de av MD prövade varningsbreven ansetts utgöra 

                                                
1 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 1 och Levin, 

Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 8. 
2 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 19. 
3 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 72. 



9 

 

otillbörlig marknadsföring.4 Det följer samtidigt av 18 kap. 3 § 1 st. RB att en vinnande part 

som inlett onödig rättegång ska stå för motpartens rättegångskostnader, alternativt ska 

vardera part i dessa fall stå sina respektive kostnader. I rättspraxis har bedömningen kring 

fördelning av rättegångskostnader och föranledandet av onödig rättegång påverkats av 

huruvida en domstolsprocess föregåtts av varningsbrev eller inte.5 Utöver detta kan faktumet 

att varningsbrev skickats påverka en rad andra faktorer i en immaterialrättslig 

intrångsprocess. 

 

3.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats söker undersöka rättsläget rörande varningsbrevets effektivitet som en första 

åtgärd vid immaterialrättsligt intrång och vilka efterverkningar avsändandet av ett 

varningsbrev kan få enligt svensk rätt. Inom svensk rätt finns det inga formella regler kring 

varningsbrev, men att skicka ett sådant är en naturlig första åtgärd i en immaterialrättslig 

intrångsprocess. Avsändandet av ett varningsbrev kan även bland annat påverka 

bedömningen rörande fördelning av rättegångskostnader och storleken på ersättningen för 

intrånget i en senare domstolsprocess. Samtidigt bedöms ofta varningsbrev som otillbörlig 

marknadsföring i MD, vilket föranleder ett intresse av att utkristallisera och söka 

systematisera de regler som har uppstått i samband med MD:s rättspraxis gällande 

varningsbrev. Detta föranleder följande frågeställningar. 

På vilket sätt påverkar avsändandet av varningsbrev en immaterialrättslig 

intrångsprocess och vilka är för- och nackdelarna med att använda varningsbrevet som en 

första åtgärd vid immaterialrättsligt intrång? 

Finns det möjlighet för ett varningsbrev att uppnå sin avsedda effekt samtidigt som det 

inte bedöms utgöra otillbörlig marknadsföring? 

 

                                                
4 Se t.ex. MD 1992:15, MD 2004:14 och MD 2011:25. 
5 Reglerna om fördelning av rättegångskostnader i 18 kap. RB gäller genom 63 § MFL även i mål enligt MFL och i MD. Se 

även bl.a. MD 2003:3 och MD 2012:2. 
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3.3 Material och metod 

Denna uppsats använder inledningsvis en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att uppsatsen 

söker fastställa vad som är gällande rätt i förhållande till det behandlade ämnet. De rättskällor 

som blir relevanta är lag, förarbeten, prejudikat och doktrin. Eftersom rättsdogmatiken 

definierar rättskällorna genom rättskälleläran kommer, och bör, inte ett kritiskt perspektiv 

intas i förhållande till validiteten eller autenticiteten av dessa källor. Det bör dock hållas i 

åtanke att doktrin är en systematisering av övriga, ofta i hierarkin överstående, rättskällor, 

såväl som en egen rättskälla och att doktrin därför delvis blir en konstruktion av vad som är 

gällande rätt.6 Ett något mer kritiskt förhållningssätt till vad som står i doktrinen kommer 

därför att intas avseende doktrinens karaktär som en systematisering av den gällande rätt som 

uttolkas ur övriga rättskällor. Avgöranden från MD kommer att utgöra en framträdande del av 

materialet i den andra delen av denna uppsats på grund av uppsatsens försök till att 

systematisera slutsatserna i dessa avgöranden. Med anledning av detta får uppsatsens andra 

del en märkbart annorlunda karaktär än den första delen. 

En rättsanalytisk metod kommer delvis att användas när gällande rätt har fastställts. 

Den rättsanalytiska metoden analyserar rätten och förhåller sig kritisk till den.7 Ett kritiskt 

perspektiv intas därför i förhållande till sådana resonemang i de traditionella rättskällorna, 

vilka ger uttryck för lagstiftarens, domarens eller författarens egna värderingar. Vidare 

kommer även fler källor, än de av den rättsdogmatiska metoden givna, att undersökas för att 

förmedla en bredare bild av det i uppsatsen behandlade ämnet. Analysavsnitt kommer att 

återkomma genomgående i form av reflektioner av den gällande rätt som beskrivs. 

 

3.4 Avgränsning 

Denna uppsats behandlar varningsbrevet som en första åtgärd vid immaterialrättsligt intrång, 

något som aktualiserar flertalet rättsområden. Med anledning av detta är en avgränsning i 

redogörelsen för de olika områdena påkallad, vilket innebär att denna enbart är inriktad på de 

rättsliga kontexter som aktualiseras av varningsbrev. Det krävs i vissa fall en generell 

återgivning av för ett avsnitt relevanta rättskällor för att sedan på ett tillfredsställande sätt 

                                                
6 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 f. 
7 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46. 
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kunna knyta an till varningsbrevets roll i den systematiken. Detta gör inte anspråk på att vara 

uttömmande redogörelser av de aktuella rättsområdena.  

Uppsatsens andra del som framförallt underbyggs av rättspraxis från MD är fokuserad 

kring det som uttryckligen anges i domarna. Till domarna som behandlar varningsbrev är 

bland annat även varningsbreven bilagda men analysen utgår från vad MD uttryckligen slår 

ned på i breven. En fristående analys av breven i sig har således inte gjorts. Vidare återges 

inte sakomständigheter i de aktuella fallen, utöver vad som ansetts påkallat av MD:s 

slutsatser.  

Läsaren förväntas känna till de grundläggande bestämmelserna inom immaterialrätten, 

framförallt kring immaterialrätters uppkomst och skyddsomfång. Redogörelser för när och 

hur ett immaterialrättsligt intrång faktiskt föreligger faller också utanför syftet med denna 

uppsats. Även konkurrensrättsliga aspekter kan aktualiseras med anledning av avsändandet 

av varningsbrevet, framförallt att ett brev formulerat på visst sätt kan utgöra missbruk av 

dominerande ställning, dessa aspekter behandlas dock inte inom ramen för denna 

framställning. 

Den rättspraxis som ligger till grund för redogörelserna är framförallt hämtad från 

hovrätterna, HD och MD. Det kan finnas domar från tingsrätterna som möjligtvis bidrar till 

ett bredare perspektiv rörande varningsbrevets roll i rättssystemet, men dessa har inte aktivt 

eftersökts. Rättsläget fram till 29 december 2015 har beaktats. 
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DEL I – VARNINGSBREV I IMMATERIALRÄTTEN 

4 Definition av varningsbrev  

Att skicka ett varningsbrev är en första åtgärd som en rättighetshavare kan vidta när denne 

misstänker att någon gör intrång i dennes immaterialrätt. Varningsbrevet skickas vanligtvis 

med rekommenderat brev till exempelvis en distributör eller tillverkare av en intrångsgörande 

produkt.8 Syftet med varningsbrevet brukar vara att dels upplysa den misstänkte 

intrångsgöraren, eller en samarbetspartner alternativt kund till denne, om att intrånget har 

upptäckts, dels att försöka nå en uppgörelse rörande intrånget.9 Det är, som tidigare nämnts, 

en processekonomiskt effektiv åtgärd att ta till vid misstanke om intrång.10 Syftet med 

avsändandet av varningsbrev har i viss mån även likställts med reklamationsinstitutets syfte 

inom kontraktsförhållanden. Eftersom immaterialrättsintrång vanligtvis sker i 

utomobligatoriska förhållanden aktualiseras inte reklamationsmöjligheten, men likväl 

möjligheten, och ibland till och med skyldigheten, att skicka ett varningsbrev när en 

rättighetshavare anser att ett immaterialrättsligt intrång pågår.11 

Vidare har de immaterialrättsliga sanktionerna kritiserats för att inte vara effektiva och 

praktiskt fungerande samt för att vara dyra och utdragna med relativt små ersättningar som 

utdöms.12 Att lösa en förestående tvist om immaterialrättsligt intrång genom att skicka ett 

varningsbrev för att nå en förlikning med motparten erbjuder alltså även en möjlighet att 

undvika ineffektiva rättsprocesser.  

 

5 Varningsbrevets fördelar i sin juridiska kontext 

Anledningarna till att skicka varningsbrev som en första åtgärd vid immaterialrättsliga 

intrång är många. Förutom de mest grundläggande, det vill säga att stoppa intrånget och att 

göra upp i godo med motparten, kan ett välformulerat varningsbrev påverka en förestående 

immaterialrättslig intrångsprocess. Givet att ett intrång fortgår trots att rättighetshavaren sökt 

nå en uppgörelse i godo. Detta avsnitt kommer belysa dessa anledningar och även visa på att 

                                                
8 Calissendorff, Axel, Varning för varningsbrev, Advokaten, nr 9, 2002. 
9 Mårtensson, Rita, Ateva, Marcus och Svensson, Carl Anders, Varumärket, strategi och juridik, s. 273. 
10 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 72. 
11 Se angående liknelsen med reklamationsinstitutet Nordell, Per Jonas, Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, 

preklusion och preskription i immaterialrätten, Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Bernitz, Ulf, Domeij, Bengt, Kur, 

Annette, Nordell, Per Jonas (red.), Festskrift till Marianne Levin, s. 411-436. 
12 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 400. 
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avsändandet av ett varningsbrev kan tillvarata vissa av rättighetshavarens intressen oaktat att 

möjligheterna till framgång med att stoppa ett intrång eller få till stånd en uppgörelse, genom 

varningsbrevet i sig, förefaller vara utsiktslösa.  

 

5.1 Rättegångsbalkens regler om onödig rättegång 

Enligt huvudregeln rörande fördelning av rättegångskostnader i 18 kap. 1 § RB ersätter den 

förlorande parten motpartens kostnader, om inte annat är stadgat. I 18 kap. 3 § 1 st. RB 

föreskrivs att om den vinnande parten har föranlett rättegång i onödan kan den vinnande 

parten bli skyldig att ersätta motpartens kostnader, alternativt får båda parterna stå sina 

respektive kostnader. Reglerna om fördelning av rättegångskostnader i 18 kap. RB gäller 

genom 63 § MFL även i mål enligt MFL och i MD. Ett typfall som aktualiserar 

bestämmelsen om onödig rättegång har i lagmotivet angetts vara när en innehavare av ett 

skuldebrev, som är betalbart vid anfordran, väcker talan mot gäldenären i syfte att utfå 

betalningen, varpå gäldenären genast medger talan och betalar fordran.13  

Doktrin hävdar att en analog tillämpning av detta typexempel kan göras på avsändandet 

av varningsbrev i en immaterialrättslig situation – när en rättighetshavare väckt talan om 

ersättning för rättighetsintrång innan denne skickat ett varningsbrev till den misstänkta 

intrångsgöraren för att få till stånd en förlikning.14 Samtidigt anges det dock i 

lagkommentaren till bestämmelsen i RB att det inte finns något krav på att förhandlingar 

mellan två parter måste äga rum innan en domstolsprocess för att en rättegång inte ska anses 

ha inletts i onödan.15  

Av praxis framgår att en part inte nödvändigtvis behöver ha skickat ett varningsbrev 

innan denne inlett en domstolsprocess, en rättegång kan, trots uteblivet varningsbrev, vara att 

anse som nödvändig. Detta var exempelvis fallet i MD 2011:11, där svaranden i målet 

konstaterades ha använt sig av otillbörlig marknadsföring som inte tillkommit på grund av 

förbiseende eller misstag. Vid fördelning av rättegångskostnader uttalade MD att käranden, 

innan rättegången inletts, inte skickat något varningsbrev till svaranden med uppmaning att 

                                                
13 NJA II 1943 s. 228. 
14 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 73. Se även Calissendorff, Axel, Varning för 

varningsbrev, Advokaten, nr 9, 2002. 
15 Fitger, Peter, Sörbom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, Ragnar, Renfors, Cecilia, Rättegångsbalken, 

kommentaren till 18 kap. 3 §.  
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upphöra med den aktuella marknadsföringen. Trots att svaranden hävdade att parterna hade 

kunnat nå en frivillig uppgörelse innan rättegången, om käranden hade skickat ett 

varningsbrev, bedömde MD att käranden inte föranlett onödig rättegång. I MD 2012:2 

uttalade MD att onödig rättegång inte föranletts av käranden på grund av att svaranden, trots 

varningsbrev från käranden, inte tagit bort påtalad marknadsföring som av MD bedömdes 

vara otillbörlig. Som enda skäl till varför svaranden skulle ersätta kärandens 

rättegångskostnader angav MD denna anledning. 

Huruvida en immaterialrättslig intrångsprocess föregåtts av att rättighetshavaren skickat 

ett varningsbrev till den misstänkte intrångsgöraren kan alltså, genom en analog tillämpning 

av uttalandet i motiven till RB, påverka bedömningen av fördelning av rättegångskostnader 

och inledande av onödig rättegång. Är situationen sådan att en rättighetshavare väcker talan 

om ersättning på grund av immaterialrättsligt intrång mot en part som direkt medger talan och 

utger ersättning, torde den vinnande parten sannolikt behöva ersätta svaranden för dennes 

rättegångskostnader. Är fallet sådant att svaranden däremot inte direkt medger talan och 

bestrider yrkandena, kan rättegången förmodligen inte anses ha inletts i onödan och således 

får den tappande parten ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Detta oberoende av 

om varningsbrev avsänts innan rättegången. Vidare synes MD vara restriktiv med att bifalla 

yrkanden om att onödig rättegång föranletts på grund av att domstolsprocessen inte föregåtts 

av ett varningsbrev. Det är likväl en faktor som har visat sig påverka bedömningen rörande 

fördelning av rättegångskostnader i domstolen och att skicka ett varningsbrev för att försäkra 

sig om att saken är tvistig borde uppväga nackdelarna som det kan innebära att behöva stå för 

motpartens rättegångskostnader i en domstolsprocess som visar sig vara "onödig".  

 

5.2 Advokatetik och förvarning om rättsliga åtgärder 

Advokater har, genom Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed, ett ansvar 

vad gäller att kontakta en motpart innan en rättslig åtgärd vidtas. Av regel 5.2.1 framgår att 

motparten ska beredas skälig tid för att ta ställning till en klients anspråk samt ges möjlighet 

att träffa en uppgörelse i godo. Det finns undantag till detta i regel 5.2.2, som föreskriver att 

en rättslig åtgärd får vidtas utan förvarning om det finns särskilda skäl för att skyndsamt vidta 

en sådan åtgärd, exempelvis på grund av risk för rättsförlust. Som exempel när detta undantag 

kan bli aktuellt i en immaterialrättslig fråga kan nämnas situationen vid interimistiskt förbud. 
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Det är inte nödvändigt att först kontakta motparten innan advokaten lämnar in en ansökan om 

att vidta en sådan åtgärd.16 Till de vägledande reglerna hör även att advokatens främsta plikt 

är att tillvarata sin klients intressen inom ramen för gällande rätt och god advokatsed17, samt 

att en advokat ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och se till att klienten inte orsakas onödiga 

kostnader.18 Varningsbrev har en viktig funktion vad gäller att tillgodose dessa krav som 

ställs på advokater. Att skicka ett varningsbrev innan en rättslig åtgärd vidtas är ett sätt för 

advokaten att förvissa sig om att motparten blir medveten om de omständigheter som anges 

däri, samt ges möjlighet att nå en uppgörelse.19  

Reglerna 5.2.1 och 5.2.2 i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed 

har sin motsvarighet i regel 8, första och andra styckena, i Patentombudsnämndens allmänna 

råd med vägledande regler om god patentombussed.20 Detta bör innebära att samma 

resonemang som förs gällande varningsbrev och advokatetik även kan föras i förhållande till 

varningsbrev och god patentombudssed. 

Innan en advokat bestämmer sig för att väcka talan å sin klients vägnar, följer det alltså 

av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed att advokaten måste ha 

försäkrat sig om att saken är tvistig samt uttömt möjligheterna att nå en uppgörelse i godo. 

Genom att skicka ett varningsbrev säkerställer advokaten på ett smidigt sätt att motparten är 

medveten om att ett immateriellt intrång misstänks, samtidigt som en möjlighet till frivillig 

uppgörelse erbjuds. Det är även ett sätt att för klientens del undvika stora kostnader som kan 

genereras av att vidta mer omfattande rättsliga åtgärder om intrånget går att stoppa redan 

genom ett varningsbrev. 

 

5.3 Passivitetsverkan 

Lagregler om passivitet inom immaterialrätten kommer till uttryck dels för registrerade och 

inarbetade varukännetecken i VML, dels för inarbetade näringskännetecken i FL. Reglerna 

utgår från principen om att en äldre rättighet ges företräde vid kolliderande intressen, något 

                                                
16 Calissendorff, Axel, Varning för varningsbrev, Advokaten, nr 9, 2002 som diskuterar 38 § i en tidigare version av 

Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed, vilken, sedan revideringen av reglerna 2008, till stor del 

motsvaras av regel 5.2. 
17 Regel 1, Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. 
18 Regel 2.1, Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. 
19 Calissendorff, Axel, Varning för varningsbrev, Advokaten, nr 9, 2002. 
20 Regel 8 BOLFS 2012:1, Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god patentombudssed enligt 5 § 

lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud, Bolagsverkets författningssamling, s. 3. 



16 

 

som även stadgas i 1 kap. 13 § VML samt i 7 § FL.21 Genom passivitetsverkan kan dock 

denna prioritetsrätt rubbas eftersom två identiska eller likartade kännetecken kan tillåtas att 

samexistera, givet att vissa omständigheter föreligger. Det har i doktrin uttrycks som att vad 

som är ett objekt i grunden delas upp att bli flera objekt av olika innebörd, som en effekt av 

en äldre rättighetshavares passivitet och en yngres aktivitet.22  

Detta avsnitt behandlar reglerna om passivitet inom VML och FL, hur och när 

passivitetsverkan inträder samt hur en rättighetshavare kan undvika att det inträder. Utifrån 

detta förs avslutningsvis resonemang kring varningsbrevets roll i sammanhanget.  

 

5.3.1 Registrerade varumärken 

Genom 1 kap. 14 § VML ska rätten till ett registrerat varumärke gälla vid sidan av en äldre 

rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat, om ansökan om registrering gjordes 

i god tro och rättighetshavaren till det äldre kännetecknet har varit medveten om, och funnit 

sig i, att det yngre varumärket använts fem år i följd. Bestämmelsen bygger på artikel 9.1 i 

varumärkesdirektivet23, och i ett avgörande från EUD rörande artikel 9.1 uttalade EUD att det 

i bestämmelsen finns ett krav på att innehavaren av ett äldre varumärke har varit medveten 

om att det yngre varumärket registrerats och även att det använts efter registreringen.24 

PBR har i ett avgörande konstaterat att en innehavare av ett yngre registrerat varumärke 

kan försättas i ond tro innan registrering, i enlighet med 1 kap. 14 § VML, genom att ta emot 

ett varningsbrev från innehavaren av ett äldre, liknande, varumärke. I det aktuella målet hade 

innehavaren av det äldre varumärket (käranden) skickat ett varningsbrev till innehavaren av 

det yngre varumärket (svaranden) med invändning om att svaranden använde sig av ett 

varumärke som nästan var identiskt med kärandens. Svaranden hade trots varningsbrevet 

registrerat varumärket och konstaterades därvid ha varit i ond tro vid registrering.25 Eftersom 

PBR:s beslut inte får prejudicerande verkan är inte skälen i det nämnda beslutet fastslaget 

som gällande rätt, men att ett varningsbrev kan försätta en part i ond tro innan registrering, på 

                                                
21 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 300. 
22 Nordell, Per Jonas, Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten, Bakardjieva 

Engelbrekt, Antonina, Bernitz, Ulf, Domeij, Bengt, Kur, Annette, Nordell, Per Jonas (red.), Festskrift till Marianne Levin, s. 

411-436. 
23 Prop. 2009/10:225 s. 408. 
24 C-482/09 (Budweiser) p. 58 samt av domslutet p. 2. 
25 PBR 07-325. 
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det sätt som PBR ansåg skedde, kan ses som ett typexempel på när en part medvetandegjorts 

om användningen av ett äldre varumärke.26 

I ett avgörande från Svea hovrätt (som överklagats och inväntar besked om 

prövningstillstånd i HD27) bedömde tingsrätten, vilket hovrätten sedan fastställde, att en 

innehavare av ett äldre registrerat varumärke inte förhållit sig passiv till registreringar av flera 

yngre, liknande varumärken, i enlighet med 1 kap. 14 § VML. Innehavaren av det äldre 

varumärket hade nämligen skickat varningsbrev och väckt talan mot innehavaren av de yngre 

varumärkena. De yngre varumärkesregistreringarna i det aktuella målet hävdes sedan på 

grund av förväxlingsrisken med det äldre.28 

 

5.3.2 Inarbetade varumärken 

Genom 1 kap. 15 § VML ska rätten till ett inarbetat varukännetecken gälla vid sidan av en 

äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat, om inte rättighetshavaren till 

det äldre kännetecknet, inom rimlig tid, vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det 

yngre kännetecknet. I artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen angående bestämmelser om 

skydd för välkända varumärken, föreskrivs att en innehavare av ett välkänt varumärke ska ha 

rätt att invända mot ett annat varumärke som anses vara i konflikt med det välkända under en 

period om fem år, efter det att innehavaren av det välkända varumärket upptäcker det andra 

varumärket.29 Vad som i 1 kap. 15 § VML avses med "rimlig tid" har dock inte definierats till 

en exakt tidsperiod eftersom det har ansetts var olämpligt med en generell definition. Trots 

det har huvudregeln konstaterats vara att om det äldre varumärket är känt inom största delen 

av sin omsättningskrets ska ett agerande inom fem år anses ha skett inom rimlig tid.30 

Eftersom artikel 4.4 i WIPO-rekommendationen inte är bindande har lagstiftaren dock avstått 

från att införa en uttrycklig tidsperiod på fem år.31  

I NJA 1985 s. 194 uttalade HD att det inte ska ställas alltför höga krav på innehavaren 

av ett äldre kännetecken att inskrida mot annans användning av ett liknande kännetecken. 

                                                
26 Söderberg, Karin, Förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet, NIR 2013 s. 286. 
27 Målet överklagades till HD 2015-06-10 och har där tilldelats målnummer T 3029-15, den 29 december 2015 hade inget 

datum utsatts för föredragande.  
28 Svea hovrätts dom 2015-05-13 i mål nr T 696-12. 
29 Artikel 4, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, World Intellectual 

Property Organization (WIPO-rekommendationen angående bestämmelser om skydd för välkända varumärken), s. 10. 
30 Prop. 2009/10:225 s.409. 
31 Prop. 2009/10:225 s. 138. 
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Bedömningen av om inskridande skett inom "rimlig tid" ska göras utifrån vilken situation 

innehavaren av det äldre kännetecknet befunnit sig i – när innehavaren haft en befogad 

anledning till inskridande. För att tillåta ett visst rådrum för innehavaren av ett äldre 

kännetecken har inskridande konstaterats kunna ske trots att ett liknande yngre kännetecken 

har inarbetats, dock inte alltför lång tid efter att inarbetningen fullbordats.32 I ett 

tingsrättsavgörande som, fastställdes av hovrätten, i för denna framställning relevanta delar, 

uttalade tingsrätten att enbart faktumet att en rättighetshavare förhåller sig passiv vid 

misstanke om att ett intrång föreligger inte kan innebära att passivitetsverkan inträder. 

Anledningen angavs vara att det skulle innebära ett i vissa fall betungande ansvar för 

rättighetshavaren att undersöka potentiella intrång samt att obefogade varningsbrev kan leda 

till skadeståndsskyldighet.33 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör rättighetshavaren av det äldre kännetecknet 

agera mot parten som inarbetar det liknande yngre kännetecknet, så snart som möjligt. 

Konsekvensen kan annars bli att innehavaren av det yngre kännetecknet investerar i tecknet 

som sedan visar sig göra intrång i ett äldre kännetecken. Med detta i beaktande bör "rimlig 

tid" i vart fall inte anses vara längre än fem år.34 

 

5.3.3 Näringskännetecken 

En reglering som liknar den avseende passivitetsverkan för inarbetade varumärken återfinns i 

8 § FL och avser inarbetade näringskännetecken. I 8 § FL föreskrivs att innehavaren av en 

äldre rätt till ett inarbetat näringskännetecken, inom rimlig tid, ska inskrida mot 

användningen av ett yngre inarbetat och förväxlingsbart näringskännetecken. I annat fall 

består rätten till det yngre kännetecknet. Liksom är fallet för inarbetade varumärken finns det 

inte någon bestämd tidsperiod för vad som är "rimlig tid" för inskridande gällande 

firmarätten. Även för 8 § FL kan dock ledning hämtas ur NJA 1985 s. 194 enligt ovan.35 

Vidare anger förarbeten till bestämmelsen att inskridandet kan ske genom skrivelser, 

muntliga anmaningar eller förslag om förhandlingar till innehavaren av det yngre 

                                                
32 NJA 1985 s. 194. 
33 Svea hovrätts dom 2010-10-12 i mål nr T 8381-09 och Attunda tingsrätts dom 2009-09-25 i mål nr T 2714-07. 
34 Wessman, Richard, Varumärkeslagen en kommentar, kommentaren till 1 kap. 15 §. 
35 Prop. 1974:4 s. 209, se även Adamsson, Peter m.fl., Lagarna inom immaterialrätten en kommentar, kommentaren till 8 § 

firmalagen. 
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kännetecknet. Är inte dessa åtgärder fruktbara ska sedan andra rättsmedel användas, 

exempelvis förbuds- eller intrångstalan vid domstol, för att inte passivitetsverkan ska 

inträda.36 

 

5.3.4 Reflektion rörande passivitetsverkan och varningsbrevet som en åtgärd för att hindra 

att passivitet inträder 

Trots att det finns särregleringar kring passivitetsverkan för registrerade och inarbetade 

varumärken respektive inarbetade näringskännetecken verkar det som att åtgärderna för att 

förhindra att passivitetsverkan inträder gällande dessa immaterialrätter liknar varandra. 

Avsändandet av varningsbrev har genom rättspraxis visat sig vara ett effektivt sätt att 

motverka passivitet. Det har dock lämnats öppet om avsändandet varningsbrev räcker som 

enda åtgärd för att motverka passivitet eller om varningsbrevet bör kombineras med väckande 

av talan vid domstol en tid efter att varningsbrevet skickats och respons från motparten 

uteblivit. Även i motiven till FL nämns att exempelvis en obesvarad skrivelse, alltså till 

exempel ett varningsbrev, ska efterföljas av väckande av talan för att förhindra passivitet. Det 

synes därför vara en god idé att, om avsändandet av ett varningsbrev efter en tid inte föranlett 

någon respons eller agerande från en motpart, väcka förbudstalan eller en talan om intrång för 

att inte anses agera passivt. 

Det som skiljer bestämmelserna gällande registrerade varumärken respektive inarbetade 

varumärken och firmakännetecken från varandra är när en rättighetshavare av en äldre rätt 

bör agera för att undvika passivitetsverkan. Unikt för att passivitetsverkan ska inträda för 

registrerade varumärken är att registrering och användning av ett yngre varumärke som liknar 

ett äldre varumärke, ska ske i god tro, samtidigt som rättighetshavaren av det äldre 

varumärket känner till detta och förhåller sig passiv under fem år. Avsändandet av ett 

varningsbrev innan registrering har visat sig ha effekten att innehavaren av det yngre 

varumärket försätts i ond tro redan vid denna tidpunkt. En eventuellt efterföljande 

registrering och användning av det yngre varumärket, trots att varningsbrev erhållits, borde 

alltså bedömas ske i ond tro och därmed förmodligen hindra att passivitetsverkan inträder. På 

samma sätt bör ett varningsbrev kunna försätta en intrångsgörande part i ond tro även efter 

registrering, det vill säga under tiden varumärket används.  

                                                
36 Prop. 1974:4 s. 209 f.  
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För inarbetade varumärken och firmakännetecken ska inskridande för att motverka 

passivitet ske "inom rimlig tid" och för så kallade kända varumärken bör förmodligen ett 

agerande inom fem år från kännedom om det yngre varumärket anses ha skett inom rimlig 

tid. Rättighetshavaren av det äldre kännetecknet ska ha viss tid på sig att agera från att denne 

får kännedom om det yngre kännetecknet eftersom det krävs viss efterforskning för att kunna 

ta tillvara sin rätt på ett korrekt sätt. Trots detta bör rättighetshavaren dock inte vänta för 

länge eftersom, beroende på den relevanta omsättningskretsen, det yngre kännetecknet fort 

kan etablera sig inom denna och anses bli inarbetat på ett sådant sätt att passivitetsverkan 

inträder. 

 

5.4 Subjektiva rekvisit i de immaterialrättsliga lagarna avseende 

skadeståndsbedömningar 

Vid uppsåtligt eller oaktsamt intrång i en immateriell rättighet är rättighetshavaren berättigad 

till ersättning för intrånget. Om intrånget skett utan uppsåt eller oaktsamhet kan ersättning 

utgå för nyttjandet, om det är skäligt.37 En rättighetshavare ska få så kallad skälig ersättning 

för nyttjandet av rättigheten såväl som ersättning för ytterligare skada som orsakats på grund 

av intrånget. Den skäliga ersättningen ska alltså utgå även om ingen skada vållats. Olovligt 

nyttjande av registrerade rättigheter, framförallt av patent, anses vanligtvis ske oaktsamt men 

ibland skickas ändå varningsbrev till en misstänkt intrångsgörare för att intrånget, i vart fall 

från och med brevets mottagande, ska anses ske oaktsamt eller till och med uppsåtligen.38 

Efter att den misstänkte intrångsgöraren erhållit ett varningsbrev kan denne inte påstå sig vara 

helt omedveten om patentet.39 För intrång i upphovsrätt utgår dock alltid skälig ersättning för 

olovligt nyttjande40, och att skicka ett varningsbrev med enda syfte att erhålla skälig 

ersättning för upphovsrättsintrång är alltså inte nödvändigt. Sker upphovsrättsintrånget 

däremot uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning utgå även för eventuell ytterligare 

skada som uppstått på grund av intrånget.41 

                                                
37 Se bl.a. 8 kap. 4 § VML, 58 § PL och 36 § ML.  
38 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 2015, s. 417. Se även Svea hovrätts dom 1991-10-10 i mål nr T 742-89, där 

patentintrång konstaterades ha skett av oaktsamhet efter att varningsbrev erhållits. 
39 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, s. 54. 
40 Se 54 och 57 §§ URL rörande olovligt nyttjande av verk respektive närstående rättigheter. 
41 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, s. 424. 
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Med hänsyn till varningsbrevets skriftliga form har varningsbrevet ett starkt bevisvärde 

vid bedömningen av huruvida oaktsamt eller uppsåtligt intrång förekommit. Bedöms ett 

intrång föreligga och rättighetshavaren i ett tidigare skede skickat ett varningsbrev till 

intrångsgöraren, anses intrångsgöraren som utgångspunkt agera oaktsamt, åtminstone vad 

gäller patent.42 Ett uppsåtligt intrång är svårare att bevisa, men har ett välutformat 

varningsbrev tillställts intrångsgöraren kan detta ha en avgörande roll vid bedömningen.43  

I ett avgörande från Svea hovrätt (som har överklagats till HD och inväntar beslut om 

prövningstillstånd44) konstaterades att svaranden hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång 

i ett registrerat varumärke genom att åtminstone ha förfarit oaktsamt. Anledningen till 

oaktsamheten angavs vara att rättighetshavaren hade skickat ett antal varningsbrev till 

svaranden, till svarandens bolag samt till svarandens ombud. Trots varningsbreven fortsatte 

svaranden att använda det intrångsgörande varumärket.45 I ett avgörande från Hovrätten för 

Västra Sverige ansågs upphovsrättsligt intrång ha skett uppsåtligen efter att intrångsgöraren 

fortsatt att sälja upphovsrättsskyddade verk efter att ha erhållit varningsbrev och efter att ha 

delgivits stämning i det aktuella målet.46 I ett ytterligare avgörande från Svea hovrätt 

fastställdes det att svaranden hade gjort sig skyldig till oaktsamt intrång i ett registrerat 

varumärke först efter att ha erhållit ett varningsbrev från rättighetshavaren. Intrånget hade 

medgetts av intrångsgöraren men inte att det skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Hovrätten 

konstaterade att intrångsgöraren skulle utge skälig ersättning till rättighetshavaren för 

utnyttjandet av varumärket efter tidpunkten för dess registrering samt även utge ersättning för 

ytterligare skada efter det att intrångsgöraren erhållit varningsbrevet.47 

I ett mål från Göta hovrätt gjorde käranden i målet gällande att svaranden bland annat 

hade begått varumärkesintrång i en rättighet som käranden hade licensrätt till inom Sverige. 

Svaranden hade sålt och marknadsfört en produkt i Sverige utan samtycke från den 

ursprungliga rättighetshavaren och hade därmed begått intrång i den ursprungliga 

rättighetshavarens varumärkesrätt. Gällande kärandens rätt, såsom licenshavare, konstaterade 

hovrätten att käranden inte hade någon exklusiv rätt att använda varumärket i Sverige och 

                                                
42 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, s. 64 f. 
43 Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, s. 76. 
44 Målet överklagades till HD 2015-06-10 och har där tilldelats målnummer T 3029-15, den 29 december 2015 hade inget 

datum utsatts för föredragande. 
45 Svea hovrätts dom 2015-05-13 i mål nr T 696-12. 
46 Hovrätten för Västra Sveriges dom 1998-12-07 i mål nr T 548-97. 
47 Svea hovrätts dom 2008-03-28 i mål nr T 9973-06. 
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ifrågasatte därmed om svaranden ens faktiskt kunde begå intrång i kärandens rätt. Hovrätten 

gick dock vidare till att bedöma om svaranden begått det eventuella intrånget genom uppsåt 

eller oaktsamhet. I sin bedömning uttalade hovrätten explicit att käranden inte skickat något 

varningsbrev till svaranden med information om licensrätten. Det hade förekommit 

skriftväxling mellan svaranden och den ursprungliga rättighetshavaren och i ett brev från den 

ursprungliga rättighetshavaren upplystes bland annat svaranden om att svaranden kunde 

vända sig till käranden vid intresse av fortsatt försäljning av produkten. Kärandens licensrätt 

omnämndes dock aldrig i skriftväxlingen. Avsaknaden av varningsbrev eller faktumet att 

kärandens licens inte hade varit synlig för tredje man på annat sätt, till exempel genom att ha 

antecknats i varumärkesregistret, ledde till hovrättens konstaterande att svaranden inte kunde 

förväntats ha känt till kärandens licensrätt. Något varumärkesintrång i kärandens rätt ansågs 

alltså inte ha begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet och därmed utdömdes ingen 

skadeståndsersättning.48 

Avsändandet av ett varningsbrev vid misstanke om immaterialrättsligt intrång har visat 

sig inverka på skadeståndsbedömningen i immaterialrättsliga intrångstvister. Trots att olovligt 

nyttjande av registrerade rättigheter i regel anses ske oaktsamt är så inte alltid fallet. 

Avsändandet av varningsbrev har därmed sina fördelar även i dessa situationer och har 

framförallt ett högt bevisvärde vid bedömning om oaktsamt eller uppsåtligt handlande 

förekommit, på grund av brevets skriftliga form. Rättspraxis visar att olovliga nyttjanden av 

registrerade varumärken åtminstone anses ske oaktsamt efter att varningsbrev erhållits, och i 

vissa fall även uppsåtligen. Detta har påverkat skadeståndsbedömningen eftersom utöver 

skälig ersättning har ersättning för ytterligare skada utdömts för tidpunkten efter att 

varningsbrev mottagits av en intrångsgörande part. Rättighetshavaren har därigenom en 

möjlighet att få större skadeståndsersättning i situationer när varningsbrev skickats och 

ytterligare skada kan påvisas.  

Trots att det i det ovannämnda målet från Göta hovrätt var oklart huruvida svaranden 

ens faktiskt kunde begå intrång i kärandens rätt (på grund av att käranden ansågs ha en enkel 

licens) ger hovrättens domskäl en tydlig indikation på betydelsen av att skicka varningsbrev 

innan vidare rättsliga åtgärder vidtas. Hovrätten anger uttryckligen att om licenshavaren i det 

fallet hade skickat varningsbrev till den påstådda intrångsgöraren hade det utgjort ett sätt 

                                                
48 Göta hovrätts dom 2012-09-25 i mål nr T 3050-11. 
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varigenom intrångsgöraren blivit medvetandegjord om licensrätten. Detta antyder att en 

fortsatt användning av den licenserade varumärkesrätten skulle ha bedömts som ett oaktsamt 

eller uppsåtligt varumärkesintrång, förutsatt att licenshavaren hade en exklusiv licens. Vid en 

licensrätt som inte är synlig för tredje man är det alltså viktigt att licenshavare påtalar 

eventuella intrång genom varningsbrev för att medvetandegöra den intrångsgörande parten 

om innehavet av licensen och för att kunna hävda sin rätt vid fortsatt intrång. 

 

5.5 Subjektiva rekvisit i de immaterialrättsliga lagarna avseende straffrättsliga 

bedömningar 

För immaterialrättsintrång som är straffbelagda med fängelse49 kan inte bara 

gärningspersoner dömas för ansvar. Eftersom medverkansbestämmelsen i 23 kap. 4 § BRB 

bland annat är tillämplig på varje, genom lag eller annan författning, straffbelagd gärning för 

vilken fängelse är föreskrivet, kan också medverkande bli skyldiga till dessa brott. För ansvar 

för gärningspersonen krävs enligt den så kallade täckningsprincipen att huvudbrottets rekvisit 

är täckta av uppsåt eller oaktsamhet, och för medverkansansvar ska huvudbrottets såväl som 

själva främjandegärningens rekvisit vara täckta av uppsåt eller oaktsamhet.50 En person som 

döms för exempelvis medhjälp till upphovsrättsintrång behöver inte ha ett uppsåt som 

stämmer överens med det exakta händelseförloppet som utgör huvudbrottet, alltså intrånget. 

Medhjälparen behöver med andra ord inte ha kännedom om till exempel vilka verk som blivit 

föremål för intrång eller vem som begått intrånget.51 Avgörande är att brottsrekvisiten är 

täckta av uppsåt eller oaktsamhet, beroende på vilket eller vilka subjektiva rekvisit som 

grundar straffansvar enligt lagregeln.52  

Såsom är fallet för bedömningen av de subjektiva rekvisiten gällande skadestånd ovan, 

kan avsändandet av varningsbrev påverka bedömningen av de subjektiva rekvisiten för den 

straffrättsliga sidan av immaterialrättsliga intrång. En näringsidkare som erhåller ett 

varningsbrev men ändå fortsätter med intrångsgörande verksamhet kan göra sig skyldig till 

uppsåtligt intrång. Det finns dock ingen garanti för denna effekt eftersom det i vanlig ordning 

                                                
49 Se t.ex. 8 kap. 1 § VML, 57 § PL, 35 § ML och 53 § URL. 
50 Asp, Petter, Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, s. 64 om täckningsprincipen samt s. 429 f. om 

medverkanslärans struktur. 
51 Nicander, Hans, Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö, SvJT 2012 s. 258-281. 
52 NJA 2007 s. 929. 
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krävs att intrångsgöraren känner till att det finns en viss ensamrätt och att denne begår intrång 

i den ensamrätten.53 

Även så kallade mellanhänder eller service-providers kan anses medverka till 

immaterialrättsliga intrång, men för detta krävs något mer än att bara tillhandahålla och 

bedriva leverantörsverksamhet. Som ett typexempel för när medverkansansvaret aktualiseras 

för mellanhänder anges i förarbetet till genomförandet av Infosocdirektivet vara om en 

intrångsgörare träffat överenskommelse med mellanhanden om att nyttja serverutrymme och 

mellanhanden sedan får "konkreta indikationer" på att serverutrymmet används till att begå 

upphovsrättsintrång.54 

I praxis har varningsbrev visat sig kunna ha betydelse vad gäller uppsåts- och 

oaktsamhetsbedömningar vid immaterialrättsintrång. I ett avgörande från Svea hovrätt 

konstaterades att en person gjort sig skyldig till varumärkesintrång i del av den föreliggande 

tingsrättsdomen som inte överklagats. I tingsrättsdomen hade domstolen angett att den 

tilltalade i vart fall hade agerat grovt oaktsamt genom att inte ha uppfyllt den 

undersökningsplikt rörande varors äkthet som var påkallad med tanke på den typen av handel 

som den tilltalade bedrev (försäljning av vissa märkeskläder). Efter att den tilltalade sedan, 

redan i ett tidigt skede av intrånget, erhållit ett varningsbrev från rättighetshavaren kunde det 

uppfattas som att den tilltalade åtminstone från tidpunkten för erhållandet av varningsbrevet 

varit fullt införstådd med att han sålde piratkopior. Han hade i vart fall varit likgiltig till det. 

Den tilltalade fastslogs därmed ha begått uppsåtligt varumärkesintrång efter att ha erhållit 

varningsbrevet. Domen överklagades i påföljdsfrågan, och i den delen utdömde hovrätten 

bland annat ett treårigt näringsförbud, enligt den dåvarande näringsförbudslagen55, eftersom 

den tilltalade konstaterades ha grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet 

samt att näringsförbudet ansågs påkallat ur allmän synpunkt. I skälen rörande att 

näringsförbudet var påkallat ur allmän synpunkt angavs att den tilltalade fortsatt sin 

försäljning trots att rättighetshavaren skickat varningsbrev och även gett ytterligare 

indikationer på att den tilltalade sålde piratkopierade kläder, tillsammans med 

                                                
53 Arnerstål, Stojan, Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättskyddets [sic!] område, Uppsala, 2015 (IMK 

serien 2015/1, december 2015), s. 13. 
54 Prop. 2004/05:110 s. 339 f. 
55 Lag (1986:436) om näringsförbud, vilken numer är upphävd och har ersatts av lag (2014:836) om näringsförbud. De 

bestämmelser i den upphävda lagen, som var relevanta för den refererade domen, överensstämmer i sak med motsvarande 

bestämmelser i den nya lagen, enligt prop. 2013/14:215 s. 90 och 93. 
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omständigheterna att brottsligheten var relativt omfattande och att den tilltalade hade 

fabricerat en faktura i syfte att påvisa vilket pris som betalats för de piratkopierade varorna.56 

Det så kallade Pirate Bay-målet57 rörde ansvar för medverkan till upphovsrättsintrång 

genom tillhandahållandet av en fildelningstjänst på internet. När hovrätten fastställde att 

själva tillhandahållandet av fildelningstjänsten objektivt sett utgjorde ett främjande av 

upphovsrättsbrott nämndes omständigheten att den tilltalade, i egenskap av tjänsteleverantör, 

inte vidtagit några försiktighetsåtgärder eller tagit bort olovligt material efter att ha fått 

påpekanden och varningar från rättighetshavare (tidigare i domskälen nämns uttryckligen att 

varningsbrev erhållits). Vidare uttalade hovrätten, avseende tjänsteleverantörens uppsåt till 

främjandegärningen och till själva huvudbrotten, att om en tjänsteleverantör "har insikt om 

samtliga förhållanden som måste vara för handen för att ett upphovsrättsintrång ska föreligga, 

täcker hans uppsåt detta brott." Samtidigt förtydligade hovrätten att generell kännedom hos 

tjänsteleverantören om att tjänsten som tillhandahålls används för spridning av illegalt 

material inte kan grunda uppsåt till vilket brott som helst som utförs med hjälp av tjänsten. 

Hovrätten konstaterade sedan att den tilltalade varit väl medveten om att den tjänst som 

tillhandahölls uppfyllde rekvisiten för upphovsrättsintrången som gjordes gällande. Som 

grund för detta anfördes bland annat att den tilltalade erhållit varningsbrev från 

rättighetshavarna. E-postkorrespondens och den tilltalades egna uppgifter var de två andra 

faktorerna som grundade uppsåtet.58  

I en nyligen meddelad dom i det så kallade Blockeringsmålet59 behandlade tingsrätten 

bland annat frågan om en internetleverantör medverkat till upphovsrättsintrång genom att 

tillhandahålla internetuppkopplingar som användes för upphovsrättsintrång med hjälp av 

vissa internetsidor. Kärandena i målet gjorde gällande att svaranden känt till att dessa 

internetsidor innehöll upphovsrättsskyddat material som tillgängliggjorts utan 

rättighetshavarnas samtycken och att svarandens kunder använde internetuppkopplingen för 

att gå in på sidorna. Kännedomen hävdades grunda sig på den allmänna uppmärksamheten 

kring internetsidorna eller åtminstone på grund av att internetleverantörerna erhållit 

varningsbrev med information om intrången. Tingsrätten fann att varningsbreven i detta fall 

                                                
56 Svea hovrätts dom 2013-12-20 B 7713-13, Stockholms tingsrätts dom 2013-07-15 B 769-11. 
57 RH 2013:27. 
58 RH 2013:27. 
59 Stockholms tingsrätts dom 2015-11-27 T 15142-14, 14 (målet överklagades till Svea hovrätt den 17 december men hade 

inte tilldelats något målnummer den 29 december 2015). 
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inte hade någon betydelse vid den subjektiva bedömningen. På grund av att svaranden var ett 

stort kommersiellt bolag i den aktuella branschen förutsattes svaranden känna till att 

intrångsgörande material tillgängliggjordes på de aktuella hemsidorna och att vissa av dess 

användare begick upphovsrättsintrång genom internetuppkopplingen som svaranden 

tillhandahöll.60  

Straffrätten präglas av att objektiva såväl som subjektiva rekvisit i ett straffbud ska 

uppfyllas för utdömande av ansvar. Om en rättighetshavare skickat ett varningsbrev till en 

intrångsgörare påverkas vanligtvis bevisningen avseende den subjektiva delen, alltså om en 

eller flera handlingar begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. I samband med en straffrättslig 

process om immaterialrättsintrång kan en rättighetshavare, som även är målsägande, föra en 

civilrättslig talan för att utfå skadestånd för intrånget. Det kan alltså vara till 

rättighetshavarens fördel att den tilltalade döms för immaterialrättsintrång för att sedan kunna 

grunda det civilrättsliga anspråket på brottmålsdomen. 

Genom rättspraxis har det visat sig att erhållandet av varningsbrev kan grunda 

uppsåtligt handlande vid varumärkesintrång. I avgörandet där detta var aktuellt uttalade 

domstolen att intrångsgöraren visserligen redan innan erhållandet av varningsbrevet hade 

agerat grovt oaktsamt genom att inte ha uppfyllt den undersökningsplikt av varorna som 

krävdes med hänsyn till den specifika branschen intrångsgöraren befann sig i. Det torde vara 

allmänt vedertaget att den aktuella branschen – modeindustrin och försäljningen av 

märkesvaror – är utsatt vad gäller försäljning och tillverkning av piratkopierade varor. 

Resonemanget kring uppsåtsbedömningen i avgörandet lämnar således öppet för huruvida 

varningsbrev i sig leder till att en intrångsgörare efter erhållandet anses begå uppsåtligt 

varumärkesintrång i straffrättsligt hänseende. Förmodligen spelar branschen som 

intrångsgöraren befinner sig i en betydlig roll vid denna bedömning med hänsyn till vad som 

kan förväntas av produkter av en viss beskaffenhet. Klart borde vara att en misstänkt 

intrångsgörare som erhållit ett välformulerat varningsbrev från en rättighetshavare åtminstone 

måste anses behöva reflektera över sin verksamhet. Förekommer ett intrång och 

intrångsgöraren efter erhållandet av varningsbrevet inte upphör med den intrångsgörande 

                                                
60 Stockholms tingsrätts dom 2015-11-27 T 15142-14 (målet överklagades till Svea hovrätt den 17 december men hade inte 

tilldelats något målnummer den 29 december 2015). Trots att svaranden ansågs ha kännedom om att dennes kunder begick 

upphovsrättsintrång genom internetuppkoppling som svaranden tillhandahöll, förelåg inte medverkan i objektiv mening med 

hänsyn till social adekvans.  
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aktiviteten är det rimligt att parten i vart fall anses begå oaktsamt immaterialrättsligt intrång, 

om inte grovt oaktsamt eller till och med uppsåtligt. 

Huruvida en domstol ska meddela näringsförbud som påföljd av varumärkesintrång har 

visat sig, genom avgörandet som nyss nämnts, kunna påverkas av om varningsbrev har 

skickats till en intrångsgörare och dennes agerande efter att ha erhållit brevet. Domskälen i 

avgörandet tyder dock på att ett uteblivet agerande från en näringsidkare efter erhållet 

varningsbrev inte ensamt kan innebära att näringsförbud anses "påkallat ur allmän synpunkt". 

En rättighetshavares intressen av att en intrångsgörare meddelas näringsförbud, om 

intrångsgöraren ändå upphör med den intrångsgörande verksamheten, kan ifrågasättas. Det 

kan däremot bli en följd av att varningsbrev skickats, trots att avsändandet av breven hade 

andra syften. 

Varningsbrev har även visat sig kunna påverka medverkansansvar för 

tjänsteleverantörer. I det ovan diskuterade Pirate Bay-målet fastställdes att eftersom en 

tjänsteleverantör fortsatt att tillhandahålla intrångsgörande material, trots varningar från 

rättighetshavare hade denne objektivt medverkat till upphovsrättsintrång. Uppsåt för 

medverkandegärningen såväl som för huvudbrottet konstaterades sedan föreligga på grund av 

bland annat erhållna varningsbrev. Vidare föreskriver förarbetet till Infosocdirektivet att en 

tjänsteleverantör måste få så kallade "konkreta indikationer" på att tjänsten används till 

immaterialrättsligt intrång. Ett varningsbrev från en rättighetshavare till en tjänsteleverantör, 

som är välutformat och anger på vilket sätt och vilket material som utgör intrång i 

rättighetshavarens immateriella rättigheter, borde kunna bedömas som att "konkreta 

indikationer" förmedlats till tjänsteleverantören. Pirate Bay-målet pekar på att så skulle 

kunna vara fallet.  

 

5.6 Särskilt gällande domännamn 

Domännamn kan anses fungera som varumärken i bemärkelsen att de ger kunder en antydan 

till ett ursprung och förmedlar en igenkänningsfaktor. En varumärkesinnehavare har dock 

ingen automatisk företrädesrätt till ett domännamn som återspeglar varumärket, den som 

ansöker om ett domännamn är istället ansvarig för att det inte gör intrång i någon annans 

rättighet. Är en part intresserad av ett upptaget domännamn kan parten försöka köpa 

domännamnet av den som innehar det eller ansöka om att inleda ett tvistlösningsförfarande 
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(förutsatt att vissa kriterier uppnåtts).61 Vid tvister rörande toppdomänen ".se" finns det så 

kallade Alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF). Enligt ATF ska sökanden uppfylla tre 

rekvisit för att få ett domännamn överfört på sig, varav ett av dessa är att domännamnet har 

registrerats eller använts i ond tro.62 För tvister gällande så kallade generiska toppdomäner, 

exempelvis ".com", ".net" och ".org", samt vissa nationella toppdomäner aktualiseras 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Enligt detta tvistlösningssystem 

kan ett domännamn överföras på en part om tre rekvisit, liknande de som gäller för ATF, 

uppfylls. Enligt UDRP krävs dock att domännamnsinnehavaren både registrerat 

domännamnet och använder det i ond tro.63  

Innan rättighetshavaren ansöker om tvistlösning bör denne skicka ett varningsbrev till 

domännamnsinnehavaren för att försöka stoppa intrånget på frivillig väg. Vidare kan 

varningsbrevet ha betydelse vid ett eventuellt framtida tvistelösningsförfarande eftersom det 

uppmärksammar intrånget och således påverkar ondtrosbedömningen. Ur strategisk synpunkt 

rekommenderas det dock inte att rättighetshavaren föreslår att köpa loss domännamnet innan 

en konflikt uppstått. Ett förslag om betalning kan påverka utgången i kommande 

tvistelösningsförfaranden till nackdel för rättighetshavaren. Det kan uppfattas som att 

rättighetshavaren är osäker på sin rätt till domännamnet genom att föreslå betalning.64  

Ett exempel på när varningsbrev har påverkat ondtrosbedömningen i ett ATF från 2010 

var när en sökande hävdade bättre rätt till ett domännamn som var identiskt med sökandens 

registrerade varumärke. På motpartens hemsida såldes även sådana produkter som var direkt 

konkurrerande med sökandens. Sökanden hade en kort tid innan ansökan om ATF fått det 

aktuella varumärket överfört på sig och den tidigare innehavaren av varumärket hade förhållit 

sig passiv till det tvistiga domännamnets förekomst under flera år. Gällande ond tro uttalade 

tvistelösaren sedan att domännamnsinnehavaren försattes i ond tro avseende användningen 

enbart genom att sökanden skickat varningsbrev till innehavaren.65 Vid ondtrosbedömningen 

i ett annat ATF från 2014, rörande en varumärkesinnehavares bättre rätt till två med 

varumärket mer eller mindre identiska domännamn, konstaterade tvistelösarna att sökanden 

                                                
61 Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier, en juridisk vägledning, s. 95 ff. 
62 Punkt 7, Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015, Internetstiftelsen i Sverige. 
63 Punkt 4 a., Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN). 
64 Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier, en juridisk vägledning, s. 110; för samma resonemang se även 

Forsman, Malin och Söderlund Sause, Jeanette, Domännamn, strategier och juridiska överväganden, s. 87. 
65 ATF beslut 2010-12-20 ärendenummer 434. 
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inte skickat varningsbrev eller på annat sätt upplyst domännamnsinnehavaren om de 

eventuella intrången. Innan sökanden ansökte om ATF hade denne kontaktat innehavaren via 

e-post med förslag om att köpa domännamnen samt med upplysning om att sökandens 

varumärke var välkänt i Sverige och förekommit i TV under flera år. Tvistelösarna uttalade 

att detta möjligen upplyste innehavaren om att sökanden ägde kännetecknet som även 

utgjorde det omtvistade domännamnet, men att det inte kunde betraktas som att sökanden 

skickat varningsbrev. Innehavaren av domännamnen ansågs därmed varken ha registrerat 

eller använt namnen i ond tro och fick behålla domännamnet.66  

Det kan konstateras att varningsbrevet har en viktig roll vid domännamnskonflikter. 

Anser en rättighetshavare av en immateriell rättighet, till exempel ett varumärke, att den 

innehar bättre rätt till ett domännamn bör en naturlig åtgärd vara att så fort som möjligt 

skicka ett varningsbrev till domännamnsinnehavaren. Det kan finnas möjligheter att lösa 

konflikten enbart genom brevet och kontakterna som följer efteråt, men det är också ett sätt 

att försätta motparten i ond tro inför ett ATF. Varningsbrevet har även visat sig kunna bryta 

passiviteten hos en eventuell tidigare innehavare av ett visst varumärke som inte invänt mot 

användningen av ett tvistigt domännamn. Det ovan refererade fallet från 2014 belyste vikten 

av att föregå ett ATF med ett "karaktäristiskt" varningsbrev. Trots att sökanden hade haft 

kontakt via e-post med domännamnsinnehavaren ansåg tvistelösaren att 

domännamnsinnehavaren inte skickat ett varningsbrev, vilket ledde till slutsatsen att 

domännamnet inte användes i ond tro. Det kan konstateras att tvistelösarna genom sin slutsats 

ger en fingervisning om vilket budskap ett varningsbrev bör ha vid domännamnstvister – 

brevet ska åtminstone informera domännamnsinnehavaren om att rättighetshavaren äger ett 

med domännamnet liknande eller identiskt varumärke och att användning av detta 

domännamn utgör intrång i rättighetshavarens immaterialrätt. 

Vidare anges det i doktrin att ett varningsbrev inte bör erbjuda betalning för ett 

domännamn innan en konflikt uppstått. Det vore dock rimligt att framföra en önskan om att 

förhandla om en eventuell överföring av domännamnet, om avsikten med varningsbrevet är 

att i första hand lösa situationen utan att behöva ansöka om ATF. Eftersom erbjudandet om 

förhandling underförstått kan förstås som att betalning för ett domännamn erbjuds, verkar det 

som att avsändaren av varningsbrevet eventuellt måste bestämma sig för vilket syfte 

                                                
66 ATF beslut 2014-02-07 ärendenummer 717. 
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varningsbrevet ska ha, innan avsändandet. Är syftet att på ett effektivt och relativt billigt sätt 

lösa konflikten med ett varningsbrev, bör varningsbrevet erbjuda förhandling eller till och 

med ett köp. Är syftet å andra sidan att försätta domännamnsinnehavaren i ond tro, om det 

finns starka misstankar om att domännamnsinnehavaren inte kommer vilja överföra 

domännamnet till ett rimligt pris, kan det vara strategiskt för rättighetshavaren att inte erbjuda 

betalning eller förhandling i varningsbrevet. Detta för att inte försvaga sin position i en 

kommande tvistelösning. Eventuellt kan varningsbrevet ändå generera förhandlingar, 

beroende på domännamnsinnehavarens respons till det. 

 

6 Sanktioner mot varningsbrev 

6.1 Skadestånd vid felaktiga påståenden 

Om en avsändare av ett varningsbrev påstår att en part gör intrång i immateriella rättigheter 

och det sedan framkommer att dessa rättigheter inte existerar, kan påståendena i brevet 

föranleda skadeståndsskyldighet för avsändaren. Detta konstaterades i NJA 1953 s. 775 

(Splitkein-målet) som gällde ett, genom varningsbrev framfört, påstående om patentintrång, 

där ett av de åberopade patenten hade förfallit. Avgörandet anses i doktrin vara fortsatt 

prejudicerande.67  

I målet hade en skidtillverkare (Splitkein) erhållit licensrättigheter att tillverka skidor 

enligt ett visst patent. Enligt licensavtalet skulle Splitkein erlägga licensavgifter för att bland 

annat täcka de patentavgifter som patenthavaren åtagit sig att betala för att upprätthålla det 

aktuella patentet. Det ursprungliga patentet togs sedermera, av olika anledningar, över av en 

förvaltare. Förvaltaren glömde därefter att betala patentavgifterna, vilket ledde till att patentet 

förföll utan Splitkeins kännedom. När en annan skidtillverkare (Svensson), efter att patentet 

förfallit, började tillverkade en typ av skida som enligt Splitkein utgjorde patentintrång, 

skickade Splitkein ett varningsbrev till Svensson. I varningsbrevet framförde Splitkein att 

Svenssons skidtillverkning utgjorde patentintrång samt att Svensson skulle upphöra med 

tillverkningen och försäljningen av skidorna. Om anmaningarna inte hörsammades 

meddelade Splitkein att de avsåg att väcka talan om patentintrång. Efter ytterligare ett 

varningsbrev och ett antal telefonsamtal med en anställd hos Splitkein, övertygades Svensson 

                                                
67 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 429. 
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om att patentintrång faktiskt förelåg. Uppfattningen förstärktes av att Svensson även 

kontaktade en utomstående patentbyrå som bekräftade att det aktuella patentet var gällande. 

En överenskommelse träffades således mellan parterna, varigenom Svensson åtog sig att 

betala en viss licensavgift till Splitkein samt upphöra med produktionen av de 

intrångsgörande skidorna. I målet var ostridigt att Svenssons skidor visserligen skulle ha 

utgjort patentintrång om Splitkeins patent var gällande.68  

HD konstaterade att Splitkein visserligen hade haft anledning att anta att det förfallna 

patentet fortfarande var gällande och alltså hade agerat i god tro vid påstående om att det var 

giltigt. Trots detta borde Splitkein ha räknat med att Svensson sannolikt skulle godta att 

patentet som Splitkein gjorde gällande fortfarande var giltigt. HD bedömde att inget ansvar 

skulle läggas på Svensson och de möjligheter denne haft att utreda patentets giltighet. 

Anledningen var att Splitkein var dotterbolag till ett stort, välansett bolag samt att 

påståendena om patentintrånget var allvarliga till sin natur. Splitkein fastställdes därmed ha 

ett ansvar över sina påståenden och de konsekvenser som följde av att Svensson antog att det 

åberopade patentet och den tillhörande licensrätten var giltigt. Splitkein konstaterades vara 

skyldig att ersätta Svensson för de kostnader som orsakats av att lägga om 

skidtillverkningen.69 

Splitkeinmålet påvisar hur viktigt det är att en part som hävdar intrång i en, i vart fall, 

registrerad rättighet, verkligen försäkrat sig om att rättigheten existerar. Målet behandlar 

visserligen situationen när en licenstagare hävdar sin rätt, men borde även vara tillämplig på 

situationen när en rättighetshavare påstår intrång i de egna rättigheterna. Splitkeinmålet 

klargör inte huruvida en innehavare av en oregistrerad rättighet kan bli ersättningsskyldig på 

samma sätt som Splitkein.70 

I HD:s domskäl anges att Splitkein borde ha tagit i beaktande att Svensson inte skulle 

tvivla på Splitkeins påstående om patentets giltighet med hänsyn till att Splitkein var 

dotterbolag till ett välansett bolag samt påståendenas allvarliga natur. Det kan alltså 

ifrågasättas om vem som helst som genom exempelvis varningsbrev påstår intrång i en 

förfallen eller inte ens existerande "registrerad" rättighet kan bli ersättningsskyldig för 

                                                
68 NJA 1953 s. 775. 
69 NJA 1953 s. 775. 
70 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 93. 
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kostnader en påstådd intrångsgörare har för åtgärder som vidtas med anledning av 

påståendena. I enlighet med HD:s uttalande kan det krävas mer än själva påståendet om 

intrång, exempelvis att den som hävdar intrång även anses vara så etablerad på marknaden att 

en påstådd intrångsgörare kan utgå ifrån att påståendena är befogade.  

Gällande partsställningen lämnas även frågan öppen huruvida denna påverkar den 

påstådda intrångsgörarens ansvar att efterforska om rättigheterna vari intrång påstås faktiskt 

existerar. I Splitkein-målet uttalades det att Splitkeins starka ställning inom den relevanta 

branschen innebar att Splitkein behövde svara för påståendets riktighet, oavsett möjligheterna 

Svensson själv hade till efterforskning av patentets giltighet. Det skulle med andra ord vara 

möjligt att tolka detta som att ju starkare ställning en part har på den aktuella marknaden, 

desto mindre efterforskningsansvar har motparten. Rimligt är dock att den som påstår intrång 

har en proportionerligt större skyldighet att efterforska påståendets riktighet. Vad gäller 

parternas möjligheter att undersöka status för registrerade rättigheter har det dessutom skett 

en betydande teknisk utveckling sedan tiden för Splitkein-målet. Idag är det relativt enkelt för 

vem som helst att utan kostnad undersöka en påstådd rättighets formella giltighet genom 

olika elektroniska databaser. 

Parterna hade även haft en omfattande kontakt utöver varningsbrevet, som visserligen 

inleddes av Splitkeins varningsbrev. Det framstår dock som tveksamt att av Splitkein-målet 

dra slutsatsen att det är påståenden i varningsbrev som i sig föranleder skadeståndsskyldighet. 

Istället bör slutsatsen dras att ett påstridigt och konsekvent felaktigt hävdande om 

immaterialrättsligt intrång kan ge upphov till skadeståndsskyldighet, oavsett genom vilket 

medel det sker. För att enbart varningsbrev ska föranleda skadeståndsskyldighet krävs 

förmodligen att flertalet skickas och att rättighetshavaren i brevet framstår som säker på att 

denne innehar en immaterialrätt och att mottagaren av brevet tveklöst begår intrång i 

rättigheten.  

För att vara helt säker på att undvika skadeståndsskyldighet på grund av påståenden i 

varningsbrev, ska avsändaren av brevet förvissa sig om att rättigheten som görs gällande 

faktiskt existerar. Trots att avsändaren av brevet är i god tro om rättighetens existens kan det 

föranleda skadeståndsskyldighet om det visar sig att rättigheten inte existerar. Faktorer som 

påverkar bedömningen vid skadeståndsskyldighet synes vara parternas ställning och därmed 
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graden av ansvar över sina påståenden som den som påstår sig inneha en rättighet har samt 

vilken ytterligare kontakt parterna haft. 

 

6.2 Straffrättslig påföljd för avsändaren 

Det kan finnas en möjlighet att vissa påståenden i varningsbrev aktualiserar straffansvar för 

förtal eller förolämpning, såväl som för bedrägeri eller bedrägligt beteende.71  

 

6.2.1 Förtal eller förolämpning 

För förtal utgår straffansvar enligt 5 kap. 1 § 1 st. BRB för bland annat den som uppsåtligen 

lämnar uppgift ägnad att utsätta någon för andras missaktning. I stora drag innebär brottet att 

en person lämnar en nedsättande uppgift om en annan person, till en tredje person. 

Förtalsbrott kan endast föreligga om det riktas mot en fysisk person, men om uppgiften avser 

en juridisk person varigenom en enskild fysisk person kan identifieras, kan även det vara 

förtal. Vidare krävs att den nedsättande uppgiften når tredje man, antingen genom att 

avsändaren riktar sig direkt till tredje man eller att denne uppfattar uppgiften på annat sätt. I 5 

kap. 1 § 2 st. återfinns en ansvarsfrihetsregel som innebär att en person, som visserligen 

lämnar en kränkande uppgift om en annan, inte anses begå förtal om uppgiftslämnaren anses 

varit skyldig att lämna uppgiften eller om det varit försvarligt.72 Enligt 5 kap. 3 § BRB kan 

bland annat den som uppsåtligen smädar annan genom kränkande beteende, exempelvis 

genom beskyllning, dömas för förolämpning. Påståenden som utgör smädelse, alltså hånande, 

ska vara riktade till den berörda personen för att utgöra förolämpning enligt BRB.73 

 

6.2.2 Bedrägeri eller bedrägligt beteende 

Genom 9 kap. 1 § BRB kan den som genom att uppsåtligen vilseleda någon förmår den 

vilseledde till handling eller underlåtenhet, samtidigt som det innebär vinning för 

gärningspersonen och skada för den vilseledde, dömas för bedrägeri. Är brottet ringa utgår 

straffansvar för bedrägligt beteende enligt 9 kap. 2 § BRB. Vilseledandet ska bestå i att 

                                                
71 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 94. 
72 Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5 kap. 1 §.  
73 Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 5 kap. 3 §. 
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gärningspersonen på något vis förmedlar en felaktig uppfattning om något eller någon på ett 

sätt som framstår som vilseledande utifrån den vilseleddes uppfattning. Vilseledandet ska 

sedan ha direkt samband med att den vilseledde handlar eller underlåter att handla på ett sätt 

som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde. Skadan och 

vinningen ska tillhöra samma ekonomiska förändring och är således beroende av varandra.74 

Det kan ofta vara svårt att bevisa att en avsändare av ett varningsbrev haft vinning av 

avsändandet samt att samtliga brottsrekvisit är täckta av uppsåt – något som innebär att 

avsändandet av varningsbrev endast i extremfall kan aktualisera straffansvar för bedrägeri 

eller bedrägligt beteende.75  

I förarbetet till 22 § i lag om ändring i förordningen den 16 maj 1884 angående patent 

(patentförordningen) uttalade sig departementschefen om ofullständiga eller oriktiga 

meddelanden om patentskydd och på vilka sätt dessa kan ge vilseledande intryck. Som 

exempel på sådana typer av meddelanden nämndes att någon felaktigt uppger att denne 

innehar eller har sökt ett visst patent, att patentskydd fortfarande gäller trots att det förfallit 

samt att det visserligen finns ett patent men med en annan innebörd än vad innehavaren 

hävdar. Detta genom att rikta sig till en viss konkurrent eller andra som står i, eller är 

intresserade av att inleda, affärsförbindelser med konkurrenten. Departementschefen uttalade 

vidare att denna typ av meddelanden borde kunna aktualisera straffansvar för bedrägeri eller 

annan oredlighet, såväl som för ärekränkning enligt den dåvarande strafflagen.76 

 

6.2.3 Reflektion rörande straffrättsliga påföljder 

Ett varningsbrev varigenom avsändaren pekar ut en fysisk person som intrångsgörare med 

åtminstone delvis en avsikt att kränka personen, kan utgöra förtal eller förolämpning. Förtal 

kan bli aktuellt om varningsbrevet skickas till, eller på annat sätt når, exempelvis den 

påstådda intrångsgörarens kunder för att försöka stoppa handeln av en intrångsgörande 

produkt. Även om brevet pekar ut ett företag som intrångsgörande aktualiseras 

förtalsbestämmelsen om en enskild person kan urskiljas. Om företaget som anklagas är litet 

med några få anställda eller ett företag som har tydlig rollfördelning av vem som ansvarar för 

                                                
74 Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 9 kap. 1 §. 
75 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 94. 
76 NJA II 1945 s. 181 ff., vilken hänvisas till av Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 93. 
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den intrångsgörande verksamheten kanske en enskild kan pekas ut indirekt. Når inte 

anklagelserna en tredje part kan förolämpning bli aktuellt.  

Ovan exempel på påståenden som enligt förarbetet till patentförordningen kan 

föranleda straffansvar för bedrägeri eller bedrägligt beteende kan återfinnas i varningsbrev. 

Det kan till exempel handla om att en part skickar ett varningsbrev till en konkurrents kunder 

med det felaktiga påståendet att konkurrenten säljer piratkopierade kläder och att kunderna 

istället kan vända sig till avsändaren av varningsbrevet för att inte köpa intrångsgörande 

produkter, men till ett högre pris. Upphör konkurrentens kunder därmed att köpa in varor från 

konkurrenten till förmån för avsändaren av varningsbrevet, har avsändaren fått vinning av 

vilseledandet och kunderna, de vilseledda, har lidit förlust. Denna typ av varningsbrev borde 

även kunna utgöra förtal. 

Avgörande för att brott ska föreligga på grund av ett varningsbrev är att avsändaren har 

ett uppsåt som täcker samtliga brottsrekvisit. En seriös rättighetshavare borde enkelt kunna 

undvika straffansvar genom att endast skicka underbyggda varningsbrev med syften att 

exempelvis stoppa ett pågående intrång och nå en förlikning. Det är även viktigt i detta 

hänseende att avsändaren förvissar sig om att den immateriella rättigheten som görs gällande 

existerar eller om den är oregistrerad, att det är sannolikt att den existerar.  

 

6.3 Negativ fastställelsetalan från den påstådda intrångsgöraren 

Om en part påstås begå intrång i en immateriell rättighet finns det möjlighet för den 

anklagade parten att föra en negativ fastställelsetalan för att fastställa att det inte föreligger 

något intrång. Konsekvenserna av att en påstådd intrångsgörare väcker en fastställelsetalan 

innebär att den parten kan få en fördel av att sätta ramen för processen.77 Reglering kring 

fastställelsetalan återfinns i bland annat 63 § PL och 41 § ML78. För varumärkes- och 

firmarätt gäller den generella regeln om fastställelsetalan i 13 kap. 2 § RB, som även är 

gällande för upphovsrätt.79 Samtliga nämnda regler anger att en fastställelsetalan får tas upp 

till prövning om det råder ovisshet om ett rättsförhållande80 respektive ett förhållande81 och 

                                                
77 Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, s. 94. 
78 Se även 22 § namnlagen (1982:670) och 10 kap. 1 § växtförädlarrättslag (1997:306).  
79 Prop. 2009/10:225 s. 279. Den numer upphävda varumärkeslag (1960:644) innehöll en särreglering i dess 44 §, men vid 

utformningen av den nuvarande VML ansågs bestämmelsen onödig eftersom 13 kap. 2 § RB ansågs tillämplig. 
80 Som det formuleras i 13 kap. 2 § RB. 
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det är till nackdel för käranden. Gällande innebörden av de olika reglerna talar förarbeten till 

den nuvarande VML samt förarbeten till förslag om en ny, ännu ej ikraftträdd, patentlag, för 

att specialregleringen rörande fastställelsetalan avseende immaterialrätter numer ska tolkas på 

samma sätt som 13 kap. 2 § RB. Begreppet rättsförhållande har gradvis utvidgats från att 

avse relationen mellan två avtalsparter till att även avse förhållandet mellan en innehavare av 

en immateriell rättighet och en intrångsgörare.82 Vidare krävs att det råder ovisshet om detta 

rättsförhållande, vilket exempelvis kan innebära att en part tvekar på om användningen av ett 

visst varumärke utgör intrång i ett annat. Ovissheten av detta har konstaterats kunna vara till 

nackdel för parten eftersom det kan hämma dennes handlande.83   

Ett varningsbrev om påstått immaterialrättsligt intrång bör kunna trigga den påstådda 

intrångsgöraren till att väcka en negativ fastställelsetalan om att intrång inte föreligger. Det är 

sannolikt att ett varningsbrev skapar en situation av ovisshet kring rättsförhållandet mellan 

rättighetshavaren och den påstådda intrångsgöraren som är till nackdel för intrångsgöraren. 

Påståendet om intrång kan innebära att den påstådda intrångsgöraren exempelvis måste 

pausa, lägga om eller upphöra med tillverkning eller försäljning av en vara. Dessa 

omständigheter aktualiserar bestämmelsen i 13 kap. 2 § RB, alternativt någon av 

särregleringarna som nämnts ovan.  

Genom att väcka en fastställelsetalan får alltså parten fördel av att diktera ramen för 

processen. Avsändaren av varningsbrevet kan vidare bli skyldig att enligt 18 kap. 1 § RB 

betala motpartens rättegångskostnader om det fastställs att ett intrång inte föreligger. Har den 

påstådda intrångsgöraren dessutom lidit skada genom att ha hörsammat påståenden i ett 

varningsbrev innan fastställelse av rättsförhållandet skett, bör möjligen fastställelsedomen 

kunna läggas till grund för en skadeståndstalan. 

Med hänsyn till att särregleringen om fastställelsetalan inte längre finns med i VML 

och även föreslås att inte föras över till den nya patentlagen, kommer förmodligen 

särregleringen gällande fastställelsetalan för övriga immaterialrätter också att mönstras ut. 

Istället kommer 13 kap. 2 § RB förmodligen att fungera som grund för dessa former av 

fastställelsetalan. 

                                                                                                                                                  

81 Som det formuleras i 63 § PL, 41 § ML, 22 § namnlagen samt 10 kap. 1 § växtförädlarrättslagen. 
82 Prop. 2009/10:225 s. 277 och SOU 2015:41 s. 219 ff.  
83 Prop. 2009/10:225 s. 278. 
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Det kan vara svårt för en rättighetshavare att medvetet vidta åtgärder för att en 

misstänkt intrångsgörare inte ska väcka fastställelsetalan som följd av ett varningsbrev. För 

att däremot undvika att förlora ett sådant mål är det viktigt att påståendet om intrång i 

varningsbrevet är tydligt preciserat och att det innan avsändandet utretts att intrånget 

åtminstone är sannolikt. Genom att vara så precis som möjligt i varningsbrevet, kan det vara 

ett sätt att påverka ramen för processen vid den eventuella fastställelsetalan. 

 

6.4 Otillbörlig marknadsföring 

MD har i flertalet fall bedömt att avsändandet av varningsbrev utgör 

marknadsföringsåtgärder, något som resulterat i att MD meddelat förbud vid vite avseende 

vissa påståenden som framförts i breven.84 I del två av denna uppsats utvecklas 

omständigheterna kring detta närmare. 

    

DEL II – DEN MARKNADSFÖRINGSRÄTTSLIGA BEDÖMNINGEN 

AV VARNINGSBREV 

7 Marknadsföringsrätten 

7.1 Rättsutvecklingen och relationen mellan MFL och tidigare 

marknadsföringsrättsliga lagar 

Den första svenska marknadsföringslagen var lagen (1970:412) om otillbörlig 

marknadsföring m.m. som sedermera ersattes av 1975 års lag, varpå följde 1995 års lag och 

till slut den nu gällande MFL.85 MFL tillkom som ett resultat av direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder för att etablera enhetliga regler inom EU:s medlemsstater avseende 

konsumentskydd. Direktivet tillkom med 1995 års lag som förebild, något som innebar att 

enbart mindre materiella förändringar av den svenska marknadsföringsrätten behövde göras.86 

Trots att 1995 års lag ansågs fungera väl både i sak och i praktiken påkallade direktivet en ny 

lag för att betona förändringen och genomföra de nödvändiga ändringarna.87 Genom åren har 

det överlag skett begränsade förändringar mellan de olika svenska marknadsföringslagarna, 

                                                
84 Se t.ex. MD 1992:15, MD 2004:14, MD 2011:25. 
85 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, s. 1. 
86 Bernitz, Ulf, Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär, Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, 

Bernitz, Ulf, Domeij, Bengt, Kur, Annette, Nordell, Per Jonas (red.), Festskrift till Marianne Levin, s. 127-146. 
87 Prop. 2007/08:115 s. 60. 
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framförallt vad gäller mellan 1995 års lag och MFL, vilket innebär att viss praxis som hänför 

sig till numer upphävda marknadsföringslagar fortfarande kan vara relevant vid en analys av 

gällande rätt.88  

Nytt för MFL är att marknadsföringsbegreppet har utvidgats till att numer även omfatta 

en näringsidkares agerande i så kallade efterköpssituationer, exempelvis vid leverans eller 

reklamationer. Denna förändring har gjorts med anledning av direktivet om otillbörliga 

affärsmetoder där det, i relation till marknadsföringsbegreppet i 1995 års lag, vidare 

begreppet affärsmetoder används. Begreppet täcker in alla situationer som aktualiseras 

mellan konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring och försäljning av varor men 

eftersom marknadsföringsbegreppet sedan länge är väletablerat inom svensk rättstradition 

fann lagstiftaren att terminologin inte skulle ändras men däremot innebörden utvidgas.89 

 

7.2 Tillämpligheten av marknadsföringsrätten 

Den svenska marknadsföringsrätten är enbart tillämplig i förhållande till 

marknadsföringsåtgärder som riktar sig mot den svenska marknaden, har effekt på den, eller 

riktar sig till en internationell marknad som Sverige ingår i.90  Den tillämpas vidare enbart på 

marknadsföring som sker i kommersiellt syfte, vilket bland annat utesluter sådana yttranden 

eller information i övrigt som faller in under skyddet från 2 kap. 1 § RF, TF eller YGL.91 

Enligt 2 kap. 23 § RF kan rätten till yttrande begränsas gällande näringsverksamhet och det 

faller utanför TF:s och YGL:s syften att skydda näringsidkares ekonomiska intressen, alltså 

framställningar som är av rent kommersiell natur med rent kommersiella syften.92  

Marknadsföringsrätten består av MFL samt flera särregleringar för vissa 

specialområden och existerar enligt 1 § MFL för att motverka otillbörlig marknadsföring till 

förmån för både konsumenter och näringsidkare. MFL är enligt lagens 2 § bland annat 

tillämplig när "näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin 

näringsverksamhet". Marknadsföringsbegreppet är brett, vilket framgår av definitionen i 3 § 

MFL. Det innefattar åtgärder som vidtas i näringsverksamhet för att främja avsättningen av 

                                                
88 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, s. 1. 
89 Prop. 2007/08:115 s. 62 f. 
90 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten en introduktion, s. 114. 
91 Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 43. 
92 Prop. 2007/08:115 s. 57 ff. 
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eller tillgången till produkter. Åtgärderna kan vidtas genom agerande eller underlåtenhet som 

sker under något skede av en näringsidkares kontakt med konsumenter eller näringsidkare 

genom marknadsföring.  

I MFL återfinns tre generalklausuler som i sig inte ger mycket ledning men fylls ut av 

den rättspraxis som utvecklats på området.93 Den första generalklausulen är uppdelad på 5 

och 6 §§ MFL och stadgar att marknadsföring ska stämma överens med god 

marknadsföringssed, i annat fall är den otillbörlig. Otillbörliga åtgärder inom marknadsföring 

fastslås vara sådana som leder, eller sannolikt leder, till att mottagarens förmåga att fatta 

välgrundade affärsbeslut påverkas. De andra två generalklausulerna som återfinns i 7 och 8 

§§ MFL förbjuder aggressiv respektive vilseledande marknadsföring. Om en näringsidkares 

marknadsföring strider mot någon av generalklausulerna kan denne förbjudas vid vite att 

fortsätta med marknadsföringen enligt 23 § MFL eller åläggas att lämna information för att 

komplettera marknadsföringen enligt 24 § MFL. Vid bedömningen av varningsbrev i MD har 

generalklausulerna om god marknadsföringssed och vilseledande marknadsföring 

aktualiserats. Förbud vid vite har varit påföljden vid marknadsföring som bedömts som 

otillbörlig. 

 

7.2.1 God marknadsföringssed enligt 5 och 6 §§ MFL 

Den nuvarande generalklausulen om god marknadsföringssed i 5 och 6 §§ MFL motsvarar 

den sakliga innebörden av 4 § i 1995 års lag94, vilken i sin tur motsvaras av 2 och 3 §§ i 1975 

års lag.95 Begreppet god marknadsföringssed är dynamiskt och får sin innebörd av bland 

annat MD:s praxis, god affärssed och normer som utvecklats inom näringslivet för att 

uppfylla syftet med marknadsrätten – att skydda konsumenter och näringsidkare vid 

marknadsföring.96 Det rymmer även ett krav på vederhäftighet, alltså riktighet. 5 § MFL 

fångar upp alla former av otillbörlig marknadsföring, även de mer specificerade förbuden mot 

vilseledande och aggressiv marknadsföring, men om en marknadsföringsåtgärd anses strida 

                                                
93 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten en introduktion, s. 57. 
94 Prop. 2007/08:115 s. 68. 
95 Prop. 1994/95:123 s. 165. 
96 Prop. 2007/08:115 s. 69 f. 
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mot en specialreglering i MFL behöver inte åtgärden dessutom prövas i förhållande till 5 § 

MFL.97  

Misskreditering är ett exempel på en marknadsföringsåtgärd som regleras av det 

allmänna förbudet mot otillbörlig marknadsföring i 5 § MFL.98 Det utgörs av att en 

näringsidkares marknadsföring är ägnad att nedvärdera en annan näringsidkare. 

Misskreditering är en otillbörlig åtgärd om den, enligt 6 § MFL, i "märkbar mån" påverkar en 

mottagares förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.99 Angående negativa påståenden om 

en annan näringsidkare uttalade domstolen i MD 2006:27 att dessa vanligtvis är tillåtna, 

förutsatt att de är korrekta. I MD 1996:18 framhöll domstolen dock att fullt sakriktiga 

uppgifter om en konkurrent i marknadsföring inte, enligt marknadsföringsrätten, får ha 

effekten att konkurrenten misskrediteras i onödan. 

 

7.2.2 Vilseledande marknadsföring enligt 8 § MFL 

Generalklausulen om förbud mot vilseledande marknadsföring i 8 § MFL hänvisar bland 

annat till 10 § MFL som i sitt första stycke stadgar att näringsidkare inte får använda sig av 

vilseledande påståenden eller andra framställningar om näringsidkarens egen eller någon 

annans näringsverksamhet. Förbudet mot vilseledande påståenden har sin motsvarighet i 6 § i 

1995 års lag100, som även återfinns i en något annorlunda form i 6 § i 1975 års lag.101 

Vilseledande påståenden och framställningar utgör den vanligaste formen av otillbörlig 

marknadsföring och förbudet mot dessa innefattar påståenden eller framställningar som är 

oriktiga såväl som framställningar som innehåller korrekta sakuppgifter men är ägnade att 

vilseleda en konsument genom dess allmänna utformning. Utelämnande av information eller 

sådant som kan missuppfattas omfattas också av bestämmelsen i den mån marknadsföringen 

kan upplevas som vilseledande.102 Vilseledande påståenden är således otillbörliga 

marknadsföringsåtgärder enligt 8 § MFL om de påverkar eller sannolikt påverkar 

                                                
97 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, s. 68 f. 
98 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, s. 69. 
99 Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, s. 81. 
100 Prop. 2007/08:115 s. 84. 
101 Prop. 1994/95:123 s. 49. 
102 Prop. 2007/08:115 s. 84. 



41 

 

mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 8 § MFL ställer, genom sättet 

lagrummet är formulerat på, ett lägre krav på påverkansgraden i förhållande till 6 § MFL.103 

 

7.3 Kort om MD:s bedömning, förbud vid vite och gränsen mot immaterialrätten 

Ärenden om förbud och åläggande gällande marknadsföring prövas av MD som enda 

instans104, vilket innebär att dessa avgöranden genast vinner laga kraft och inte går att 

överklaga. De mål som varit aktuella i MD gällande varningsbrev har uteslutande varit av 

denna sort.105 Orsaken till eninstansförfarandet angavs i förarbete till lag (1970:417) om 

marknadsdomstol bero på att det fanns ett behov av att inom marknadsrätten erhålla slutliga 

avgöranden på ett snabbare sätt än genom förfaranden i allmän domstol.106 Utmärkande för 

förbud som sanktionsform är att det används för att förebygga att en part handlar på ett visst 

sätt, till skillnad från det repressiva straffet och det kompenserande skadeståndet. Inom 

immaterial- och marknadsrätt fyller förbudet en viktig funktion eftersom det är ett sätt att få 

ett intrång eller otillbörliga marknadsföringsåtgärder att upphöra genom ett relativt effektivt 

förfarande i MD.107 

MD fastslår konsekvent genom ett antal av sina avgöranden att domstolen inte beaktar 

immaterialrättsliga övervägningar, exempelvis om immaterialrättsligt intrång förekommit, 

när den prövar en marknadsföringsåtgärds tillbörlighet enligt MFL.108 Eftersom MD är en 

specialdomstol med exklusiv kompetens vad gäller bland annat MFL har domstolen utvecklat 

egna marknadsrättsliga bedömningsprinciper som tillämpas oberoende av immaterialrätten.109 

Trots detta hävdas det i doktrin att det kan anas tendenser till immaterialrättsliga resonemang 

i MD:s avgöranden.110 

 

                                                
103 Jämför "… i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar…" enligt 6 § MFL och "… påverkar eller sannolikt 

påverkar…" enligt 8 § MFL. 
104 Prop. 2007/08:115 s. 60. 
105 Se t.ex. MD 1992:15, MD 2002:25 och MD 2014:16. 
106 Prop. 1970:57 s. 156. 
107 Bernitz, Ulf, Om förbud, särskilt i marknadsdomstolen, NIR 1988 s. 216-224. 
108 Se t.ex. MD 1992:15, MD 1994:25, MD 2006:2, MD 2009:27 och MD 2011:25. 
109 Bernitz, Ulf, Vilseledande om kommersiellt ursprung, Gorton, Lars, Ramberg, Jan, Sandström, Jan (red.), Festskrift till 

Kurt Grönfors, s. 51-64.  
110 Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, s.125. Se även Bernitz, Ulf, Vilseledande om kommersiellt ursprung, 

Gorton, Lars, Ramberg, Jan, Sandström, Jan (red.), Festskrift till Kurt Grönfors, Norstedts Juridik, s. 51-64. 
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8 Varningsbrev i MD 

8.1 Brevens grunddrag  

För redogörelsen i avsnitt 8 ligger tretton avgöranden från MD111 till grund. Två av fallen 

hänför sig till 1975 års lag, fem stycken till 1995 års lag, och de återstående sex fallen hänför 

sig till MFL. I samtliga avgöranden har MD uttalat sig om varningsbrevs förhållande till 

MFL:s regler om otillbörlig marknadsföring. Om MFL har konstaterats tillämplig, vilket har 

skett i elva av tretton fall112, har MD gått vidare till att göra en materiell prövning av brevens 

innehåll och innehållets förenlighet med tillbörlig marknadsföring. Trots att sju av de 

undersökta fallen berör upphävda marknadsföringslagar bedöms de vara relevanta för den 

nuvarande rättsordningen och återspeglar därför gällande rätt. I fall rörande MFL hänvisar 

dessutom MD till äldre fall gällande 1995 eller 1975 års lagar för att klargöra rättsläget i 

domskälen. De olika avgörandena undersöker olika antal brev där i vissa fall MFL inte har 

ansetts tillämplig alls, endast tillämplig på vissa påtalade brev eller tillämplig på alla brev. 

Avsändare av samtliga varningsbrev som har blivit föremål för prövning i MD har varit 

konkurrenter till en påstådd intrångsgörare av någon immaterialrätt. Ibland har avsändarna 

tagit hjälp av ett juridiskt ombud. I tolv av tretton fall har avsändaren även påstått sig själv 

inneha den immateriella rättighet vari intrång hävdats.113 Mottagare av breven har varit 

tidigare, befintliga eller potentiella kunder eller samarbetspartners till den påstådda 

intrångsgöraren samt ibland även den påstådda intrångsgöraren själv. Inte i något av de 

prövade fallen har dock mottagaren enbart varit den i brevet utpekade aktören och 

"ursprungliga intrångsgöraren". Mottagarna har varierat i antal, i ett fall har breven 

exempelvis tillställts 200 personer114 och i ett annat två tidigare samarbetspartners.115 

I breven pekar avsändaren vanligtvis ut en konkurrent som intrångsgörare av någon 

form av immateriell rättighet, bland annat hävdas varumärkes-116, upphovsrätts-117 och 

patentintrång118. Det har dock inte bedömts som nödvändigt att en konkret aktör direkt pekas 

                                                
111 MD 1992:15, MD 1994:25, MD 1996:18, MD 1999:28, MD 2002:25, MD 2004:14, MD 2006:2, MD 2009:26, MD 

2009:27, MD 2010:21, MD 2010:23, MD 2011:25 och MD 2014:16. 
112 MD 1992:15, MD 1994:25, MD:1996:18, MD 1999:28, MD 2002:25, MD 2004:14, MD 2006:2, MD 2009:26, MD 

2009:27, MD 2010:23 och MD 2011:25, dock har inte MFL varit tillämplig på alla påtalade breven i samtliga mål. 
113 I MD 2014:16 hävdades intrång i tredje mans upphovsrätt. 
114 MD 1992:15. 
115 MD 2009:27. 
116 Se t.ex. MD 2002:25. 
117 Se t.ex. MD 1999:28. 
118 Se t.ex. MD 2011:25. 
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ut. Det har varit tillräckligt att det genom mottagarnas uppfattning framgår att en särskild 

näringsidkare avses.119 Vissa brev innehåller mer onyanserade och självsäkra påståenden om 

intrång än andra och ibland innehåller breven hot om att rättsliga åtgärder kommer att vidtas, 

antingen mot mottagaren eller mot den i brevet utpekade näringsidkaren. I de flesta fall 

främjar även avsändaren sina egna produkter genom breven på ett eller annat sätt.  

 

8.2 Marknadsföringslagens tillämplighet på varningsbrev 

8.2.1 Varningsbrevet som en marknadsföringsåtgärd 

För att MD överhuvudtaget ska kunna pröva ett varningsbrevs innehåll enligt MFL krävs att 

MFL kan tillämpas på brevet, det vill säga att brevet i sin helhet bedöms utgöra 

marknadsföring enligt 3 § MFL och riktar sig mot Sverige eller en marknad där Sverige 

ingår. För att avgöra detta har MD beaktat brevens mottagare och sedan innehållet med 

hänsyn till huruvida påståenden i breven har haft "kommersiella syften och kommersiella 

förhållanden till föremål".120 

Ett varningsbrev har bedömts utgöra en marknadsföringsåtgärd om det syftat till att 

påverka mottagaren så att avsändarens egen försäljning av produkter gynnas. Brevet har då 

ansetts ha ett kommersiellt – avsättningsfrämjande – syfte och kommersiella förhållanden till 

föremål.121 I MD 2014:16 fastslogs att det i målet påtalade brevet i och för sig hade ett 

avsättningsfrämjande syfte, eftersom det skulle påverka en framtida upphandling av en i 

brevet berörd produkt, men eftersom det inte berörde rent kommersiella förhållanden var inte 

MFL tillämplig. Klart är således att ett varningsbrev ska uppfylla kraven på att ha ett 

avsättningsfrämjande syfte samt behandla rent kommersiella förhållanden för att MFL ska 

vara tillämplig. Åtminstone vad gäller gränsdragningen mot yttrandefriheten. I fallen där 

MFL inte ansetts tillämplig på undersökta brev har det berott på att brev ansetts falla utanför 

MD:s jurisdiktion122, att brev utgjort led i en juridisk skriftväxling123, respektive att brev varit 

skyddade av yttrandefrihet.124 

                                                
119 Se t.ex. MD 1992:15. 
120 Denna formulering återkommer i MD 1992:15, MD 1994:25, MD 1996:18, MD 1999:28, MD 2009:27, MD 2010:23, 

MD 2011:25 och MD 2014:16. 
121 Se bl.a. MD 1992:15, MD 2004:14 och MD 2014:16. 
122 MD 2004:14. 
123 MD 2010:21. 
124 MD 2014:16. 
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8.2.2 Brev riktade mot eller med effekt i Sverige, eller en marknad vari Sverige ingår 

I MD 2004:14 tog domstolen bland annat ställning till huruvida MFL var tillämplig på tre 

olika varningsbrev ställda till tre av kärandens kunder. I de aktuella breven hade svaranden i 

målet gjort gällande att denne hade bättre rätt än käranden till immateriella rättigheter som 

käranden använde sig av. I MD invände svaranden att bland annat en av mottagarna av ett av 

breven inte bedrev någon verksamhet i Sverige och därför var inte brevet riktat till den 

svenska marknaden eller hade någon effekt på den. Käranden höll med om att mottagaren 

visserligen inte bedrev någon verksamhet i Sverige men hävdade att mottagaren däremot 

hade beställt produkter av käranden via kärandens svenska bolag, alltså via den svenska 

marknaden. Genom detta, tillsammans med faktumet att adressen som varningsbrevet 

skickats till var en postbox i Malmö, hävdade käranden att brevet måste anses varit riktat 

mot, eller haft effekt på, den svenska marknaden. MD kom till slutsatsen att käranden var 

verksam på flera marknader över hela världen och inte hade visat att det aktuella brevet varit 

riktat till just den svenska marknaden eller haft effekt på just den. MD gick således inte 

vidare i sin bedömning av just detta brev eftersom MFL inte ansågs tillämplig. 

Gällande de två brev som återstod i målet konstaterade MD att det var ostridigt att 

mottagaren av ett av dessa brev var en aktör på den svenska marknaden. Densamma 

tillverkade en produkt under licens från mottagaren av det återstående varningsbrevet. 

Således konstaterades breven ha riktats mot, eller haft effekt på, den svenska marknaden. 

 

8.2.3 Ett led i en juridisk skriftväxling 

I MD 2010:21 prövade domstolen bland annat huruvida vissa påståenden kunde anses utgöra 

otillbörlig marknadsföring. Käranden i målet yrkade att svaranden skulle upphöra med viss 

marknadsföring av produkter då käranden ansåg att marknadsföringen utgjorde 

renommésnyltning, vilseledande marknadsföring och vilseledande efterbildning. Svaranden 

genstämde och yrkade att käranden/gensvaranden skulle upphöra att använda vissa 

påståenden om svarandens/genkärandens produkter som ansågs strida mot god 

marknadsföringssed, vara vilseledande och misskrediterande i strid med 5 och 6 §§ MFL. 

Påståendena hade framförts genom tre pressmeddelanden och åtta brev, däribland e-post, till 
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chefsjuristen hos en stor kund till genkäranden. Breven innehöll påståenden som att 

genkärandens produkter var "counterfeit products", "infringing products", "clearly infringes 

GSV's [gensvarandens] registered GOLDEN GATE mark" med mera. Vid bedömningen av 

MFL:s tillämplighet på breven konstaterade MD att breven berörde en tvist som pågått 

mellan genkäranden och gensvaranden och att samtliga brev hänvisade till en tidigare 

tingsrättsdom meddelad i tvisten. Breven bedömdes vara ett led i en juridisk skriftväxling 

mellan gensvaranden och en jurist hos en potentiell kund till gensvaranden. Härvid slog MD 

fast att "[v]arje påstående som framförs i skriftväxling mellan potentiella avtalsparter eller 

liknande kan inte vara att bedöma som marknadsföring." Breven i sig bedömdes således inte 

ha ett kommersiellt syfte och MFL gick inte vidare till att pröva brevens förenlighet med 

MFL. 

 

8.2.4  Yttrandefrihetsrättsligt skyddade meddelanden 

MD 2014:16 behandlar gränsdragningen mellan varningsbrev som marknadsföring eller som 

yttrandefrihetsrättsligt skyddade. Tvisten rörde två aktörer verksamma på samma marknad 

där den ena aktören, svaranden i målet, skickat brev till en upphandlande myndighet med 

påståenden om att käranden i målet genom sin produkt begick intrång i tredje mans 

upphovsrätt. Käranden var befintlig leverantör av den påstått intrångsgörande produkten som 

myndigheten upphandlat. Avsändaren av brevet hävdade även att i och med intrånget kunde 

käranden erbjuda lägre priser av den aktuella produkten jämfört med vad avsändaren själv 

samt andra konkurrerande aktörer på samma marknad kunde erbjuda. I MD yrkade käranden 

att avsändaren av brevet (svaranden) skulle förbjudas att fortsätta med dessa påståenden 

eftersom käranden menade att påståendena utgjorde otillbörlig marknadsföring. Trots att 

brevets avsändare inte var rättighetshavaren själv gjorde käranden gällande att delar av brevet 

skulle jämställas med bland annat ett varningsbrev och att MFL därför var tillämplig. 

Svaranden invände att brevet var yttrandefrihetsrättsligt skyddat, vilket i så fall uteslöt en 

prövning enligt MFL.  

MD inledde sin bedömning genom att konstatera att MFL:s tillämpningsområde 

begränsas av tryck- och yttrandefriheten. Enligt 2 kap. 1 § RF ska var och en bland annat 

tillförsäkras rätten att yttra sig gentemot det allmänna och MD konstaterade att ett 

meddelande av beslut om förbud vid vite utgör ett ingrepp som omfattas av denna 
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skyddsreglering. MFL kan inte tillämpas på framställningar som har syftet att förmedla vissa 

värderingar till allmänheten eller påverka ett beteende hos denna. Avgränsningen mellan TF, 

YGL och RF gentemot MFL bestäms efter samma normer. Gällande MFL:s tillämplighet på 

det påtalade brevet uttalade MD att bedömningen ska ske med beaktande av att mottagaren är 

upphandlade myndighet av just den produkten som brevet avsåg. Inbegripet i myndighetens 

skyldighet med hänsyn till detta är att utöva tillsyn över den aktuella verksamheten och i 

allmänhet pröva frågor och handlägga ärenden om verksamheten. Eftersom brevet skickats av 

svaranden, inom dennes näringsverksamhet, till en myndighet som bland annat upphandlade 

en produkt som svaranden tillhandahöll, berörde brevet förhållanden av kommersiell natur. 

Vidare ansågs det att brevet skulle påverka framtida upphandlingar, vilket innebar att det 

hade ett avsättningsfrämjande syfte. Vid en bedömning av brevet i dess helhet konstaterades 

det dock inte ha rört rent kommersiella förhållanden på grund av att det innehöll uppgifter av 

åsiktsförmedlande karaktär. Avsändaren av varningsbrevet hade, såsom verksam på 

marknaden för den aktuella upphandlingen, en rätt att till den ansvariga myndigheten påtala 

att vissa krav inte uppfylldes av en annan aktör på marknaden. MD konstaterade således att 

den inte var behörig att pröva målet i sak. 

 

8.2.5 Reflektion kring MFL:s tillämplighet på varningsbrev 

Mottagarna i samtliga elva avgöranden där MD har konstaterat MFL som tillämplig på 

varningsbreven har varit tidigare, befintliga eller potentiella kunder alternativt 

samarbetspartners till den som utpekats som intrångsgörare i breven. Ibland har även den 

påstådda intrångsgöraren erhållit brevet tillsammans med en eller fler av dessa parter. Vem 

som tillställs brevet borde ha betydelse vid bedömningen om brevet anses främja avsändarens 

produkter eftersom det inte skulle vara avsättningsfrämjande för avsändaren att skicka brevet 

till vem som helst enbart för att exempelvis svartmåla en konkurrent. Mottagaren av brevet 

borde ha någon form av befintlig eller potentiell kommersiell koppling till den påstådda 

intrångsgöraren för att brevet ska utgöra en marknadsföringsåtgärd. 

Det måste numer anses som okontroversiellt att avsändandet av varningsbrev kan 

utgöra en marknadsföringsåtgärd med hänsyn till att MFL har konstaterats tillämplig på 
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varningsbrev av MD i elva av tretton fall.125 Det verkar inte heller ställas alltför höga krav på 

ett varningsbrevs innehåll för att det ska klassificeras som marknadsföring, det är närmast de 

formella kraven som sätter stopp för MFL:s tillämplighet. Det verkar snarast vara en naturlig 

följd av det sedvanliga varningsbrevets konstruktion att det utgör marknadsföring.  

MD 2004:14 är det enda av de här tretton behandlade där MD konstaterar att ett brev 

inte är riktat mot, eller har effekt på, den svenska marknaden. I övriga tolv avgöranden 

behandlar inte MD ens frågan, trots att det är en förutsättning för MFL:s tillämplighet. MD 

2010:21 belyste gränsdragningen mellan varningsbrev som skickas utanför ramarna för ett 

existerande eller potentiellt avtalsförhållande och varningsbrevsliknande meddelanden om en 

konkurrent som skickas till en existerande eller potentiell avtalspart. På led i en juridisk 

skriftväxling är inte MFL tillämplig på grund av att skriftväxlingen saknar kommersiellt 

syfte. Skulle det förekomma "varningsbrev" varigenom felaktiga påståenden framförs om en 

konkurrent till tredje man, och det bedöms som ett led i en juridisk skriftväxling, kan 

konkurrenten förmodligen angripa detta på annan civilrättslig väg eller möjligtvis genom 

straffrätten med hjälp från polis och åklagare (se avsnitt 6). 

 

8.3 Otillbörlig marknadsföring 

MD har uttalat att varningsbrev är ett accepterat och till och med naturligt inslag i 

civilrättsliga tvister i och med RB:s regler om fördelning av rättegångskostnader (avsnitt 5.1) 

samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (avsnitt 5.2). Vid 

immaterialrättsliga tvister kan breven även syfta till att försätta mottagarna i ond tro. Av 

anledningen att det i varningsbrevets natur finns en viss osäkerhet kring rådande 

rättsförhållanden har MD konstaterat att varningsbrev som utgör marknadsföringsåtgärder 

inte kan bedömas enligt samma bedömningsgrunder som sedvanligt 

marknadsföringsmaterial, exempelvis annonser.126 Domstolen har dock inte klargjort vilken 

skillnad som ska göras gällande bedömningsgrunderna i samband med detta påstående. De 

varningsbrev som har konstaterats utgöra otillbörlig marknadsföring av MD har stått i strid 

                                                
125 MFL har ansetts tillämplig i MD 1992:15, MD 1994:25, MD:1996:18, MD 1999:28, MD 2002:25, MD 2004:14, MD 

2006:2, MD 2009:26, MD 2009:27, MD 2010:23 och MD 2011:25, dock inte tillämplig på alla påtalade breven i samtliga 

mål. MFL har inte ansetts tillämplig överhuvudtaget i MD 2010:21 och 2014:16. 
126 Se MD 2004:14. 
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mot generalklausulerna om god marknadsföringssed eller om förbudet mot vilseledande 

marknadsföring.  

 

8.3.1 Strider mot god marknadsföringssed 

De varningsbrev som av MD har bedömts strida mot god marknadsföringssed enligt 

generalklausulerna 5 och 6 §§ MFL, 4 § 1995 års lag samt 2 § 1975 års lag har gjort detta på 

grund av att de innehållit alltför onyanserade och långtgående påståenden som saknat fog, 

alternativt varit misskrediterande. Brev som konstaterats som vilseledande står också i strid 

mot god marknadsföringssed men bedöms i regel enligt de generalklausuler som specifikt 

inriktar sig på denna typ av otillbörlighet. 

 

8.3.1.1 Alltför onyanserade och långtgående påståenden 

Fem av MD:s avgöranden kring varningsbrev har resulterat i att en eller flera av de i målen 

granskade varningsbreven ansetts innehålla påståenden som varit alltför långtgående och 

onyanserade eller kategoriska.127  I samband med detta anger MD att avsändarna av dessa 

varningsbrev, alltså svarandena i målen, inte lyckats visa fog för eller lyft fram 

omständigheter som berättigat dessa påståenden. Detta har i sin tur lett till att påståendena 

bedömts som ovederhäftiga och därmed otillbörliga i strid med god affärs- eller 

marknadsföringssed enligt 5 och 6 §§ MFL, 4 § 1995 års lag samt 2 § 1975 års lag. I MD 

1999:28 valde dock domstolen att bifalla kärandens talan. Käranden hade åberopat 6 § 1995 

års lag, om vilseledande. Domstolen konstaterade brevets ovederhäftighet och otillbörlighet 

enligt 1995 års lag eftersom svaranden inte hade visat fog för så långtgående och onyanserade 

påståenden som framförts. Nedan följer specifikt vilken typ av formuleringar domstolen 

förbjudit avsändaren att använda med hänsyn till att de utan fog varit alltför onyanserade och 

långtgående. 

I MD 1994:25 hade avsändaren formulerat det aktuella brevet på ett sätt som kunde ge 

intryck av att den i brevet utpekade aktören otvivelaktigt marknadsförde en produkt på ett sätt 

som utgjorde patentintrång och därmed var olagligt. Formuleringar som MD slog ned på 

uttryckte att den utpekade inte hade rätt att tillverka eller sälja produkten i fråga, att det klart 

                                                
127 Dessa fem utgörs av MD 1994:25, MD 1999:28, MD 2002:25, MD 2006:2 och MD 2009:27. 
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framgått att avsändaren varit delägare och ensam licenstagare till patentet i fråga, 

innebärandes att avsändaren hade exklusiv rätt att exploatera patentet på den svenska 

marknaden och att även installatörer, köpare eller andra som använde produkten från den 

utpekade gjorde sig skyldiga till patentintrång. 

Domstolen framhöll i MD 1999:28 en viss formulering som otillbörlig, vilken i 

huvudsak uttryckte att avsändaren krävde att den utpekade skulle betala ersättning för att ha 

utnyttjat avsändarens upphovsrätt utan samtycke. Med utnyttjandet menade avsändaren 

marknadsföring och försäljning i Sverige av sjökort som avsändaren själv tillhandahöll över 

samma områden. Enligt MD gav detta intryck av att den utpekade aktören begick intrång i 

avsändarens upphovsrätt och att den utpekades marknadsföring av sjökorten var olaglig. 

I MD 2002:25 prövade MD tre olika kategorier av varningsbrev varav endast den sista 

kategorin ansågs otillbörlig. Det var då fråga om ett brev till en mottagare som även tillställts 

de tidigare två kategorierna av brev. Gällande brevet pekade MD på vissa formuleringar och 

intryck som bidrog till brevets otillbörlighet. Avsändaren hade inlett med att hävda att 

mottagaren, en kund till den utpekade, begick lika mycket varumärkesintrång som den 

utpekade genom att sälja en viss produkt. Vidare uttryckte avsändaren tydligt att mottagaren 

stod inför betydande problem om inte den utpekade aktören höll mottagaren skadeslös i en 

rättsprocess om varumärkesintrång som skulle ske. Mottagaren uppmanades för andra gången 

att sluta marknadsföra den aktuella produkten för att undvika en rättsprocess. MD framhöll 

att påståendet om varumärkesintrång fick en annan tyngd genom de skarpa formuleringarna 

än vad som varit fallet i de tidigare breven. 

MD fastslog det som otillbörligt att avsändaren i MD 2006:2 påstått att den i brevet 

utpekade aktören begick intrång i rättigheter som ägdes av avsändaren. I MD 2009:27 

förbjöds uttalanden om intrång i upphovsrätt som gav intrycket att den utpekade aktören 

genom sin marknadsföring av en viss produkt begick upphovsrättsintrång och att 

marknadsföring och användning av denna produkt i ett senare led därmed var olaglig. 

Avsändaren använde sig här av påståenden som att den utpekade aktörens tjänst begick 

intrång i avsändarens upphovsrätt, att det handlade om ett uppenbart upphovsrättsintrång, att 

det framkommit otvetydiga bevis som visade upphovsrättsintrång samt att mottagarna av 

brevet "i bästa fall ignorerat – och i värsta fall främjat – det uppenbara upphovsrättsintrång" 

som den utpekade gjort sig skyldig till. 
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8.3.1.2 Misskrediterande påståenden 

I fyra avgöranden har MD konstaterat att påståenden i varningsbrev varit nedsättande och 

misskrediterande och därmed otillbörliga när svaranden i målen inte kunnat visa fog för 

påståendena.128 Även i MD 1999:28 uttalade domstolen att påståenden som gjordes var i viss 

mån misskrediterande men att detta innefattades i bedömningen rörande påståendenas 

ovederhäftighet. Bestämmelserna som aktualiserats har varit 5 och 6 §§ MFL, 4 § 1995 års 

lag och 2 § 1975 års lag. Nedan följer formuleringar som konstaterats vara misskrediterande. 

Domstolen uttalade i MD 1992:15 att vissa formuleringar, som gav mottagare av det 

aktuella brevet intrycket av att det var riskfyllt att använda den utpekade aktörens produkt, 

var misskrediterande. Dessa formuleringar handlade om att den intrångsgörande produkten 

tekniskt sett var ett otillräckligt plagiat. Formuleringen med innebörden att avsändarens 

produkt plagierats, trots mönster- och patentskydd, bedömde MD som att den utpekade 

aktören efterbildat produkten på ett otillåtet och förkastligt sätt vilket också fastslogs vara 

misskrediterande. 

Två varningsbrev var föremål för MD:s prövning i MD 1996:18. Avsändaren hade i det 

första brevet påstått att vissa falska produkter dykt upp i Stockholm och att en viss aktör 

misstänktes vara importören av dessa. Till det andra brevet hade avsändare bilagt en 

polisanmälan där den utpekade aktören omnämndes och rubriksatt brevet med att falska 

klockor med en viss beteckning var i omlopp. Domstolen bedömde att vad som påstods i det 

första brevet tillsammans med förfarandet att bifoga polisanmälan i det andra brevet innebar 

att avsändaren påstod att de utpekade aktörerna sålde förfalskade produkter. MD fann att 

avsändaren inte lyckats visa fog för påståendena som hade en starkt nedsättande innebörd och 

var misskrediterande. 

Avsändaren av ett påtalat brev i MD 2006:2 hade använt formuleringen "förväntar vi 

oss att du inte låter dig utnyttjas för någon oseriös plagiatverksamhet", riktat mot den 

utpekade aktörens kunder. MD uttalade gällande detta att avsändaren inte visat att den 

utpekade aktören begått immaterialrättsintrång och att en mottagare av brevet måste uppfattat 

formuleringen som att den utpekade begått intrång i avsändarens rättigheter.  

                                                
128 Dessa fyra utgörs av MD 1992:15, MD 1996:18, MD 2006:2 och MD 2010:23. 
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MD bedömde det som nedsättande och misskrediterande att avsändaren av ett brev som 

granskades i MD 2010:23 hävdat att den utpekades produkter var imitationer eller kopior av 

avsändarens produkter, att den utpekade aktörens produkter hade bristande funktion och 

kunde orsaka olyckor samt att andra kunde riskera skadeståndsskyldighet genom att köpa den 

utpekades produkter eller ha andra typer av kontakter med denne.  

 

8.3.2 Vilseledande påståenden 

Vilseledande påståenden har bedömts förekomma i fyra av MD:s avgöranden rörande 

varningsbrev och dessa har enkom hänfört sig till den nu gällande MFL.129 Tre av fallen har 

aktualiserat generalklausulen 8 § MFL tillsammans med 10 § MFL130, medan ett konstaterat 

vilseledande genom påstående i ett av fallen har ansetts otillbörligt genom 5 och 6 §§ 

MFL.131 I MD 1999:28 föreföll domstolen använda 6 § 1995 års lag, det vill säga den 

dåvarande bestämmelsen rörande förbud mot användandet av vilseledande påståenden, men 

konstaterade inte i samband med det att påståendena uttryckligen var vilseledande. Nedan 

redogörs för de vilseledande påståendena som bedömts vara otillbörliga. För vissa av de olika 

fallen är en viss sammanfattning av omständigheterna påkallad med anledning av 

vilseledandebestämmelsens utformning som i större utsträckning beaktar målets kontext. 

I MD 2009:26 hade käranden och svarandens moderbolag tidigare haft en avtalsrelation 

där käranden var exklusiv återförsäljare i Norden av en av moderbolagets produkter av ett 

visst varumärke. Återförsäljaravtalet löpte sedermera ut varpå svaranden då kontaktade 

kärandens kunder med ett antal skrivelser, varav ett varningsbrev. Svaranden påstod bland 

annat att kärandens kunder inte hade rätt att sälja produkten de köpt från käranden, att 

käranden och dennes kunder begick varumärkesintrång genom att sälja produkten samt att 

käranden inte hade rätt att sälja produkten. Domstolen konstaterade att dessa var uppenbart 

felaktiga påståenden eftersom käranden lagligen förvärvat de aktuella produkterna från 

svarandens moderbolag. I MD försvarade svaranden sina påståenden med att innebörden av 

breven varit att käranden, i och med återförsäljaravtalets upphörande, inte längre hade rätt att 

använda bildvarumärket som tillhörde produkten. MD konstaterade dock att denna inskränkta 

                                                
129 Dessa fyra utgörs av MD 2009:26, MD 2009:27, MD 2010:23 och MD 2011:25. 
130 MD 2009:26, MD 2010:23 och MD 2011:25. 
131 MD 2009:27. 
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innebörd varken framgick uttryckligen eller i sitt sammanhang. Således bedömde MD att 

svaranden inte haft fog för påståendena och att de var vilseledande. Vidare angav domstolen 

att uttrycken var otillbörliga eftersom de kunde påverka mottagares förmåga att fatta 

välgrundade affärsbeslut. 

Bakgrunden till MD 2009:27 var att två aktörer (CTAB och M2M) hade bedrivit 

gemensam verksamhet i ett bolag som efter ett tag försattes i konkurs. CTAB köpte upp 

inkråmet i detta bolag, vilket framförallt bestod av ett varumärke med tillhörande 

programvara. M2M lanserade i sin tur en egen tjänst och programvara under ett nytt 

varumärke. Detta föranledde tvist om upphovsrättsintrång mellan parterna i allmän domstol 

och intrångsundersökning hos M2M. CTAB skickade med anledning av detta även två 

varningsbrev till två samarbetspartners till parternas tidigare gemensamma bolag. Ett av 

påståendena i breven stadgade att en konkursförvaltare hade polisanmält två av företrädarna 

bakom M2M. Detta var något som konkursförvaltaren visserligen hade gjort och uppgiften 

var därmed riktigt i sak, men MD konstaterade att genom sammanhanget det lästes i kunde 

läsaren få den felaktiga uppfattningen att polisanmälan endast berört M2M:s företrädare och 

att det skett på grund av upphovsrättsintrång. Till sitt försvar i målet hade M2M nämligen 

hävdat att den ifrågavarande polisanmälan gällde något annat än upphovsrättsintrång och att 

även CTAB:s ägare hade polisanmälts i detta ärende. 

MD 2010:23 gällde två konkurrerande tillverkare och försäljare av varningsskyltar. 

Svaranden hade i brev till kärandens befintliga och potentiella kunder bland annat gjort 

gällande att svaranden var marknadsledande, att svarandens produkter var överlägsna 

kärandens, att kärandens produkter var imitationer eller kopior av svarandens produkter, att 

kärandens produkter hade bristande funktion och var livsfarliga, vilket kunde orsaka olyckor 

samt att andra kunde riskera skadeståndsskyldighet genom att köpa kärandens produkter eller 

i övrigt ha kontakter med denne. MD konstaterade att svaranden inte lagt fram tillräcklig 

bevisning för påståendenas riktighet eller för att påståendena varit berättigade. Påståendena 

fastslogs därmed var ovederhäftiga och vilseledande (de ansågs till viss del även vara 

nedsättande och misskrediterande) på ett sätt som påverkat mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Som stöd för påståenden om produktens tekniska aspekter och vad 

som enligt svaranden var en säker teknisk lösning hade svaranden endast framfört sin egen 

syn på saken. 
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Domstolen bedömde i MD 2011:25 att tre påståenden som hade gjorts i två olika e-

postmeddelanden var ovederhäftiga och vilseledande på ett sätt som var otillbörligt. Parterna 

i målet tillhandahöll båda tekniska lösningar för bredbandsaccess. I det första påståendet som 

prövades hade avsändaren av brevet hävdat att den i brevet utpekade aktörens produkt 

materiellt utgjorde en kopia av avsändarens produkt. MD uttalade att utredningen i målet inte 

lyckats visa att påståendet var vederhäftigt, det hade nämligen förekommit motstridiga 

vittnesförhör som MD därför inte beaktade. MD uttalade att det saknades information om vad 

som utgjorde skyddad teknik, vem den aktuella tekniken tillkom eller vad som i övrigt fanns 

tillgängligt på den öppna marknaden. Vidare hade avsändaren av brevet påstått att den 

utpekade aktören använde avsändarens patenterade teknik och därför begick patentintrång. I 

samband med detta förtydligade MD återigen att den inte tog ställning till om det förelåg 

patentintrång, men noterade att det pågick en patenttvist mellan parterna och att vittnen 

lämnat motstridiga utsagor rörande tvisten. Avsändaren hade därmed inte visat fog för detta 

andra påstående. Genom det tredje påståendet hävdade avsändaren att den utpekade använt 

konfidentiell och proprietär kunskap från avsändaren i sin utveckling av den aktuella 

produkten. MD uttalade att det inte bevisats att informationen som använts varit undantagen 

avsändaren, vilken närmare information som avsetts eller vad det praktiskt skulle inneburit.  

 

8.3.3 Förstärkande faktorer 

I två av de för denna redogörelse undersökta fallen har MD uttryckligen pekat på faktorer 

som varit förstärkande i bedömningen om otillbörlighet. I MD 1999:28 var det en myndighets 

juridikstab som avsänt det påtalade varningsbrevet. Gällande detta konstaterade domstolen att 

brevet därmed kunde uppfattas som en myndighetsskrivelse, vilket förstärkte brevets 

budskap. Däremot kommenterade inte MD kärandesidans argument i MD 2009:26 om att 

brevet gavs en särskild tyngd genom att avsändaren var en advokat på en välrenommerad 

advokatbyrå med särskilda kunskaper inom immaterialrätt. I MD 2002:25 förstärktes det 

otillbörliga varningsbrevets "skarpa formuleringar" av att det följde kort efter ett tidigare brev 

som visserligen bedömdes som tillbörligt men ansågs innehålla förhållandevis skarpa 

formuleringar. 

Utöver detta kan det uppfattas som om domstolen i MD 1996:18 antydde att 

kombinationen av två varningsbrev kunde utgöra otillbörlig marknadsföring på ett ytterligare 
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sätt. I målet hade två varningsbrev skickats och i det första brevet hade avsändaren uppgett att 

en viss aktör var misstänkt för import av förfalskade klockor, i det andra brevet hade 

avsändaren upplyst om att denna typ av förfalskningar var i omlopp och därtill bifogat en 

polisanmälan där den i det första brevet utpekade aktören omnämndes. MD uttalade att 

genom vad som hävdades i det första brevet och att sedan bifoga polisanmälan till det andra 

brevet innebar påståenden om att den utpekade aktören sålde förfalskade klockor. I MD 

2002:25 antydde domstolen att påståenden om varumärkesintrång i kombination med uttalade 

hot om rättsliga åtgärder och skadestånd ställde högre krav på svaranden att visa fog för sina 

uttryck. 

I MD 2006:2 beaktade domstolen vilket intryck en mottagare kunde tänkas ha fått av 

erhållet varningsbrev vid bedömningen av brevets otillbörlighet. I det fallet uttalade 

domstolen att en läsare av brevet, med hänsyn till ett påstående som löd "förväntar vi oss att 

du inte låter dig utnyttjas för någon oseriös plagiatverksamhet", skulle uppfatta detta som att 

den utpekade aktören gjort sig skyldig till intrång i avsändarens immateriella rättigheter. 

Brevet innehållandes detta påstående hade skickats till trettio mottagare och av vad som 

framgår av domskälen utgick MD ifrån en läsares objektiva uppfattning snarare än att en 

mottagare faktiskt vittnat om denna. I MD 2004:14 beaktade domstolen dock en mottagares 

objektiva intryck av erhållet varningsbrev och underbyggde sin slutsats med en faktisk 

mottagares vittnesmål om den egna uppfattningen – att ett brev inte uppfattats innehålla 

alltför långtgående och onyanserade påståenden.  

 

8.3.4 Reflektion rörande otillbörlig marknadsföring 

De flesta varningsbrev som MD har bedömt utgöra otillbörlig marknadsföring har stridit mot 

god marknadsföringssed genom att antingen innehålla alltför onyanserade och långtgående 

påståenden alternativt varit misskrediterande. Det är fråga om påståenden där avsändaren fått 

det att framstå som att en utpekad aktör till exempel "otvivelaktigt" eller "uppenbart" begår 

intrång och att avsändaren ibland pekar ut mottagarna som medverkande intrångsgörare. MD 

har även uttalat att formuleringar som ger intryck av att en utpekad aktör begår 

immaterialrättsintrång och även bedriver olaglig marknadsföring av en intrångsgörande 

produkt kan vara alltför onyanserade och långtgående. Det synes som att vid alltför 

onyanserade och långtgående påståenden ligger fokus på att avsändaren uttrycker sig på ett 
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hotfullt eller aggressivt sätt, alternativt ger ett alltför självsäkert intryck på att ett intrång 

begås. 

Vad gäller misskrediterande påståenden synes fokus ligga på att den utpekade aktören 

beskylls vara klandervärd. Formuleringar som MD slagit ned på har berört sådant som att den 

utpekade aktören bedriver "oseriös plagiatverksamhet" eller att det är riskfyllt att använda sig 

av aktörens produkter på grund av bristande funktion och därpå följande olyckor. Avsändaren 

av denna typ av brev uttrycker sig inte lika självsäkert eller hotfullt och brevets syfte kan 

istället uppfattas såsom att det ska upplysa om produktkvaliteter. Något som delvis kan leda 

till effekten att brevet uppfattas syfta till att ta tillvara den utpekade aktörens kunders bästa 

intressen. Det är också en invändning som avsändarna av denna typ av brev ofta försöker 

försvara sig med i MD. 

Varningsbrev som anses vara vilseledande innehåller ovederhäftiga påståenden som 

bland annat har karaktären av att upplysa om faktiska förhållanden rörande egenskaper hos en 

produkt. En annan typ av vilseledande har bedömts vara när enligt MD "uppenbart" felaktiga 

påståenden framförts eller när ett faktum har vinklats till att bli vilseledande genom 

sammanhanget det framförts i. Vidare påminner vissa påståenden som har bedömts vara 

vilseledande om påståenden som i andra fall konstaterats vara alltför onyanserade och 

långtgående eller misskrediterande. Det rör sig bland annat om påståenden som anger att 

immaterialrättsligt intrång begås av både de i breven utpekade aktörerna och brevens 

mottagare. Gemensamt för de vilseledande påståendena är att MD konstaterar att avsändaren 

av brevet inte lyckats bevisa att gjorda påståenden varit vederhäftiga. 

Hur ett varningsbrevs budskap uppfattas har visat sig kunna påverkas av vem som är 

avsändare, hur många kontakter som föregått avsändandet av ett varningsbrev och hur tätt 

inpå varandra dessa skett. Kombinationen av flertalet brev, huruvida brevet innehållit hot om 

rättsliga åtgärder i kombination med påståenden om immaterialrättsligt intrång samt 

mottagarens objektiva och subjektiva uppfattning beaktas i bedömningen av ett varningsbrevs 

otillbörlighet. I MD 2009:26 argumenterade kärandesidan i det målet för att brevet gavs en 

särskild tyngd genom att avsändaren var en advokat på en välrenommerad advokatbyrå med 

särskilda kunskaper inom immaterialrätt. MD kommenterade inte detta i sin slutsats, vilket 

kan tolkas som att det inte ansågs spela någon roll vid bedömningen av brevets otillbörlighet. 
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Klart är åtminstone att när ett varningsbrev skickas av en myndighets juridikstab kan det 

förstärka ett brevs budskap.  

MD:s domskäl lämnar en del att önska vad gäller tydlighet för vad som krävs av ett 

varningsbrev för att det inte ska bedömas som otillbörligt – vad som krävs för visat fog. 

Enligt MD:s egen utsago beaktar inte domstolen immaterialrättsliga överväganden. I MD 

2009:27 uttalade MD till exempel att den inte tog ställning till om käranden i målet begick 

intrång i svarandens upphovsrätt, oavsett hur det låg till med den saken bedömdes aktuella 

påståenden som otillbörlig marknadsföring. I MD 2009:26 uttalade MD att bland annat 

påståenden att mottagarna av brevet skulle begå varumärkesintrång i egenskap av att ha köpt 

produkter av en i brevet utpekad aktör var "uppenbart felaktigt". Denna bedömning synes 

vara en immaterialrättslig sådan från MD:s sida och bedömningen lades sedan till grund för 

att konstatera att de aktuella påståendena var vilseledande. Detta är något som måste anses 

vara direkt motsägelsefullt mot uttalandet att MD inte beaktar immaterialrättsliga 

överväganden. 

 

8.4 Tillbörlig marknadsföring 

I några av de avgöranden som faller inom ramen för denna redogörelse har MD ansett att hela 

eller delar av varningsbrev utgjort tillbörlig marknadsföring. Detta genom att inte innehålla 

tillräckligt långtgående och onyanserade påståenden132 eller sådant som neutraliserar dessa 

typer av påståenden133 samt genom att innehålla påståenden som kan vara otillbörliga men är 

av underordnad betydelse.134 Därmed återfinns viss ledning i när ett varningsbrev, som trots 

att det bedöms vara en marknadsföringsåtgärd, inte strider mot MFL. 

 

8.4.1 Inte tillräckligt långtgående och onyanserade påståenden 

MD 2002:25 var det första avgörandet där MD bedömde att påståenden i varningsbrev inte 

var tillräckligt långtgående och onyanserade. Fallet har diskuterats tidigare i avsnitt 8.3.1.1 

och i det prövade MD tre kategorier av varningsbrev, varav endast den sista kategorin ansågs 

otillbörlig. Den första kategorin av brev skickades till tre olika mottagare. Breven innehöll 

                                                
132 Se MD 2002:25. 
133 Se MD 2004:14. 
134 Se MD 2009:26. 



57 

 

information om att avsändaren ägde ett visst varumärke och att det synes som om den 

utpekade aktören gjorde intrång i detta, att avsändaren avsåg att inleda en rättslig process mot 

den utpekade aktören med anledning av intrånget, att avsändarens företag var det enda 

företaget som fick använda ett visst varumärke samt att produkter med varumärket enbart 

kunde köpas från avsändarens företag på laglig väg. Domstolen uttalade att dessa brev inte 

innehöll så onyanserade och långtgående påståenden att de kunde anses som otillbörliga och 

strida mot god affärssed. 

Den andra kategorin av brev som prövades hade skickats till två av de tre tidigare 

mottagarna och innehöll enligt MD:s domskäl upplysningar om att rättsliga åtgärder mot 

mottagarna av breven var det enda alternativet för det fall att de inte upphörde med 

marknadsföringen av den påstådda intrångsgörande produkten. Breven innehöll även en 

uppmaning till mottagarna att sluta marknadsföra produkten senast vid ett angivet 

näraliggande datum. MD konstaterade att breven visserligen innehöll mer distinkta hot än 

tidigare om att rättsliga åtgärder skulle vidtas om inte marknadsföringen av produkten 

upphörde och att breven var skarpare i påstående om intrång. Slutsatsen blev dock att breven 

inte var tillräckligt onyanserade och långtgående för att anses otillbörliga.135  

 

8.4.2 Åtgärder med neutraliserande effekt 

I MD 2004:14 klargjorde domstolen vissa faktorer som kunde neutralisera långtgående och 

onyanserade påståenden så att påståendena inte ansågs otillbörliga. I målet hade förbudstalan 

väckts med anledning av att en påstådd rättighetshavare (Ampac) skickat varningsbrev, 

inklusive en bilagd skiljedom, till en i brevet utpekad aktörs (Bejaro) kunder. Ampac hävdade 

att Bejaro begick intrång i Ampacs patent, till vilka Ampac innehade "worldwide rights". MD 

konstaterade att påståendet om "worldwide rights" var långtgående, men att det 

neutraliserades av att hänvisning i brevet gjordes till den bilagda skiljedomen som var 

verkställbar i Sverige och som tidigare slagit fast att Ampac ägde vissa, inom ramen för 

varningsbrevet, aktuella rättigheter. Istället för att en läsare skulle uppfatta det som att Ampac 

faktiskt hade globala rättigheter skulle det istället uppfattas såsom att Ampac ansåg sig ha 

bättre rätt till patentet i fråga. Ett ytterligare faktum som neutraliserade uppfattningen angavs 

                                                
135 Se MD 2002:25. 
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vara att Ampac, i brevet, hade beskrivit produktens uppfinnares verksamhet, personen som i 

det bilagda skiljeförfarandet hade fastslagits överfört sina rättigheter på Ampac. En mottagare 

av brevet hade även vittnat om att denne inte tagit så allvarligt på brevet, vilket domstolen 

ansåg underbyggde den egna slutsatsen om den neutraliserande effekten. Domstolen 

konkluderade att detta, tillsammans med vad som i övrigt framkommit om Bejaros 

verksamhet, uppfinnaren till patentets verksamhet samt dennes företag, innebar att 

varningsbrevet inte kunde anses innehålla så onyanserade och långtgående påståenden att det 

skulle vara otillbörligt.  

Domstolen uttalade inte uttryckligen i sina domskäl vad den menade med "vad som i 

övrigt framkommit". Den anger dock i ett annat avsnitt av avgörandet att upprinnelsen till 

MD 2004:14 var en omfattande patenttvist mellan två parter – Ampac och uppfinnaren till 

patentet. Tvisten föranleddes av att parterna hade ingått ett överlåtelseavtal där uppfinnaren, 

genom dennes företag, överlåtit rättigheterna till ett patent till Ampac. De ingick sedan ett 

ytterligare samarbete. Överlåtelseavtalet ledde dock till tvist, vilken avgjordes genom 

skiljeförfarande. Uppfinnaren förlorade och förpliktades att utge skadestånd till Ampac 

samtidigt som Ampac konstaterades vara rättmätig ägare till de rättigheter som omfattades av 

överlåtelseavtalet. Ampac och Bejaro kom emellertid att bli oense om vilka rättigheter som 

faktiskt omfattades av överlåtelseavtalet mellan Ampac och uppfinnaren. Ampac hävdade att 

en viss vidareutveckling skett av patentet inom ramen för det fortsatta samarbetet mellan 

Ampac och uppfinnaren och att det var i denna vidareutveckling som Bejaro begick intrång. 

Bejaro å sin sida bestred att någon kommersialiserbar vidareutveckling av det ursprungliga 

patentet skett och att det var Ampac som plagierat Bejaros produkt. 136  

 

8.4.3 Påståenden av underordnade betydelse i sammanhanget 

Avsändaren av varningsbrevet i MD 2009:26 hade i brevet hävdat att denne skulle "lansera 

en produkt med revolutionerande teknologi". Käranden hade yrkat att påståendet skulle 

förbjudas, tillsammans med ytterligare gjorda påståenden. Som redogjorts för ovan i avsnitt 

8.3.2 biföll domstolen kärandens förbudstalan till viss del men inte rörande det nyssnämnda 

påståendet. Domstolen uttalade gällande denna formulering att den hade karaktären av ett 

                                                
136 MD 2004:14 s. 4 f. 
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obestyrkt produktpåstående som vanligtvis skulle anses vara vilseledande. I sitt sammanhang 

fick dock påståendet underordnad betydelse i och med att det förekom i samband med att 

mottagarna av breven, vari påståendet ingick, var återförsäljare av en viss produkt och breven 

syftade till att informera om vissa förändringar i distributionen av produkten samt innebörden 

av det nya upplägget. Påståendet bedömdes därmed inte sannolikt ha påverkat mottagarnas 

beslut att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 

 

8.4.4 Reflektion rörande tillbörlig marknadsföring 

De påståenden som MD fastslog inte var alltför långtgående och onyanserade i MD 2002:25 

var påståenden som återgav objektiv fakta om innehavet av ett visst varumärke, påståenden 

om att ett visst agerande syntes utgöra intrång och påståenden om att avsändaren skulle inleda 

en process mot den utpekade aktören. Vidare konstaterades det inte heller som otillbörligt att 

påstå att rättsliga åtgärder skulle vidtas mot mottagarna av brevet om dessa inte upphörde 

med marknadsföringen av produkten i fråga. Förenligheten med MD:s andra bedömningar av 

påståenden som konstaterats vara alltför onyanserade och långtgående kan ifrågasättas. I 

andra fall har MD förbjudit en avsändare av ett varningsbrev att hota om rättsliga åtgärder 

och påstå sådant som ger intryck av att ett immaterialrättsligt intrång begås. Gränsen mellan 

vad som är tillåtet att påstå och inte ter sig något suddig. En riktlinje att följa för att 

åtminstone ha en chans att hålla sig inom ramen för tillbörlig marknadsföring i ett 

varningsbrev verkar närmast vara att inte framstå som alltför säker på sin sak. 

I MD 2004:14 var å andra sidan avsändaren av det aktuella varningsbrevet säker på sin 

sak genom att hävda globala rättigheter till det omtvistade patentet. Trots detta var inte 

påståendet otillbörligt. Genom att ha bilagt en relevant skiljedom till varningsbrevet och satt 

påståendet i en kontext neutraliserades det till att enligt MD endast innebära att avsändaren 

ansåg sig ha bättre rätt till aktuellt patent än den i brevet utpekade aktören. Med andra ord 

måste det uppfattas som så att det finns åtgärder som kan vidtas för att ett i vanliga fall "för 

skarpt" påstående i ett varningsbrev tas ifrån sin skarpa kvalitet och får ett mer neutralt 

intryck av sammanhanget det framförs i. Tydligt från just detta fall är att det inte var alltför 

långtgående och onyanserat att anse sig ha bättre rätt till en viss rättighet, men däremot skulle 

det inte varit tillåten marknadsföring att hävda innehavet av globala rättigheter utan en 

efterföljande förklaring av vad som menades. Det är viktigt att notera att påståendet gavs en 
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helt annan mening genom sitt sammanhang. Det var inte fråga om att det fick en underordnad 

betydelse i relation till resten av påståendena i brevet.  

Som redogjorts för ovan finns även möjligheten att ett i regel otillbörligt påstående får 

en underordnad betydelse beroende på vad som i övrigt framförs i brevet och till vilka 

mottagare det ställts. Påståendet förlorar inte sin innebörd och kan vara vilseledande eller 

strida mot god marknadsföringssed i övrigt, men kan anses tillbörligt eftersom det inte 

bedöms sannolikt påverka en mottagares förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Sådant 

som kan ge ett påstående denna underordnade mening synes bero på i vilken typ av 

meddelande det förekommer samt till vilka det riktas och hur påverkansbara dessa kan tänkas 

vara. I MD 2009:26 var mottagarna befintliga återförsäljare av en viss produkt. Förmodligen 

var de därmed välinformerade om produkten och påverkades inte av det allmänna uttalandet 

ifråga. Uttalandet fick inte heller någon framträdande roll i relation till den andra 

informationen om viss distributionsomläggning som framfördes i samband med påståendet. 

Företräds en mottagare av ett juridiskt ombud som har goda möjligheter att bedöma 

riktigheten i påståenden, vilka i regel utgör otillbörlig marknadsföring, borde sådana 

påståenden kunna anses tillbörliga om de inte påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut och i övrigt har en underordnad mening i brevet.  

Denna praxis som redogjorts för i avsnitt 8.4 visar att formuleringar i varningsbrev som 

stadgar att en viss rättighet innehas eller att rättsliga åtgärder kommer att vidtas kan vara 

tillåtna trots att annan praxis från MD i mångt och mycket kan anses tala emot detta. Vad som 

tillåter dessa påståenden kan sägas vara förmildrande omständigheter, där ett påstående som i 

sig snuddar på gränsen eller rentav strider mot god marknadsföringssed neutraliseras eller 

erhåller en underordnad betydelse av bland annat varningsbrevets övergripande syfte eller 

övriga formuleringar. Det verkar dock inte som om MD alltid beaktar kontexten som 

påståenden framförs i. I många andra fall verkar MD endast bedöma otillbörligheten i vissa 

isolerade påståenden, utan att beakta varningsbrevet som en helhet. 

 

8.5 Utfall 

Statistiken talar tydligt för att det hör till vanligheterna att ett varningsbrev som behandlas i 

MD för det första konstateras utgöra en marknadsföringsåtgärd och för det andra konstateras 
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vara en otillbörlig sådan. I vissa fall har dock hela eller delar av undersökta varningsbrev 

passerat som tillbörliga på grund av kringliggande omständigheter eller för att påståendena 

helt enkelt inte varit för långtgående och onyanserade. Vid bifall av kärandenas förbudstalan 

har MD förbjudit svarandena vid vite att fortsätta med viss angiven marknadsföring – 

påståenden som framförts genom ett eller flera redan skickade varningsbrev. Vitesbeloppen 

beslutas numer till en miljon kronor, vilket exempelvis skedde i MD 2011:25.137 Den 

tappande parten har även förpliktats att ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. 

Effektiviteten av förbudet som påföljd för otillbörliga varningsbrev kan ifrågasättas. 

Genom att varningsbrevet bedöms vara en marknadsföringsåtgärd är ett eninstansförfarande i 

MD påkallat. Förbud vid vite ter sig dock som en mer passande påföljd för 

marknadsföringsåtgärder som är pågående snarare än enstaka åtgärder som kanske till och 

med redan upphört – exempelvis varningsbrev. I praktiken blir den förlust som en avsändare 

av ett varningsbrev lider att denne får stå för motpartens rättegångskostnader om 

varningsbrevet anses otillbörligt. Detta naturligtvis givet att inte fler varningsbrev skickas 

som innehåller påståenden som MD funnit förbjudna. 

 

  

                                                
137 Vitesbeloppet i andra avgöranden bestämdes till exempelvis 200 000 kronor i MD 1992:15, 400 000 kronor i MD 

2002:25 och 750 000 kronor i MD 2009:27. 
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DEL III – AVSLUTANDE DISKUSSION 

9 Avslutning och resonemang  

9.1 Varningsbrevets påverkan på en immaterialrättslig intrångsprocess samt dess för- 

respektive nackdelar 

När varningsbrevet som företeelse diskuteras, framförallt i MD, beskrivs det som en naturlig 

del av en civilrättslig tvist för att säkerställa att advokatetik efterföljs, för att inte ådra sig 

själv eller sin klient kostnader för att ha föranlett onödig rättegång samt att ibland ha syftet att 

försätta mottagaren i ond tro vid immaterialrättsliga tvister. Dessa är goda anledningar men 

utöver dem har det visat sig att avsändandet av ett varningsbrev även kan motverka att 

passivitet gällande immateriella rättigheter inträder, påverka oaktsamhets- och 

uppsåtsbedömningen i straffrättsligt hänseende samt vara nästintill en nödvändighet för 

ondtrosbedömningen i domännamnstvister. Fördelarna med varningsbrev kommer dock till 

ett pris i form av motåtgärder som kan vidtas av brevets mottagare eller den i brevet påstådda 

intrångsgöraren.  

Innehåller brevet falska påståenden om att intrång föreligger, oavsett om de framförts i 

god eller ond tro, och därmed orsakar dess mottagare eller påstådd intrångsgörare skada, kan 

avsändaren bli skadeståndsskyldig. Ett sådant brev kan i teorin även orsaka straffrättsliga 

påföljder för avsändaren. Vidare kan noteras att såväl fullt sanningsenliga som oriktiga 

påståenden i varningsbrev kan föranleda att den påstådda intrångsgöraren väcker en 

fastställelsetalan om att inget intrång begås eller att denne väcker en förbudstalan enligt MFL, 

varpå MD ofta anser att brevet utgör otillbörlig marknadsföring. 

Fördelningen av rättegångskostnader har visat sig kunna påverkas av att varningsbrev 

skickats innan en rättslig process inletts, men förmodligen inverkar det enbart på de fall där 

svaranden direkt medger en väckt talan. Av naturliga skäl borde därmed inte processen bli så 

lång och inte heller så dyr – ibland kanske den inte leder till mer än att rättighetshavaren 

ansöker om stämning och att saken stannar därvid. Bestrider svaranden däremot talan är 

saken tvistig och rättegången bör anses som nödvändig i RB:s bemärkelse. Är syftet med ett 

varningsbrev enbart att undvika kostnader för föranledandet av onödig rättegång kan en 

rättighetshavare förvissa sig om saken är tvistig även på annat sätt. Detsamma gäller för en 

advokat som är förpliktad att följa advokatetiken. 
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Syftet med att skicka ett varningsbrev brukar dock ofta vara vidare än att påverka 

fördelningen av rättegångskostnader. Ett varningsbrev har visat sig vara ett utmärkt medel för 

att försätta en intrångsgörare i ond tro så att denne anses oaktsam eller till och med uppsåtlig 

vad gäller intrånget. Det finns naturligtvis andra sätt att medvetandegöra en intrångsgörande 

part, men varningsbrevets skriftliga form och informativa innehåll anses ha ett högt 

bevisvärde vid efterföljande intrångstvist och bedömningen av de subjektiva rekvisiten. 

Oaktsamheten eller uppsåtet hos intrångsgöraren inverkar på storleken av ett eventuellt 

skadeståndsbelopp som utdöms, något som ofta innebär att avsändandet av ett varningsbrev 

bör ske så fort som möjligt efter att ett sannolikt intrång uppmärksammats. Även 

straffrättsliga mål kan använda varningsbrev som bevisning vad gäller uppsåts- och 

oaktsamhetsbedömningen för gärningsperson såväl som medverkande. Graden av oaktsamhet 

eller uppsåt efter ett varningsbrev erhållits verkar även variera beroende på vilken bransch 

den påstådda intrångsgöraren verkar i och därmed hur vanligt det är med intrångsgörande 

produkter i den specifika branschen. 

Mot de negativa konsekvenser som kan följa på avsändandet av varningsbrev finns det 

relativt goda möjligheter att värja sig. Det givna alternativet är att inte påstå sådant som är 

felaktigt. Detta kan dock vara lättare sagt än gjort, vilket visade sig i till exempel 

Splitkeinmålet där avsändaren var i god tro om att denne innehade en viss rättighet. För att bli 

skadeståndsskyldig på grund av varningsbrev tyder dock Splitkeinmålet på att en påstådd 

rättighetshavare påstridigt och konsekvent felaktigt måste hävda att ett intrång föreligger. 

Den påstådda rättighetshavarens respektive intrångsgörarens ställningar inom en aktuell 

bransch verkar även påverka hur stort krav som kan ställas på dels att rättighetshavaren innan 

brevets avsändande förvissat sig om att rättigheten vari intrång påstås faktiskt existerar, dels 

att den påstådda intrångsgöraren agerar efter vad rättighetshavaren hävdar. Att endast skicka 

ett varningsbrev borde i vart fall inte kunna leda till skadeståndsskyldighet. Även i MD har 

domstolen konstaterat att vissa påståenden utgjort otillbörlig marknadsföring trots att de varit 

riktiga i sak. 

Det kan vara svårt att medvetet förebygga att en negativ fastställelsetalan väcks till 

följd av att ett varningsbrev skickats. Att en sådan talan väcks behöver dock inte vara 

ogynnsamt. Har en rättighetshavare förvissat sig om att ett intrång faktiskt föreligger och 

formulerat ett tydligt varningsbrev där detta anges kan det vara en fördel att rättsförhållandet 
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fastställs. Är varningsbrevet däremot otydligt eller inget intrång föreligger kan väckandet av 

en negativ fastställelsetalan få negativa konsekvenser för avsändaren av ett varningsbrev. I 

sådana fall borde dock kanske inte något varningsbrev överhuvudtaget ha skickats. 

Avsändandet av varningsbrev påverkar således en immaterialrättslig intrångsprocess på 

många sätt. Vissa områden påverkas mer än andra och graden av behållning i att just ett 

varningsbrev skickats som en första åtgärd vid misstanke om immaterialrättsligt intrång kan 

även sägas skilja sig mellan de olika områdena. Varningsbrevet bidrar förmodligen med 

störst värde vad gäller oaktsamhets- och uppsåtsbedömningar i mål om skadestånd. Visar det 

sig dock att en påstådd intrångsgörare omedelbart upphör med intrångsgörande verksamhet 

efter att ha erhållit ett varningsbrev måste varningsbrevet ses som ett ytterst 

processekonomiskt och effektivt sätt att lösa intressekonflikten på. 

 

9.2 Möjligheter att skicka ett effektivt varningsbrev som inte utgör otillbörlig 

marknadsföring 

Av undersökningen som gjorts inom ramen för denna uppsats framgår att vissa faktorer är 

nödvändiga för att avsändandet av ett varningsbrev ska uppnå de positiva effekter som önskas 

och därmed anses vara effektivt. Ett välformulerat och effektivt varningsbrev måste 

förmodligen innehålla information om att en viss rättighet innehas, om möjligt med angivelse 

av registreringsnummer, och att ett immaterialrättsligt intrång i denna rättighet hävdas. Ju 

tydligare informationen anges, desto mer effektivt borde brevet anses vara, särskilt som 

bevisning vid oaktsamhets- och uppsåtsbedömning i en eventuellt efterföljande domstolstvist. 

Gällande ATF för domännamn har tvistelösarna konstaterat att en korrespondens mellan en 

rättighetshavare och en domännamnsinnehavare inte kan anses utgöra varningsbrev om inte 

rättighetshavaren uttryckligen hävdar ett intrång i sin rättighet. Det verkar således som att det 

inte ställs några krav på att en domännamnsinnehavare underförstått ska förstå vad som 

menas när en part skriftligen gör gällande innehavet av en immateriell rättighet som liknar 

något domännamnsinnehavaren använder sig av. Eventuellt kan samma synsätt appliceras på 

övriga innehavare av immaterialrätter, vilket ställer ett krav på att det tydligt ska framgå att 

en avsändare av ett varningsbrev gör gällande att det föreligger ett immaterialrättsligt intrång. 

Vidare bör varningsbrevet tillställas intrångsgöraren eller en misstänkt sådan. Naturligt 

kan även vara att ställa brevet till intrångsgörarens kunder, återförsäljare eller övriga 
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samarbetspartners som på något sätt befattar sig med en eventuellt intrångsgörande produkt. 

Dessa kan genom kontakten med den "ursprunglige" intrångsgöraren också vara att anse som 

intrångsgörare eller medverkande till intrång. 

Mycket av det som kan anses nödvändigt för att ett varningsbrev ska kunna uppnå sin 

avsedda effekt har dock visat sig kunna bedömas vara otillbörlig marknadsföring, förutsatt att 

MFL är tillämplig. Varningsbrev som enbart ställs till en "ursprunglig" intrångsgörare borde i 

regel inte ha något avsättningsfrämjande syfte som aktualiserar MFL och kan därmed inte 

utgöra otillbörlig marknadsföring. Påverkar dock brevet mottagaren på ett sådant sätt att 

denne upphör med sin försäljning eller produktion av en vara och köper in den från 

avsändaren av brevet istället, borde MFL kunna tillämpas. Praxis från MD saknas dock vad 

gäller denna situation. Det tyder på att sådana varningsbrev inte upplevs som problematiska 

av de berörda parterna. Tillställs ett varningsbrev andra parter med kommersiell koppling till 

den ursprunglige intrångsgöraren och avsändaren samtidigt främjar sin egen produkt på ett 

eller annat sätt, har brevet dock ett avsättningsfrämjande syfte och den ursprunglige 

intrångsgöraren har ett klart intresse av att få agerandet att upphöra, eller åtminstone se till att 

det inte upprepas. 

För att undvika beslut om förbud vid vite i MD på grund av att påståenden i ett 

varningsbrev bedöms vara otillbörlig marknadsföring, bör avsändaren inte formulera sig på 

ett hotfullt eller aggressivt sätt. Avsändaren ska även i mesta möjliga mån avstå från att 

framstå som alltför självsäker vad gäller att ett intrång föreligger. I brevet bör inte heller den 

påstådda intrångsgöraren framställas som klandervärd i sin näringsverksamhet, eftersom det 

annars kan utgöra misskreditering. Avsändaren av varningsbrevet bör endast påstå sådant 

som är sant och kan bevisas som vederhäftigt. Även om MD inte enligt egen utsago gör 

någon immaterialrättslig bedömning verkar domstolen i vissa fall trots det beakta 

immaterialrättsliga överväganden. Det ter sig som att det är bättre att låta registreringsbevis 

eller domslut rörande rättighetsinnehav tala, snarare än att uttryckligen påstå att en 

immateriell rättighet faktiskt innehas. Det kan dock vara problematiskt i förhållande till 

sådana rättigheter där registrering inte erhålls och rättighetsinnehav inte fastställts genom 

dom, såsom för upphovsrätt, inarbetade varumärken, företagshemligheter och skydd enligt 

marknadsföringsrätten. Särskild försiktighet kan således vara påkallad vad gäller sådana 

rättigheter. 
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MD:s praxis talar även för att vissa avsändare bör formulera sig med större försiktighet 

än andra. Är avsändaren en myndighet kan ett varningsbrev uppfattas som skarpare i tonen. 

Det ska även tas i beaktning att ju fler varningsbrev som redan skickats, desto mjukare 

framtoning bör efterföljande brev ges. Praxis från MD visar på att motsatsen ofta sker, vilket 

kan anses som naturligt om de första varningsbreven lämnas obesvarade, men detta bör alltså 

undvikas. 

Oförenligheterna mellan ett effektivt varningsbrev och tillbörlig marknadsföring kan 

relativt tydligt urskiljas. En rättighetshavare som vill tillvarata sina immateriella rättigheter 

genom att skicka ett varningsbrev bör inte framstå som att det otvetydigt föreligger ett 

intrång, men att det kan föreligga ett intrång måste framföras. Vid påstående om att en 

rättighet innehas bör detta anges på ett så objektivt sätt som möjligt utan att några värdeord 

används. MD har uttalat att ett påstående som ger intryck av att en part begår 

immaterialrättsligt intrång är otillbörlig marknadsföring, men har även tillåtit marknadsföring 

trots att det ger ett sådant intryck.  

I vissa fall kan det framstå som om det är ekonomiskt gynnsamt för rättighetshavaren 

att utforma ett varningsbrev som riskerar att utgöra otillbörlig marknadsföring, för att kunna 

tillvarata de andra positiva effekterna av varningsbrevet. Ett förbud vid vite och att 

avsändaren får stå för en motparts rättegångskostnader i MD kan vara ett pris som en 

rättighetshavare är villig att betala. Ett varningsbrev ämnat att exempelvis försätta en 

intrångsgörare i ond tro borde vara mer effektivt ju mer relevant information som förmedlas i 

brevet och ju tydligare det framgår att avsändaren anser att ett intrång föreligger. Viss sådan 

information – som till exempel ger intryck av att en i brevet utpekad aktör begår 

immaterialrättsintrång – är ofta nödvändig för att kunna läggas till grund för en 

oaktsamhetsbedömning i en efterföljande tvist rörande intrånget. Det är också sådant som 

bedöms som otillbörlig marknadsföring. Frågan återstår dock huruvida advokater, vilka ofta 

upprättar varningsbrev å klienters vägnar och som är bundna av de vägledande reglerna om 

god advokatsed, kan författa varningsbrev som de är medvetna om kan riskera utgöra 

otillbörlig marknadsföring. Det borde kanske finnas tydligare regler kring denna vanligt 

förekommande första åtgärd vid intrång i immaterialrätt.  

 



67 

 

10 Källförteckning  

Litteratur 

Adamsson, Peter m.fl., Lagarna inom immaterialrätten en kommentar (januari 2008, Zeteo) 

 

Asp, Petter, Ulväng, Magnus och Jareborg, Nils, Kriminalrättens grunder, 2 u., Iustus Förlag, 

Uppsala 2013 

 

Bengtsson, Henrik, Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Norstedts Juridik, 

Stockholm 2006 

 

Berggren, Nils-Olof m.fl., Brottsbalken (1 jan. 2015, Zeteo)  

 

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

konkurrens, 13 u., Jure Förlag, Stockholm 2013 

 

Bernitz, Ulf, Otillbörliga affärsmetoder. Det nya EG-direktivet och vad det innebär, 

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Bernitz, Ulf, Domeij, Bengt, Kur, Annette, Nordell, Per 

Jonas (red.), Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik, Stockholm, 2008 s. 127-146 

 

Bernitz, Ulf, Vilseledande om kommersiellt ursprung, Gorton, Lars, Ramberg, Jan, 

Sandström, Jan (red.), Festskrift till Kurt Grönfors, Norstedts Juridik, Stockholm, 1991 s. 51-

64 

 

Edmar, Malin, Internetpublicering och sociala medier, en juridisk vägledning, 5 u., Norstedts 

juridik, Stockholm 2015 

 

Fitger, Peter, Sörbom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, Ragnar, Renfors, 

Cecilia, Rättegångsbalken (april 2015, Zeteo) 

 

Forsman, Malin och Söderlund Sause, Jeanette, Domännamn, strategier och juridiska 

överväganden, Norstedts juridik, Stockholm 2014 

 

Hellberg, Jonas, Skadestånd vid patentintrång, Jure Förlag AB, Stockholm 2015 

 

Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, uppdaterad digital version, 2015 

 

Levin, Marianne, Marknadsföringslagen en kommentar, Karnov Group, Stockholm, 2014 

 

Mårtensson, Rita, Ateva, Marcus och Svensson, Carl Anders, Varumärket, strategi och 

juridik, Studentlitteratur, Lund 2013 

 

Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten en introduktion, 6 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014 

 

Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd, MercurIUS Förlagsaktiebolag, 

Stockholm, 2003 

 



68 

 

Nordell, Per Jonas, Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i 

immaterialrätten, Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Bernitz, Ulf, Domeij, Bengt, Kur, 

Annette, Nordell, Per Jonas (red.), Festskrift till Marianne Levin, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2008 s. 411-436 

 

Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u. Norstedts Juridik, Stockholm, 

2015 

 

Svensson, Carl Anders, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, 16 u., Studentlitteratur, 

Lund, 2013 

 

Wessman, Richard, Varumärkeslagen en kommentar (januari 2014, Zeteo) 

 

Artiklar 

Arnerstål, Stojan, Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättskyddets [sic!] 

område, Uppsala, 2015 (IMK serien 2015/1, december 2015) 

 

Bernitz, Ulf, Om förbud, särskilt i marknadsdomstolen, NIR 1988 s. 216-224 

 

Calissendorff, Axel, Varning för varningsbrev, Advokaten, nr 9, 2002 

 

Nicander, Hans, Upphovsrätten och medverkansansvaret i en digital miljö, SvJT 2012 s. 258-

281 

 

Söderberg, Karin, Förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet, NIR 2013 

s. 286 

 

Rättspraxis 

Högsta domstolen 

NJA 1953 s. 775 

 

NJA 1985 s. 194 

 

NJA 2007 s. 929 

 

Hovrätterna 

Göta hovrätts dom 2012-09-25 i mål nr T 3050-11 

 

Hovrätten för Västra Sveriges dom 1998-12-07 i mål nr T 548-97 



69 

 

 

RH 2013:27 

 

Svea hovrätts dom 1991-10-10 i mål nr T 742-89 

 

Svea hovrätts dom 2008-03-28 i mål nr T 9973-06 

 

Svea hovrätts dom 2010-10-12 i mål nr T 8381-09 

 

Svea hovrätts dom 2013-12-20 B 7713-13 

 

Svea hovrätts dom 2015-05-13 i mål nr T 696-12 

 

Tingsrätterna 

Attunda tingsrätts dom 2009-09-25 i mål nr T 2714-07 

 

Stockholms tingsrätts dom 2013-07-15 B 769-11 

 

Stockholms tingsrätts dom 2015-11-27 T 15142-14 

 

Marknadsdomstolen 

MD 1992:15 

 

MD 1994:25 

 

MD 1996:18 

 

MD 1999:28 

 

MD 2002:25 

 

MD 2003:3 

 

MD 2004:14 

 

MD 2006:2 

 

MD 2006:27 

 

MD 2009:26 

 

MD 2009:27 

 



70 

 

MD 2010:21 

 

MD 2010:23 

 

MD 2011:25 

 

MD 2012:2 

 

MD 2014:16 

 

Patentbesvärsrätten  

PBR 07-325 

 

Alternativa tvistelösningsförfarandet 

ATF beslut 2010-12-20 ärendenummer 434 

 

ATF beslut 2014-02-07 ärendenummer 717 

 

EU-domstolen 

C-482/09 (Budweiser) 

 

Offentligt tryck 

NJA II 1943 

 

NJA II 1945 

 

Prop. 1970:57 förslag till lag om otillbörlig marknadsföring 

 

Prop. 1974:4 med förslag till ny firmalag m.m.  

 

Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag 

 

Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv 

2001/29/EG, m.m. 

 

Prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag 

 

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



71 

 

 

Prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud 

 

SOU 2015:41 Ny patentlag 

 

Övrigt 

BOLFS 2012:1, Patentombudsnämndens allmänna råd med vägledande regler om god 

patentombudssed enligt 5 § lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud, 

Bolagsverkets författningssamling 

 

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, 

World Intellectual Property Organization (WIPO-rekommendationen angående bestämmelser 

om skydd för välkända varumärken) 

 

Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015, Internetstiftelsen i 

Sverige 

 

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers (ICANN) 

 

Vägledande regler om god advokatsed, bilaga till Advokaten nr 9, 2008, Sveriges 

Advokatsamfund 

 


