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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar den framgångsrika affärsformen merchandising utifrån ett 

rättsligt perspektiv. Den för denna uppsats relevanta betydelsen av begreppet kan 

formuleras enligt följande; Merchandising är metoder för att åstadkomma 

försäljning och marknadsföring av artfrämmande produkter, genom att utnyttja 

det kommersiella värdet i en immateriell tillgång. Karakteriserande för 

merchandising är det sekundära utnyttjandet av den immateriella rättigheten, 

vilket innebär att merchandisingprodukten tillhör en annan varusfär än den som 

ursprungligen förknippats med det immateriellt skyddade objektet. 

Merchandising bygger på licensiering och affärsformen för med sig särskilda 

fördelar. För licensgivaren kan merchandising generera inkomster i form av 

försäljningsroyalties och samtidigt ge tillgång till en ny produktmarknad, till en 

relativt låg kostnad och risk. Det kan också fungera som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg. För licenstagaren kan merchandising ge de egna 

produkterna en ökad dragningskraft.  

På grund av affärsformens speciella karaktär måste en rad olika rättsområden 

beaktas vid en juridisk analys. Sui generis lagstiftning saknas i Sverige såväl som 

internationellt och olika regelverk blir därför tillämpliga i varje enskilt fall, 

främst beroende på vilken typ av immateriell rättighet som det aktuella 

merchandisingavtalet baserats på. Vid utformandet av ett 

merchandisinglicensavtal så blir allmänna avtalsrättsliga principer och regler 

tillämpliga. I detta avseende bör man uppmärksamma de rättsliga egenskaper 

som är särskiljande för immaterialrättsliga licensavtal i allmänhet. 

Specifikationsprincipen, vilken förordar en restriktiv tolkning av avtalsvillkor, 

blir här av central betydelse. I övrigt är avtalsfriheten och det ibland ojämna 

balansförhållandet mellan parterna, utmärkande faktorer. Därtill kommer de för 

merchandising utmärkande avtalsaspekter som normalt bör regleras tydligt i 

licensavtalet och som kan ge upphov till särskilda frågor. De licensavtal som 

används för merchandising kan också diskuteras utifrån ett konkurrensrättsligt 

perspektiv, bl.a. i relation till de europarättsliga gruppundantagsförordningarna. 
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1 Inledning 

Vi lever i informationsåldern och det sägs att det moderna samhället är 

kunskapsbaserat. De förändringar som lett fram till denna verklighet har också 

format den arena på vilken dagens företag och näringsidkare agerar. I jakten på 

marknadsandelar utarbetas nya taktiker för att utnyttja de tillgångar, som numera 

ofta beskrivs som de allra mest värdefulla; kunskapen, kreativiteten och den 

immateriella egendomen. Denna utveckling har i viss mening även påverkat 

rättsvetenskapen. I vad som har kallats en kommersialisering av 

immaterialrätterna så har man blivit tvungen att ompröva den traditionella synen 

på vilken funktion den rättsliga regleringen på området egentligen har att fylla.  

De affärsstrategier och marknadsföringsmetoder som mot denna bakgrund på 

senare tid vuxit fram, har utvecklats i en klart snabbare takt än vad motsvarande 

lagstiftning har förnyats. Det är förvisso helt naturligt och samma konstaterande 

kan göras angående de flesta andra rättsområden. Att så sker leder ändå fram till 

en rad frågeställningar angående nya affärsmetoder, vilka förr eller senare måste 

bli föremål för rättslig prövning. En sådan brukar i regel ske först när en den nya 

företeelsen visat sig vara av betydande ekonomisk vikt. En sådan ny affärsmetod 

är merchandising. I denna uppsats behandlas detta kommersiella fenomen, som 

på senare år visat sig vara mycket framgångsrikt, ur ett rättsligt perspektiv. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att framställa en rättslig kartläggning över de viktigaste 

aspekterna av merchandising, som kan tjäna som utgångspunkt för en närmare 

juridisk analys och diskussion av ämnet. För att klargöra vad som ligger i 

begreppet merchandising beskrivs dock först konceptet i allmänna och 

ekonomiska termer. Den juridiska analysen handlar initialt om de olika 

immaterialrättsområden som kan aktualiseras och hur den rättsliga grunden, samt 

skyddet för merchandising ser ut i respektive område. De rättsliga frågor som 

affärsmetodens särskiljande egenskaper ger upphov till undersöks närmare. 
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Därutöver är syftet med uppsatsen att analysera licensavtalsrättsliga och 

konkurrensrättsliga frågor i anknytning till merchandising. Vad gäller den 

avtalsrättliga analysen är målet främst att ge en överblick över vad som 

vanligtvis bör regleras i ett licensavtal om merchandising och ur vilken 

utgångspunkt en tolkning av ett sådant avtal kan göras. 

 

1.2 Metod 

Vid författandet av denna uppsats har en traditionell rättsdogmatisk metod, 

åtminstone till viss del tillämpats. Med detta får förstås att mitt arbete varit 

inriktat på att återge gällande rätt i aktuella delar, genom att systematisera, 

analysera och diskutera det som sägs i lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, om 

frågor anknutna till ämnet. Metoden är dock inte strikt sett traditionellt 

rättsdogmatiskt, i det avseendet att någon specifikt formulerad juridisk fråga inte 

står som utgångspunkt för analysen. Eftersom syftet med uppsatsen är att 

framställa en rättslig kartläggning av en befintlig affärsmetod, så är infallsvinkeln 

något annorlunda. Därutöver så har analys av praxis i uppsatsen medvetet 

behandlats separat. Detta eftersom rättsfallen i dessa delar inte undersöks för att 

förklara relevanta lagrum, utan istället med anledning av de likheter 

omständigheterna i målen uppvisar med affärsformen merchandising.  

 

1.3 Disposition 

Merchandising som en del i en affärsmodell, sett ur både licensgivarens och 

licenstagarens perspektiv, diskuteras först utifrån de särpräglade egenskaper som 

karakteriserar affärsformen. I den fortsatta framställningen görs sedan en 

immaterialrättslig analys av merchandising.  En överblick ges sedan över de för 

merchandising utmärkande avtalsaspekter som normalt bör regleras tydligt i 

licensavtalet och som kan ge upphov till särskilda frågor. Slutligen görs även en 

analys av merchandisingavtal i relation till konkurrensrättsliga frågor.  
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2 Vad är merchandising? 

Begreppet merchandising är inte entydigt och ordets innebörd varierar beroende 

på i vilket sammanhang det används. Svensk översättning av begreppet, i den 

betydelse som åsyftas i denna uppsats, saknas och kommer sannolikt aldrig att 

etableras. Då begreppet redan är ett internationellt erkänt koncept bör det istället 

karaktäriseras som lånord och kan i språkligt hänseende jämföras med ordet 

franchising. Försök att etablera en motsvarande svensk term i sådana 

sammanhang är ofta dömda att misslyckas, såsom var fallet i den s.k. 

Franchiseutredningen.
1
 Ordet merchandising förekommer dock i svenska 

uppslagsverk. Nationalencyklopedin beskriver dels begreppet som säljfrämjande 

åtgärder i handelsledet. Under denna kategori faller exempelvis visual 

merchandising, ett marknadsföringsbegrepp som går ut på att maximera 

försäljning genom utformandet av miljöer, typiskt sett inom detaljhandeln. Denna 

innebörd av ordet kan på svenska kallas varuföring och faller helt utanför ämnet 

för denna uppsats. Som alternativ betydelse av merchandising nämns dock även 

metoder för att i säljsyfte använda immaterialrättsligt skyddad egendom för att 

utveckla kringprodukter av dessa. Den här definitionen av begreppet utgör 

utgångspunkten för de frågeställningar som tas upp i denna uppsats. Som svensk 

beteckning på en sådan verksamhet anges varugöring.
2
 Ordet skulle förvisso 

kunna användas som en svensk motsvarighet till merchandising men enligt min 

mening lär det leda till förvirring snarare än klarhet. Under mina studier av ämnet 

har jag i svenska källor inte stött på något fall där ordet används; att istället tala 

om merchandising i olika former är det helt klart dominerande språkbruket. 

Merchandising är alltså metoder för att åstadkomma försäljning och 

marknadsföring av artfrämmande produkter genom att utnyttja det kommersiella 

värdet i en immateriell tillgång, såsom ett starkt varumärke eller en välkänd 

upphovsrättligt skyddad figur. Med artfrämmande menas att produkten som säljs 

i form av merchandise är av en annan typ jämfört med den produkt som 

                                                           
1
 SOU 1987:17. Termen säljrätt förespråkades av utredningen som den korrekta i svenskt språkbruk. 

2
 http://www.ne.se/merchandising, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-09-17. 
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ursprungligen förknippats med varumärket eller med det upphovsrättsligt 

skyddade verket. Karaktäriserande för merchandising är också att det i regel rör 

sig om ett avtalsförhållande mellan två skilda parter; innehavaren av den 

immateriella egendomen (som i internationella sammanhang ofta kallas licensor, 

licensgivare på svenska) och en utomstående part som tillåts använda ett 

kännetecken eller ett skyddat verk för en eller flera olika artfrämmande produkter 

(licensee eller licenstagare). Merchandising är alltså baserat på licensiering och 

möjliggör ett sekundärt bruk av immateriella rättigheter. 

En lämplig definition av begreppet merchandising formulerades 1995 av icke-

statliga The International Association for the Protection of Intellectual Property 

(AIPPI), vilken är en icke vinstdrivande organisation bestående av näringsidkare, 

akademiker, ägare av immateriella tillgångare och andra intressenter. 

Organisationen var delaktig i arbetet som 1883 ledde fram till Pariskonventionen 

för industriellt rättsskydd
3
 och har sedan dess arbetat med att främja fortsatt 

harmonisering av immaterialrätten på ett internationellt plan. Enligt AIPPI kan 

merchandising beskrivas enligt följande: 

”…the use, amongst others, of names or images of characters, real or fictional 

persons, events, groups and entities of the most varied kind, literary and artistic 

works, their titles and other distinctive elements, for the promotion or sale of 

products and services.”
4
 

Enligt min mening lyckas man med denna formulering att ringa in fenomenet 

merchandising, men samtidigt är den något svepande. Även om en mer precis 

definition kunde ha gjorts skulle man då med säkerhet stött på problem med 

tanke på hur stor variation som ryms i de olika faktiska typerna av merchandising 

som idag existerar.
5
 Att dra allmänt gällande slutsatser rörande samtliga typer av 

denna affärsform hade då varit behäftat med svårigheter. Begreppet ”distinctive” 

                                                           
3
 Mycket viktig harmoniserande konvention på immaterialrättens område som fortfarande är gällande. 

Med sina 174 medlemstater, däribland Sverige, är den en av de konventioner i världen som antagits av 
flest länder. 
4
 AIPPI, Yearbook 1995/VII pages 392 – 394, Question 129, 1.2. 

5
 Ruijsenaars, H, Character Merchandising in Europe, s 2. 



11 
 
 

kan sägas vara ett nyckelord i definitinonen formulerad av AIPPI. Ordet används 

här för att lyfta fram ett grundläggande koncept vid merchandising.
6
 Vad som 

avses är inte bara den traditionella funktion som en symbol eller kännetecken har, 

nämligen som särskiljande i jämförelse till andra varor inom den egna sfären. 

Utöver detta åsyftas den dragningskraft eller det igenkänningsvärde som 

symbolen eller kännetecknet besitter, vilket kan utnyttjas i anslutning till en ny 

produkt utanför den ursprungliga sfären. 

Den observante kan vidare lägga märke till att inte bara varor, utan även tjänster 

nämns i den ovan citerade definitionen. Ordet merchandising för ju främst 

tankarna till det engelska ordet merchandise, vilket kan översättas till 

handelsvaror eller i verbform, att bedriva handel. Ordet har även en mer modern 

innebörd och i vissa sammanhang kan det betyda kringprodukter. I verbform 

används det nu ofta synonymt med olika former av marknadsföring av produkter. 

Följaktligen är det vanligtvis varor som avses när ämnet behandlas. Att helt 

utesluta tjänster ur definitionen av vad som kan betecknas som merchandising 

framstår dock vara opåkallat, åtminstone ur ett rättsligt perspektiv. Det centrala 

är rimligtvis det sekundära utnyttjandet av en immateriell rättighet, inte vad som i 

slutändan saluförs av en licenstagare under ett merchandisingavtal. Man kan 

däremot ha i åtanke att vissa aktörer i branschen, exempelvis licensagenturer, 

ibland gör skillnad på användandet av en licensierad immateriell egendom i 

direkt anslutning till en produkt och andra typer av mer indirekt användning av 

licensobjektet i marknadsföring. Ur ett rättsligt perspektiv kan 

merchandisinglicenser delas in i produktlicenser och marknadsföringslicenser 

men båda dessa kategorier faller alltså, i denna uppsats och i doktrinen, in under 

begreppet merchandising.
7
  

Även om de flesta nog har svårt att på rak arm redogöra för begreppet 

merchandising så har alla som inte levt under en sten den senare delen av 1900-

talet och fram till idag med största sannolikhet stött på fenomenet i det vardagliga 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Se t.ex. Gozzo, Företagens immaterialrätter och licensavtal, s 103. 
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livet. Merchandising har växt till en vanligt förekommande och mycket lönsam 

form av marknadsföring och merchandisingprodukter finns i en rad olika butiker 

och syns ofta i reklam i tv och tidningar. Av denna anledning belyser man kanske 

lättast fenomenet genom verkliga exempel av välkänd merchandising, vilket jag 

har för avsikt att göra under ett särskilt avsnitt. 

 

2.1 Undergrupper av merchandising 

Något kort kan även inledningsvis sägas om de idag förekommande olika typerna 

av merchandising, vilka i regel klassificeras sett utifrån licensobjektets karaktär. 

För att hålla isär dessa och för att redogöra för begreppen kan de sammanfattas 

enligt följande undergrupper: 

Trademark merchandising går ut på att använda ett välkänt varumärke utanför 

det ursprungliga området på artfrämmande produkter, för att på så vis utnyttja 

tidigare upparbetad goodwill i en ny miljö. Ett sådant utnyttjande skulle, om det 

skedde utan tillåtelse från ägaren av varumärket, kunna likställas med 

renommésnyltning.
8
 

Character merchandising innebär att man licensierar ut användningen av en 

fiktiv karaktär i syfte att genom ett sekundärt utnyttjande av denna i relation med 

en produkt eller tjänst, öka dragningskraften hos det man vill sälja. Dessa 

karaktärer är i regel ursprungligen hämtade ur filmer, serietidningar, böcker eller 

dylikt men kan även vara skapade i ett rent marknadsföringssyfte och redan från 

början fyllt funktionen av ett varumärke. Exempel på den sistnämnda typen är 

”Michelingubben” och Tony the Tiger (Kellogg’s Frosties, frukostflingor). 

Personality merchandising innebär att en verklig persons namn eller bild 

förknippas med en produkt i marknadsföringssyfte. Artister och idrottsstjärnor 

används ofta i detta syfte och det är inte ovanligt att en känd persons namn även 

är registrerat som varumärke. 

                                                           
8
 Gozzo, G, Företagens immaterialrätter och licensavtal, s 102. 
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Vidare talas även om image merchandising, vilket är något av en mellanform 

som till exempel kan yttra sig som produktplacering i en film eller när en 

skådespelare annars i rollen som en karaktär marknadsför en viss produkt. Både 

image merchandising och personality merchandising kan sägas vara 

undergrupper till den större kategorin character merchandising.  

En inte lika stor form av merchandising, som dock ändå är värd att nämna, är 

event merchandising. Som namnet antyder handlar denna form av merchandising 

om att marknadsföra och att skapa kringförsäljning vid ett evenemang, 

exempelvis större idrottshändelser eller musikkonserter. Denna typ av 

merchandising är normalt sett både geografiskt och tidsmässigt begränsad men 

kan ändå i vissa fall involvera flera olika intressenter och generera stora summor 

pengar. 

Slutligen bör det nämnas att dessa definitinoner är något flytande och att 

gränsdragningsproblem i vissa fall lätt kan uppstå. Ur ett rent 

marknadsföringsperspektiv kanske dessa avgränsningar är av mindre betydelse 

men ur rättslig hänsyn är de självklart av större vikt. 

 

3 Merchandising som affärsmodell 

World Intellectual Property Organization, WIPO, är det organ under FN som 

arbetar med immaterialrättsliga frågor.
9
 Medlemstaterna är 185 till antalet, 

inklusive Sverige, och man administrerar 24 internationella fördrag på området.
10

 

Inom ämnet merchandising har man på senare år utgivit en rad 

rekommendationer och artiklar men någon officiell definition av begreppet har 

man ännu inte formulerat. I den stora mängden utbildningsmaterial som 

publiceras på WIPO:s hemsida kan dock den som letar finna denna förklaring av 

merchandising: 

                                                           
9
 http://www.wipo.int/about-wipo/en/ 

10
 http://www.wipo.int/treaties/en/ 
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”Commercial exploitation of a name, symbol or distinctive sign which has 

acquired a certain brand recognition in a specific field(s) for the purpose of 

selling goods or services in other fields.”
11

 

Av denna definition framgår klart att affärsidén bakom merchandising handlar 

om att utnyttja värdet i en immateriell rättighet kommersiellt på en eller flera 

andra marknader än inom den marknad där detta värde ursprungligen vuxit fram. 

Denna affärsform har visat sig vara mycket framgångsrik och har under den 

senare delen av 1900-talet vuxit sig allt större. Att inkludera merchandising i sin 

affärsmodell har särskilda fördelar som helt klart är lockande för många företag. I 

först hand kan en ägare av intellektuell egendom, exempelvis ett välkänt 

varumärke, generera inkomster i form av licensavgifter alternativt 

försäljningsroyalties.
12

 Dessa erhålls av de företag man valt att licensiera ut sina 

rättigheter till som ersättning för att de tillåts använda licensobjektet på sina 

produkter.  

Förutom denna uppenbara fördel får företaget dessutom samtidigt tillgång till en 

ny produktmarknad på ett relativt riskfritt sätt till en låg kostnad. I vissa fall kan 

det i sin tur innebära att möjligheter att expandera sin verksamhet till nya 

områden skapas. Att detta kan göras utan att initialt utsättas för stora risker och 

kostnader, beror på att det vid merchandising är licenstagaren som utomstående 

part själv står för produktion och marknadsföring av merchandiseprodukter. Att 

licensgivaren själv slipper stå för de insatser som behövs i det avseendet är 

självklart affärsmässigt attraktivt. I många fall saknar ägaren av den immateriella 

egendomen ekonomiska möjligheter att själv expandera sin verksamhet genom 

att få ut nya produkttyper på marknaden. Ett belysande exempel på en sådan 

situation är den när en konstnär som ägare av ett skyddat verk vill använda sin 

skapelse på någon produkt i försäljningssyfte.  

 

                                                           
11

 De Werra, J, Leveraging IP: Licensing, Franchising, Merchandising, 2007. 
12

 Battersby, G & Grimes, C, The Law of Merchandise and Character Licensing, Westlaw 2012 Thomson 
Reuters, § 1:1. 
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3.1 Marknadsföringsaspekter 

Förutom möjligheten att göra vinster på andelar i produktförsäljning kan 

merchandising även vara ett effektivt marknadsföringsverktyg. Exponeringen av 

ett varumärke eller ett verk ökar i takt med att de produkter som pryds av det 

marknadsförs och säljs. Naturligtvis är det viktigt att bli förknippad med rätt sorts 

produkter av god kvallitet men eftersom licensgivaren själv utformar villkoren 

för merchandisingrättigheterna kan detta kontrolleras. Vidare kan man med hjälp 

av merchandising även på ett effektivt sätt marknadsföra särskilda evenemang. 

Inte minst i sportsammanhang används denna metod flitigt. Det uppenbara 

exemplet är de Olympiska spelen där en uppsjö av produkter dyker upp på 

marknaden i god tid innan facklan tänds. När sommar-OS senast gick av stapeln i 

London 2012 genererade spelens merchandisingaktivitet ansenliga en miljard 

pund. Uppskattningsvis fanns 10,000 olika merchandiseprodukter tillgängliga för 

försäljning i olika former och det hela övervakades dessutom av en s.k. ”brand 

police” som patrullerade Londons gator med uppgiften att förhindra olicensierad 

försäljning.
13

 Merchandising kan förutom att marknadsföra evenemang även dra 

till sig sponsorer vilket kan vara en förutsättning för att få större tillställningar 

ekonomiskt genomförbara. 

Användandet av merchandising som affärsplan bland företag lär öka i omfattning 

med tanke på de många ekonomiska fördelarna med strategin. Att den är 

attraktivt sett ur ett perspektiv av risk versus reward, att nya affärsområden kan 

nås och att effektiv marknadsföring möjliggörs, har redan nämnts. Därutöver kan 

merchandising vara ett sätt att konvertera ett icke lönsamt märke, hitintills 

marknadsfört av det egna företaget till en utlicensierad produkt.
14

 Inkomster i 

form av sålda licenser och försäljningsroyalties kan också täcka delar av 

kostnaderna för den egenbekostade traditionella marknadsföringen. En annan 

fördel som kan dras av en merchandisingstrategi, om än inte lika vanligt 

                                                           
13

 http://ipkitten.blogspot.se/2012/07/olympics-and-party-pieces.html.  
14

  Anson, A Licensing Retrospective and Glimpse Into the Future, the Merchandising Reporter, juni/juli 
1984. 
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förekommande, kan vara att komma runt eventuella marknadsföringsrestriktioner 

av vissa produkttyper, exempelvis tobaksvaror eller alkohol. Det kanske mest 

kända exemplet är tobaksföretaget Marlboro och dess satsning på kläder. 

 

3.2 Licenstagarens perspektiv 

Förutom att vara en fördelaktig del av affärsmodellen för en ägare av immateriell 

egendom, kan merchandising också vara en mycket lönsam affärsform sett ur 

licenstagarens perspektiv. Att få det man säljer förknippat med ett välkänt 

varumärke med stark dragningskraft eller att låta ett populär fiktiv figur pryda 

dina varor kan få den egna produkten att stå ut från mängden. På så vis kan en 

liten tillverkare i någon mening sägas konkurrera på lika villkor med en större 

aktör.
15

 Särskilt attraktivt kan merchandising vara för sådana företag som säljer 

massproducerade lågprisvaror. Till exempel kan tillverkare av godis, andra 

livsmedel, enklare kläder som t-shirts eller diverse produkter riktade mot barn 

som leksaker eller skolmaterial öka sin försäljning genom olika former av 

merchandising. Ofta handlar det i sådana fall om att använda en populär figur för 

att ge ökad dragningskraft till en annars högst vardaglig produkt. Ett paket 

flingor med Spindelmannen på kartongen, kanske lagom till premiären av senaste 

filmen med superhjälten, kan visa sig sälja bättre än de konkurrerande märkena. 

Likaså kan en ryggsäck med clownfisken från filmen Hitta Nemo på vara populär 

till skolstarten. I andra fall handlar det mer om att få sin produkt förknippad med 

ett exklusivt eller annars attraktivt element genom merchandising. Exempel på 

detta kan vara när Omega använder sig av karaktären James Bond för att ge rätt 

image till ett armbandsur, eller när artisten Lady Gaga med namn och bild 

lanserar en egen parfym. Även om massproducerade lågprisprodukter från början 

utgjorde majoriteten av merchandisingprodukterna på marknaden, så är listan 

över potentiella produkttyper idag närmast obegränsad. En undersökning utförd 

2008 av det amerikanska Patent and Trademark Office (PTO), vilket är 

                                                           
15

 Battersby, G & Grimes, C, The Law of Merchandise and Character Licensing, § 1:11. 
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motsvarigheten till det svenska Patent- och registreringsverket, visade att 

merchandising i olika former användes i anknytning till 29 av de 42 

internationella produktklasser i vilka samtliga tjänster och produkter ingår.
16

 

Genom merchandising kan alltså värdet i fiktiva figurer såväl som verkliga 

personer utnyttjas genom sammankopplande med en produkt. Även ett starkt 

varumärke kan utnyttjas för att sälja merchandisingprodukter. Exempel på detta 

är att pryda skinnjackor och kepsar med Harley-Davidsons logotyp eller att sätta 

Ferraris välkända märke på bärbara datorer. Ett svenskt exempel är tillverkaren 

av exklusiva sportbilar, Koenigsegg, som på senare tid har lanserat en egen 

”lifestyle store” där merchandisingprodukter i form av allt från t-shirts och 

teddybjörnar till smycken och taklampor säljs. Företaget har insett att det finns 

pengar att tjäna på det faktum att även om de flesta inte kan köpa en sportbil i 

mångmiljonklassen så har alla råd med en nyckelring eller en badrock.  

 

4 Merchandising i siffror 

Som nämnts ovan är merchandising en potentiellt mycket lönsam del av en 

affärsmodell och fenomenet har under senare år kommit att omsätta allt större 

summor pengar. Exakt hur stora belopp det kan röra sig om är svårt att säga då 

begreppet merchandising inte helt lätt låter sig definieras och därför att branschen 

till följd av detta är svåröverskådlig. Om man för att sätta branschen i perspektiv 

ser tillbaka till 1980-talet, såldes då licensierade produkter för ett sammanlagt 

värde av tio miljarder dollar. En explosionsartad tillströmning av 

merchandisingprodukter på marknaden ledde till att samma siffra tjugo år senare 

var 177 miljarder dollar i försäljningsintäkter världen över; en ökning på över 

1700 %.
17

 Eftersom dessa siffror avser försäljningsintäkter för 

merchandisingprodukter kan de självklart inte likställas med faktiskt vinst i 
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 Ibid, Appendix A. 
17

 Battersby, G & Grimes, C, The Law of Merchandise and Character Licensing, Westlaw 2012 Thomson 
Reuters, § 1:10. 
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sammanhanget sett ur varken licensgivares eller licenstagares perspektiv, utan 

bör istället ses som ett mått på merchandising som en del av en större marknad. 

Branschorganisationen LIMA (The International Licensing Industry 

Merchandisers’ Association) har istället bara räknat på inkomster av 

försäljningsroyalties för licensierade produkter, då detta anses ge en mer 

rättvisande bild av merchandisingindustrins storlek. För försäljning inom USA 

under 2009 översteg den siffran ändå ansenliga fem miljarder dollar i royalties 

betalda av licenstagare.
18

 

 

4.1 Exempel 

För att åskådliggöra branschens storlek med ekonomiska mått kan några exempel 

ges på världens största aktörer inom licensiering för merchandisingprodukter. 

Branschtidskriften License! Global magazine, listar årligen världens 125 största 

licensgivare. Som är fallet med flertalet industrier är merchandising föga 

förvånande störst i USA och de allra flesta av de företag som nämns här är 

amerikanska. Listan är en rangordning över intäkterna för de allra största 

licensgivarna och 2011 års försäljningssiffror gällande licensierade produkter för 

dessa 125 företag tillsammans översteg 192 miljarder dollar.
19

 50 av dessa 

företag hade var för sig försäljningssiffror överstigande en miljard dollar.  

Toppar listan över världens största licensgivare gör, sedan en tid tillbaka, Disney 

Consumer Products (DCP) med försäljningssiffror på över 37 miljarder dollar för 

2011. DCP är det affärssegment av The Walt Disney Company som licensierar ut 

de varumärken och figurer som ägs av koncernen. Bland de mest framgångsrika 

licenserna kan nämnas Mickey Mouse, High School Musical och Disney 

Princess. Sedan 2006 ägs animationsstudion Pixar och därigenom har även stora 

intäkter genererats genom merchandising kring bl.a. filmerna Toy Story och 

Cars. Numera ägs även Marvel Entertainment och merchandisingrättigheterna till 
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 Licensing Industry Survey 2001, LIMA 2001.  
19

 License! Global Magazine, Top 125 Global licensors, Maj 2012, volym 15, nummer 2. 
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deras omtyckta figurer The Amazing Spider-Man, The Avengers och Iron Man, 

för att nämna några. Disney insåg tidigt att merchandising var värt att satsa på 

och kanske kan en del av företagets framgång i sammanhanget förklaras med att 

man varit aktiva i branschen så länge. Redan 1929 licensierade Walt Disney ut en 

bild av Musse Pigg på ett skrivblock för barn och idag har man som 

marknadsledare en oerhörd mängd licensierade produkter. 

Merchandising är idag också en stor del av filmbranschen. I vissa fall genererar 

försäljning av merchandiseprodukter intäkter som överstiger de från 

biljettförsäljningen. Det mest illustrerande exemplet inom filmindustrin måste 

enligt min mening vara Star Wars. Företaget som äger rättigheterna, Lucasfilm, 

placerade sig på 15 plats över de mest framgångsrika licensgivarna med tre 

miljarder dollar i försäljningsintäkter 2011. Största delen av dessa intäkter 

kommer av de omåttligt populära leksakerna, bl.a. i form av Legofigurer, som 

säljs världen över. När den första delen av science fiction-trilogin Star Wars 1977 

lanserades avsade sig den då relativt okände regisören George Lucas 

rättigheterna till filmen. Det kollosala medieföretaget Fox ansåg sig vid tiden inte 

ge ifrån sig allt för mycket när de i utbyte gav Lucas rättigheterna till eventuella 

framtida merchandisingrättigheter för filmen. Långt senare har man tvingats 

erkänna att det var ett av Fox största misstag genom tiderna. Under tiden för 

författandet av denna uppsats köptes Lucasfilm, till mångas förskräckelse, av The 

Walt Disney Company för över fyra miljarder dollar. Köpet genomfördes i 

oktober 2012 och förvånade många fans av filmerna. Kanske är 

överenskommelsen dock inte fullt lika förvånande om man ser till det 

kommersiella värde som på senare tid kommit att förknippas med filmerna, inte 

minst genom merchandising. Köpet av filmstudion och dess rättigheter handlar 

kanske mer om att ytterligare förstärka sin ställning som världsledande 

licensgivare, än om att förvalta arvet av de första filmerna i den en gång 

banbrytande rymdsagan. 
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Även om man inte förfogar över något berömt upphovsrättligt skyddat verk kan 

en merchandisingstrategi ändå lyckas om du har ett tillräckligt starkt varumärke. 

Ett typexempel är den italienska lyxbilstillverkaren Ferrari och deras havanden i 

branschen. År 2011 omsatte man 2.6 miljarder dollar på licensiering av 

användandet av sitt varumärke på produkter utanför bilindustrin. Bärbara datorer 

säljs med den välkända logotypen föreställandes en stegrande hingst, genom 

licensavtal med Acer och Microsoft. Varumärket syns även på skor tillverkade av 

Puma och används i marknadsföring av armbandsur tillverkade av Hublot. Det 

senaste, smått skrattretande exemplet, är Segway PT i2 Ferrari Limited Edition; 

en röd modell av det tvåhjulade fortskaffningsmedlet försett med Ferraris 

logotyp. Ägare av exklusiva varumärken som säljer väldigt dyra produkter i små 

volymer kan utnyttja merchandising för att komma åt alternativa inkomstkällor. 

Företag som Ferrari, som i detta avseende kan liknas med svenska Koenigsegg, 

gör detta men kan samtidigt anses utsätta sina varumärken för en viss risk. 

Mycket av de merchandisingprodukter som finns i Sverige är av naturliga skäl 

baserade på utlandsägda immateriella rättigheter, men det finns även inhemska 

licensgivare. Ett på grund av frekvent medieexponering välkänt sådant är det 

svenska företaget Saltkråkan AB. Som namnet antyder äger företaget 

rättigheterna till Astrid Lindgrens verk och figurer och man sysslar delvis med att 

licensiera ut rätten att använda dessa. Vill du exempelvis sälja strumpor prydda 

med karaktären Pippi Långstrump, som är företagets i sammanhanget mest 

utnyttjade figur, måste du alltså vända dig till Saltkråkan AB eller, för utländska 

aktörer, det licensföretag som representerar gruppen. Man har idag avtal med ett 

tjugotal licenstagare som tillverkar merchandisingprodukter i Norden, däribland 

H & M, Rörstrand/Fiskars, Zara och Åhléns. Förutom att licensiera ut rätten att 

använda dessa figurer agerar företaget aktivt i syfte att förhindra allt olicensierat 

bruk av Astrid Lindgrens figurer. 
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5 Rättslig reglering 

Även ur ett rättsligt hänseende kan merchandising vara svårt att ringa in. Ett avtal 

om merchandising aktualiserar en rad olika frågor vilka regleras i skilda 

rättsområden. Det finns varken i Sverige eller internationellt någon sui generis 

lagstiftning, eller för den delen någon internationell överenskommelse, gällande 

merchandising.
20

 Detta är en naturlig följd av att de olika objekt som potentiellt 

kan lämpa sig för merchandising juridiskt sett är hänförliga till flera olika 

rättsområden. 

Den naturliga utgångspunkten finns i det immaterialrättsliga regelverk som 

skyddar objektet för merchandising och dess ägares förfoganderätt till det. Är 

detta objekt en karaktär ur ett litterärt verk eller en figur från en film utgår man 

från upphovsrätten, främst lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk (URL), mer känd som upphovsrättslagen. Är föremålet för 

merchandising istället en välkänd logotyp eller annat kännetecken blir 

startpunkten varumärkeslagen (2010:1877). I vissa fall kan även en produkts 

yttre formgivning komma att användas i dessa sammanhang, även om den typen 

av merchandising lär vara mer ovanlig. Skyddet för mönster och former finns i 

mönsterskyddslagen (1970:485). Det rättsliga skyddet för patent lämnas dock 

utanför denna uppsats. Även om patent kan licensieras ut så rör det sig då inte 

om merchandising, eftersom ett patentlicensavtal endast ger licenstagaren rätt att 

utöva en patenterad uppfinning.
21

 

Ett merchandisingavtal är i grunden ett avtal om licensiering. Alla licensavtal 

inom immaterialrätten, även utanför patenträtten, är dock inte per definition 

merchandisingavtal. En viktig distinktion bör här göras för att undvika 

missförstånd. Varumärkeslicenser, vilka vid sidan av patentlicenser är den 

vanligaste typen av licensavtal inom immaterialrättens område, kan förutom för 

merchandising vara exempelvis agentvarumärkeslicenser
22

. Även vid franchising 
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 Ruijsenaars, H, The WIPO Report on Character Merchandising, WO/INF/108, 1994, s 13. 
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 Koktvedgaard, M & Levin, M, Immaterialrätt, nionde uppl., Norstedts Juridik AB 2007, s 500. 
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används varumärkeslicenser som en viktig del av en större avtalskonstellation.
23

 

Det som skiljer merchandisingavtal från sådana andra typer av 

varumärkeslicenser är det sekundära utnyttjandet av objektet i fråga, alltså att det 

immaterialrättsligt skyddade föremålet genom merchandisingavtalet kan 

användas av licenstagaren i andra miljöer än den för objektet ursprungliga.
24

 

Merchandisinglicenser kan därutöver delas in i produktlicenser, där 

merchandisingobjektet används direkt på en ny produkttyp, och i 

marknadsföringslicenser, där licenstagaren tillåts använda objektet i 

marknadsföringssyfte. Att dessa två dessa två licenstyper blandas och används 

parallellt är inte ovanligt.  

Eftersom merchandising handlar om kommersiell exploatering av upparbetat 

värde i form av goodwill, med andra ord renommé, måste även 

marknadsföringslagen (2008:486) beaktas. Konkurrensrättsliga frågor kan även 

uppstå vid utformning av merchandisingavtal och vid faktiskt utövande av den 

immateriella rättigheten. Därför bör även konkurrenslagen (2008:579) och FEUF 

art. 101, om konkurrensbegränsande avtal, tas med i beräkningen. 

Utöver detta kan också lag (1978:800) om namn och bild i reklam, och i viss 

utsträckning även namnlagen (1982:670) samt firmalagen (1974:156), i vissa fall 

av merchandising komma att aktualiseras.  

Oavsett vilket eller vilka immaterialrättsliga regelverk som aktualiseras vid olika 

fall av merchandisingavtal så kan alltid åtminstone en gemensam nämnare 

urskönjas; det värde som ligger till grund för avtalet är den goodwill som är 

knutet till det immaterialrättsligt skyddade objektet. Man kan till och med hävda 

att det är denna goodwill som i sig är det faktiskta avtalsobjektet vid 

merchandising, även om det normalt sätt är det immaterialrättsligt skyddade 

objektet som avses.
25

 Ett uttryckligt goodwillskydd ges i svensk rätt endast i 

varumärkesrätten, närmare bestämt 1 kap 10 § p. 3 VML, samt i firmarätten, 3, 
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10 och 19 §§. Ett merchandisingobjekts goodwill kan dock ändå indirekt skyddas 

av andra immaterialrätter, t.ex. upphovsrätten, eftersom goodwillvärdet då är 

sammanfogat med skyddsobjektet under annan lag. Även marknadslagstiftningen 

och skyddet för namn och bild i reklam, vilka nämnts ovan, kan användas för att 

förhindra otillåten exploatering av goodwill. 

 Vid frågor om licensavtals utformning och om tvistelösning rörande ett sådant, 

tillämpas dels lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (mer känd som avtalslagen) samt köplagen 

(1990:931). Den senare lagens tillämplighet vid merchandisisng kan dock 

ifrågasättas och ryms därför inte i den fortsatta framställningen. Ingen av dessa 

lagar är utformade för att reglera tidsbegränsade upplåtelser av immateriella 

rättigheter, men de kan dock likväl komma att påverka merchandisingavtal. 

Eftersom många merchandisingavtal sluts mellan parter i olika länder måste även 

internationella avtalsrättsliga principer beaktas. Exempelvis kan konventioner av 

UNIDROIT
26

, främst Unidroit Principles of International Commercial Contracts 

från 2004 och i viss utsträckning även principer hämtade ur PECL
27

 komma att 

ha betydelse. Av utrymmesskäl behandlas dock inte dessa konventioner närmare. 

På grund av dess mångfacetterade karaktär, ger merchandising som affärsform 

upphov till frågor vars spännvidd inte sällan överlappar flera olika rättsområden. 

För att nå ett tillfredsställande rättsligt skydd måste man vid merchandising ofta 

inte bara använda sig av fler än en immateriell rättighet, utan även utnyttja de 

marknadsrättsliga medel som står till förfogande. Senare trender har visat att 

detta faktum, även i Sverige, tas med i beräkningen när rättighetsinnehavare 

utvecklar strategier för merchandising.
28

 Ett fungerande rättsligt skydd är en 

förutsättning för att den ekonomiska potentialen av merchandising ska kunna 

tillvaratas. 
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6 Varumärkesrätten 

Det rättsområde som rör varumärken och kännetecken är en av de allra äldsta 

delarna av immaterialrätten. Varumärkesrättsliga samband kan spåras ända 

tillbaka tills antikens produktions- och handelsmärken och i Sverige spelade 

märken en betydande roll under skråväsendets dagar.
29

 Varumärkets kan i dess 

mest grundläggande mening sägas vara det primära kommunikationsmedlet 

mellan företaget och kunden. Förutom att vara en symbol och att därigenom i sig 

självt förmedla ett budskap, är varumärkets traditionella funktion dels att fungera 

som en ursprungsangivelse för varan och dels att ge densamma 

särskiljningsförmåga. Med andra ord kan man säga att kunden genom att en vara 

är märkt får reda på från vilket företag den kommer och kan samtidigt särskilja 

den från andra varor av samma produktslag. Detta möjliggör också en utökad 

konkurrens på en marknad då kunder genom den information de får av 

varumärkningen kan välja varor av högre kvallitet och på så vis förmå andra 

aktörer att förbättra eller kanske sänka priset på den egna produkten. En viss 

garantifunktion kan även knytas till varumärket då det indikerar att varan 

framställts under ett visst företags kontroll och att det därför kan hållas ansvarig 

för kvallitet. Det rör sig då kanske inte alltid om ett rättsligt ansvar men ändå ett 

ansvar som de flesta företag får förmodas ta på allvar.
30

  

Varumärkesrättens skyddsobjekt är alltså ett specifikt kommunikationsmedel 

mellan företaget och dess kundkrets.
31

 Det bakomliggande syftet för detta skydd 

är konkurrensfrämjande då de reglerar hur företag med lojala medel, alltså utan 

att begå varumärkesintrång, tillåts konkurrera om samma kunder. I detta 

avseende är varumärkesrätten särpräglad i förhållande till immaterialrätten i 

övrigt. Patenträtten och upphovsrätten skyddar istället ett objekt på grund av dess 

egenvärde och ger innehavaren av rättigheten en ekonomisk ensamrätt som ju, 

sett för sig, i kontrast till varumärket är konkurrenshämmande. 
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För att varumärket skulle kunna uppfylla ovan nämnda funktion krävdes naturligt 

nog redan från början ett rättsligt skydd. Om imitatörer fritt tilläts nyttja andra 

företags kännetecken skulle självklart användandet av varumärken förlora sin 

substans. Kundens situation skulle därmed försvåras samtidigt som företagets 

incitament att värna om sitt märke med kvallitet och service att falla. Av denna 

anledning och med denna funktion i åtanke utvecklades det rättsliga skyddet av 

varumärken.  

Varumärkets funktion och dess betydelse för företaget har dock under senare tid 

kommit att förändras i vissa avseenden. Från att företrädesvis ha betraktat 

varumärket som ett produktattribut har, särskilt under senare delen av 1900-talet, 

allt fler företag kommit att se varumärket som ett självständigt konkurrensmedel 

och en tillgång av betydande egenvärde.
32

 Särskilt väl ansedda varumärken som 

funnits på marknaden en längre tid betraktas idag ofta som företagets allra mest 

värdefulla tillgång. Man har också insett att varumärkets värde potentiellt kan nå 

utanför det ursprungliga affärsområdet och att det i sådana fall kan omsättas till 

en självständigt vinstgenererande tillgång. Varumärkets ursprungliga funktioner 

som särskiljnings- och konkurrensmedel kvarstår naturligtvis fortfarande men allt 

mer resurser investeras nu i att marknadsföra och stärka varumärket som 

självständigt representerar den goodwill och den image som upparbetats under en 

längre tid. I förarbetet till den relativt nya Varumärkeslagen (2010:1877) uttalas 

att också varumärkesrätten präglats av denna utveckling då den kommit att i ökad 

omfattning fungera som ett skydd för de investeringar som gjorts i uppbyggandet 

av varumärket.
33

  

Upplåtelser av varumärken, t.ex. i form av licensiering för merchandising, kan 

sägas vara en naturlig följd av den ovan beskrivna utvecklingen. Har man väl 

konstaterat att ett företags varumärke utgör dess mest värdefulla tillgång, är det 

inte konstigt att man söker nya sätt att genom alternativa nyttjanden av denna 

tillgång generera avkastning. Här ska nämnas att upplåtelser av ett varumärke, 
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utanför den ursprungliga miljön inte är helt okontroversiellt rättsligt sätt, även 

om det anses mer accepterat idag.
34

 Anledningen till att ett sådant bruk väcker en 

del frågor, ligger i att man genom en sådan fri upplåtelse i någon mån går ifrån 

varumärkets ovan nämnda funktion som ursprungsindikator för produkten till 

fördel för en helt annan funktion; nämligen en där varumärket istället är 

produkten och kan fungera som ekonomisk kanal till nya marknader. 

Motståndare till den typen av fria upplåtelser antar en accessorisk syn på 

varumärket och menar att kopplingen mellan företaget och det märke man har 

skapat är så stark att upplåtelse inte får ske annat än i fall av försäljning av 

verksamheten.
35

 Idag har dock det synsättet alltså hamnat i periferin då 

varumärkets ekonomiska funktion, som representerar ett företags upparbetade 

goodwill och image, alltså har kommit att spela en allt mer betydande roll.
36

 

 

6.1 Varumärkeslagstiftningen 

Innan den svenska varumärkeslagstiftningen berörs i detalj bör något sägas om 

det europarättsliga inflytandet på rättsområdet. Den rättsliga regleringen av 

varumärken inom EU är idag i hög grad harmoniserad och även utformningen 

och tillämpningen av svensk varumärkesrätt är till stor del ett resultat av 

implementerad EU-rättslig reglering.
37

 Förutom Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF) så finns två huvudsakliga rättsakter som har styrt 

varumärkesrätten i EU. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av 

den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar 

(varumärkesdirektivet), syftar till att harmonisera medlemstaternas nationella 

varumärkeslagar relaterat till frågor som rör fri rörlighet för varor och tjänster. 

Införlivandet av direktivets regler i den svenska varumärkeslagen skedde 1993.
38

 

Den andra rättsakten, rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 
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2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen), reglerar ansökan 

hos OHIM
39

 för registrering av gemenskapsvarumärke, alltså ett varumärke med 

omedelbar rättsverkan i samtliga EU-medlemsstater. 

Det huvudsakliga skyddet för varumärken i svensk rätt finns i varumärkeslagen 

(2010:1877) och enligt 1 kap. 4 § kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan 

återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, 

siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, om tecknet i 

fråga anses ha särskiljningsförmåga. Varumärkesskydd kan erhållas genom 

nationell registrering hos Patent- och registreringsverket enligt 1 kap. 6 §, 

alternativt internationell registrering enligt 5 kap. 1 §. Av 2 kap. 32 § framgår att 

en registrering gäller från dagen den inkommit till myndigheten och tio år framåt 

och enligt 2 kap. 33 § kan förnyelse av registreringen ske. Vidare kan 

varumärkesskydd även förvärvas utan registrering genom inarbetning förutsatt att 

rekvisiten i 1 kap. 7 § uppfylls och i sådant fall består skyddet så länge 

varumärket fortsätter att vara inarbetat. 

 Innebörden av den ensamrätt som innehavaren av ett varumärke ges förklaras 

närmare i 1 kap. 10 §. I paragrafens första punkt fastslås att ingen annan än 

innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken 

som är identiskt med det skyddade för varor eller tjänster av samma slag. Vidare 

uttalas i den andra punkten att inte heller ett liknande tecken får användas för 

varor eller tjänster av liknande slag, om förväxlingsrisk föreligger. Som 

förklarats tidigare så handlar dock merchandising om att applicera t.ex. ett 

varumärke, på artfrämmande produkter, alltså produkter som varken är identiska 

eller ens liknande det varuslag för vilket det ursprungliga skyddet erhållits.
40

 

Varumärkesrättligt skydd mot ett otillåtet användande av varumärket för 

artfrämmande produkter, exempelvis olicensierade merchandisingprodukter, ges 

istället i paragrafens tredje punkt. Där förbjuds användning av identiska eller 

liknande varukännetecken även för andra typer av varor och tjänster, om det 
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skyddade varumärket är inarbetat och därmed känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen.
41

 Kravet är då att den otillåtna användningen drar otillbörlig 

fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för det skyddade kännetecknets 

särskiljningsförmåga eller anseende. Denna bestämmelse utformades i samband 

med att EU:s varumärkesdirektiv 2008/95/EG
42

 införlivades i svensk rätt.
43

 Att 

notoriska märken ska skyddas även utanför området för varuslagslikhet gällande 

otillbörliga utnyttjanden, framgår även av WTO:s internationella 

överenskommelse på området; Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, (TRIPS) artikel 16.3, vilken även hänvisar till Pariskonventionen
44

 och 

dess artikel 6bis i, om välkända märken. Att det varumärkesrättsliga skyddet kan 

nå utanför gränsen för varuslagslikhet kan sägas vara en förutsättning för 

merchandising av varumärken. Om innehavaren av ett varumärke saknade 

rättslig möjlighet förhindra utnyttjanden av det egna märket på artfrämmande 

produkter och tjänster så skulle varumärkeslicenser av merchandisingkaraktär 

naturligt nog vara irrelevanta. 

Att ett varumärke är så pass inarbetat att det är känt inom en betydande del av 

landet, eller ännu bättre, välkänt över hela världen, innebär alltså att ett utökat 

skydd även utanför den ursprungliga varusfären kan erhållas. Ett sådant märke är 

således, utöver att vara starkt ur ett rent marknadsföringsperspektiv, av denna 

anledning även särskilt väl lämpat för licensiering i form av merchandising. 

Något bör även sägas om icke välkända märken och möjligheterna att använda 

sådana vid merchandising. Även om det av ovan angivna skäl finns stora fördelar 

med att använda välkända varumärken i en merchandisingstrategi, så kan det inte 

uteslutas att även mindre berömda märken kan användas för utlicensiering, låt 

vara att det inte är lika vanligt förekommande. Ett exempel på en sådan situation 
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är den då ett varumärke som förvisso är välkänt i ursprungslandet, ska utvidgas 

internationellt och därför introduceras i nya länder. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv kan det då tänkas att man för att etablera varumärket i 

ett nytt land redan från början licensierar ut varumärket vid sidan av 

kärnverksamheten. I ett sådant fall, innan varumärket enligt definitionen i VML 1 

kap. 10 § p. 3 i det nya landet är känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen, torde alltså det varumärkesrättsliga skyddet inte sträcka sig 

till produkter utanför varuslagslikhetssfären. Även om detta kan vara ett problem 

för den som vill licensiera ut ett icke välkänt varumärke för merchandising, så 

kan en sådan verksamhet ändå skyddas genom de marknadsrättsliga reglerna om 

god marknadsföringssed och renommésnyltning, vilka kommer att behandlas 

under ett särskilt avsnitt.
45

 

 

6.2 Varumärkesrättsliga licensavtal 

Den rättsliga möjligheten att genom ett licensavtal ge någon annan rätt att 

använda det egna varumärket framgick tidigare endast indirekt genom 

presumtionen i 32 § gamla varumärkeslagen (1960:644).
46

 För att förtydliga 

rättsläget framgår det numera av VML 6 kap. 4 § att innehavaren av ett 

varukännetecken kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet för en del av 

eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för 

samt för hela eller en del av landet. Detta är alltså den rättsliga grunden för 

varumärkeslicenser i en allmän bemärkelse. Även om bestämmelsen inte 

uttryckligen avser merchandising av ett varumärke, eftersom den talar om rätten 

att använda kännetecknet för de varor eller tjänster som registreringen alternativt 

inarbetningen avser (därmed alltså inte artfrämmande produkter), så kan den 

ändå anses utgöra rättslig grund för varumärkeslicenser i merchandisingavtal.
47

 

Detta synsätt är enligt min mening fullt rimligt med tanke på varumärkesrättens 
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utveckling och ett ställningstagande i motsatt riktning skulle enligt min åsikt leda 

till en allt för strikt tolkning av regeln. 

Med stöd av 6 kap. 4 § 2 st. kan innehavaren av ett varumärke, alltså 

licensgivaren, åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär i talan mot den 

licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet. Enligt uppräkningen i 

samma lagrum kan detta göras med avseende på licensens giltighetstid, den form 

under vilken kännetecknet får användas, de produkter för vilka licensen utfärdats, 

det geografiska område där kännetecknet får användas eller produkternas 

kvallitet. Vid utformandet av ett merchandisingavtal baserat på en varumärkesrätt 

kan dessa fem punkter enligt min mening utgöra en grundläggande mall, eller 

åtminstone en utgångspunkt för vad som särskilt måste regleras i avtalstexten.  

En överträdelse av denna bestämmelse innebär inte bara ett potentiellt 

kontraktsbrott utan alltså även ett intrång i varumärkesrätten som sådan. Vad 

gäller den andra punkten, om den form under vilken kännetecknet får användas, 

kan det vara lämpligt att i licensavtalet grafiskt återge hur varumärket får se ut 

när det används på merchandisingprodukterna.
48

 

I den förra varumärkeslagen (1960:644), i dåvarande 35 § fanns ett förbud mot 

registrering av vilseledande varumärken då vilseledandet uppstod till följd av 

överlåtelse. En licenstagare kunde då i teorin förbjudas att använda ett 

varumärke, om det av domstol ansågs vara vilseledande av allmänheten i den nye 

innehavarens hand. En sådan situation kunde uppstå om ett varumärke, på grund 

av att det användes för en ny produkt av en licenstagare, inte längre motsvarade 

de förväntningar konsumenten hade på varumärket sedan tidigare. Denna regel 

framstår vid första anblick som minst sagt problematisk om den tillämpas på 

merchandising, som ju går ut på att ta fram artfrämmande produkter baserade på 

ett varumärke som ursprungligen representerat en annan sorts produkt. 

Prövningen av huruvida ett vilseledande av konsumenterna ägt rum, gjordes dock 

genom att jämföra de produkter konsumenterna ursprungligen förknippat med 
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varumärket med de nya produkter för vilka licenstagaren använt varumärket. 

Eftersom det vid merchandising kan röra sig om helt och hållet olika 

produkttyper, exempelvis en sportbil och en nyckelring, tycks en sådan 

jämförelse vara orimlig. Det har hävdats att eftersom en sådan jämförelse inte är 

möjlig kan ett vilseledande enligt bestämmelsen inte styrkas när det gäller 

merchandising.
49

 Förbudet i dåvarande 35 § användes dock i princip aldrig och 

liknande problem löstes istället i det marknadsföringsrättsliga regelverket. Under 

arbetet med införandet av den nya varumärkeslagen (2010:1877) valde man 

därför att inte ta med en motsvarande bestämmelse.
50

 Man uttalade också att 

generalklausulen i 5 § samt definitionen av god marknadssed i 6 § 

marknadsföringslagen (2008:486) nu täcker en sådan problematik. Därutöver är 

de särskilda bestämmelserna om otillbörligt vilseledande marknadsföring i 10 § 

MFL läst ihop med 8 §, tillämpliga på samma situation.
51

 Tillämpningen av dessa 

marknadsföringsrättsliga regler på vilseledande användning av varumärke vid 

merchandising borde enligt min mening ge samma resultat som dåvarande 35 § 

VML och alltså inte utgöra ett hinder. Rättsläget i denna del får dock beskrivas 

som oklart. 

VML 3 kap. 2 § handlar om underlåten användning av ett varumärke och där 

framgår att en registrering av ett varumärke riskerar att hävas om innehavaren 

inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det 

registrerats för, inom fem år från registreringen. Detta s.k. användningstvång kan 

vara av intresse för den varumärkesinnehavare som bl.a. sysslar med 

merchandising och därför vill att det varumärkesrättsliga skyddet ska gälla i flera 

varuklasser. Av paragrafens tredje stycke framgår nämligen att användningen av 

ett varumärke av dess innehavare likställs med att varumärket används av någon 

annan med innehavarens samtycke, alltså exempelvis genom ett licensavtal likt 

de som används vid merchandising. Ett brett varumärkesskydd kan alltså i teorin 
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säkerställas genom utlicensiering till tillverkare av merchandisingprodukter.
52

 En 

förutsättning för detta är dock rimligtvis att licenstagarens verksamhet, i form av 

försäljning och marknadsföring av merchandisingprodukter, kan betecknas som 

verkligt bruk i den mening som avses 3 kap. 2 §, första stycket. I denna fråga är 

rättsläget något oklart men viss vägledning gavs av EU-domstolen den 11 mars 

2003 i mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV. Där uttalades att 

artikel 12.1 i det första varumärkesdirektivet 89/104, vilken ligger till grund för 

ovan nämnda regel i VML, ska tolkas så att ett verkligt bruk föreligger då 

varumärket används i enlighet med dess grundläggande funktion. Denna funktion 

sägs vidare vara att garantera ursprungsidentitet hos de varor och tjänster för 

vilka varumärket har registrerats. Vid första anblick kan detta anses utgöra ett 

problem då man vid merchandising egentligen i någon mening avviker från 

varumärkets grundläggande identifierande funktion, för att istället kommersiellt 

utnyttja varumärket som självständig bärare av goodwill. I samma punkt i EU-

domstolens domskäl framgår dock även att den huvudsakliga funktionen med 

användningstvånget är att förbjuda rent fiktiva bruk som enbart syftar till att 

upprätthålla varumärkesskyddet för varuklassen i fråga. Man understryker också 

att bedömningen av vad som ska anses utgöra verkligt bruk måste göras med 

beaktande av samtliga omständigheter som kan styrka att märket utnyttjas 

kommersiellt.
53

 Då merchandising i min mening i högsta grad får betecknas som 

kommersiellt utnyttjande av ett varumärke, borde en sådan användning i 

normalfallet uppfylla kravet på verkligt bruk och därmed förhindra en hävning på 

grund av underlåten användning. 

 

6.3 Praxis 

En viktig fråga för det företag som vill satsa på merchandisingprodukter, är i 

vilken utsträckning man med rättsliga medel kan värja sig mot aktörer som, 

genom att saluföra kopior eller snarlika produkter, försöker dra nytta av 
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licensieringsobjektets goodwill utan att för den sakens skull vilseleda 

konsumenten. I försök att kringgå de varumärkesrättsliga reglerna om 

vilseledande kan vissa aktörer märka sina produkter, exempelvis med texten 

”unofficial product”, eller med liknande information som klargör att det rör sig 

om en icke-licensierad produkt. Ett typiskt exempel på en sådan situation, är den 

som uppstår när kläder och andra varor prydda av ett sportlags logotyp eller 

namn saluförs av andra än det företag som innehar licensavtalet för den 

merchandising som genomförs av klubben ifråga.
54

 Kringförsäljning av 

merchandisingprodukter i idrottssammanhang är potentiellt mycket lönsamt och 

detta är särskilt tydligt i USA där lagen i National Football League (NFL), 

National Hockey League (NHL), Major League Baseball (MLB) och National 

Basketball Association (NBA) har merchandising och licensieringsprogram som 

årligen omsätter miljontals dollar.
55

 Redan 1975 vidtogs rättsliga åtgärder av 

representanter från både NHL och NFL för att kontrollera denna lukrativa 

marknad, då processer fördes mot olicensierade aktörer. Ligorna lyckades i två 

fall övertyga domstolarna att förbjuda försäljningen av olicensierade 

merchandisingprodukter och det fick troligen ägare av varumärken att i större 

utsträckning intressera sig för möjligheten att ta ut försäljningsroyalties när deras 

märken användes.
 56 

 

Den principiella frågan om varumärkesintrång utan vilseledande prövades i 

Sverige 1989 och även om målet i fråga inte handlade om merchandising utan 

om försäljning av piratkopior, så har det viss relevans. I RH 1990:68, det s.k. ”La 

Copie-målet”
57

, fördes talan mot ett företag som i Stockholm hade sålt 

piratkopior av märkesvaror, bl.a. med varukännetecken som Louis Vitton, Gucci, 

Yves Saint Laurent, Cartier och Rolex. Produkterna ifråga hade försetts med en 

röd etikett med texten ”OBS. Den här varan är endast en kopia. Ej att förväxlas 

                                                           
54

 Just en sådan situation prövades i EU-domstolen i mål C-206/01 – Arsenal Football Club plc v Matthew 
Reed. 
55

 Rosner, S & Shropshire, K, The business of sports, Jones and Bartlett Publishers, Inc. 2004, s 362. 
56

 Se Boston Hockey v. Emblem Cap, 510 F.2d 1004, 1012 (5th Cir.1975) och National Football League 
Properties, Inc. v. Consumer Enterprises, Inc., 327 N.E.2d242, 247 (Ill. App. 1975). 
57

 Svea HovR dom, 9 oktober 1989.   



34 
 
 

med orginalet. FÅR EJ AVLÄGSNAS”. I tingsrättens domskäl, som också 

fastställdes av hovrätten, uttalade man att varumärkesskyddet tillgodoser två 

ändamål; dels att allmänheten ska kunna lita på att det är den önskade varan och 

inte en kopia som säljs under märket (urspungsangivelsefunktionen) och dels att 

bevara den goodwill som upparbetats av det företag för vilket varan ifråga 

tillverkas eller säljs. Att båda dessa funktioner måste tillgodoses framgick klart, 

då rätten fastslog att ensamrätten knuten till ett varumärke skulle bli illusorisk 

om andra näringsidkare tilläts använda märket så länge allmänheten ej vilseleds. 

Även om frågan som prövades i detta avgörande kan ha visst intresse när ämnet 

merchandising behandlas ska dess prejudicerande tyngd inte överdrivas. Domen 

är från innan Sveriges inträde i EU och då varumärkesrätten idag i hög grad är 

harmoniserad inom EES är den europarättsliga praxis som finns på området en 

rättskälla av större vikt. 

I EU-domstolens dom 12 november 2002, Mål C-206/01, Arsenal Football Club 

plc mot Matthew Reed, avgjordes en varumärkesrättslig fråga liknande den som 

berörts ovan. Avgörandet kom sedan England and Wales High Court of Justice 

begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen gällande tillämpningen av 

direktiv 89/104/EEG
58

, artikel 5.1 a gällande omfattningen av 

varumärkesinnehavarens ensamrätt. Bakgrunden till målet var att den engelska 

fotbollsklubben Arsenal FC, i sin strävan att kontrollera försäljningen av 

supporterprodukter, vidtog åtgärder för att förbjuda all saluföring av produkter 

med klubbens namn eller logotyp på som inte tillverkats av eller för klubben 

själv. Man kontrollerade genom merchandisinglicensavtal med företaget KT 

Sports försäljning och distribution av de ”officiella produkterna”. Matthew Reed 

hade sedan 1970 sålt supporterartiklar utanför klubbens hemmarena men fick 

från KT Sports sedan en tid bara tillstånd att sälja en mycket liten mängd 

officiella produkter. För att öka sin försäljning hade därför Reed även sålt icke-

officiella produkter och då detta uppdagats hade klubben beslagtagit dessa och 
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menade nu att han genom denna försäljning gjort sig skyldig till vilseledande 

gällande produkternas ursprung samt till varumärkesintrång. Reed menade å sin 

sida att han genom tydlig markering klargjort för sina kunder vilka produkter 

som var icke-officiella och att dessa inte hade något samband eller tillhörighet 

med distributörer och tillverkare av andra supporterartiklar. Den hänskjutande 

domstolen i England ogillade talan om utomobligatoriskt ansvar gällande 

vilseledande då man ansåg att klubben inte kunnat bevisa att verklig 

förväxlingsrisk förelegat. Den engelska domstolen underkände vidare talan om 

varumärkesintrång, då man menade att allmänheten uppfattat de tecken som 

används av Reed på sina produkter som bevis på stöd, lojalitet eller tillhörighet 

(badge of support, loyalty or affiliation), och inte som indikation på produkternas 

ursprungs (badge of origin).  

Den argumentationen underkändes dock av EU-domstolen som istället 

utvecklade sin syn på kännetecknets grundläggande funktion. Man slog fast att 

denna funktion, som är att ange en produkts ursprung så att en konsument kan 

identifiera den utan förväxlingsrisk, endast kan säkerställas om kännetecknet 

utgör en garanti för att alla produkter som bär samma tecken har framställts eller 

tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för dess 

kvallitet.
59

 För att säkerställa denna ursprungsgarantifunktion uttalade domstolen 

vidare att varumärkesinnehavaren måste skyddas från konkurrenter som genom 

att otillbörligen förse varor med kännetecken avser missbruka varumärkets 

ställning och anseende.
60

 Att allmänheten kan ha uppfattat användningen av 

kännetecknet i fråga som ett bevis på stöd, lojalitet eller tillhörighet spelar alltså 

mindre roll i sammanhanget. Om tredje mans användande av ett varukännetecken 

skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet den av domstolen 

beskrivna grundläggande urspungsgarantifunktionen, så kan 

varumärkesinnehavaren skydda sina särskilda intressen genom att hävda sin 

ensamrätt. Avgörandet är naturligtvis viktigt för de företag som vill syssla med 
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merchandising, särskilt inom branscher där s.k. icke-officiella produkter kan 

tänkas förekomma. Möjligheten att kontrollera på vilka produkter det egna 

varumärket används får sägas ha stärkts genom avgörandet. Konkurrenter som 

vill dra nytta av ett varumärkes dragningskraft kan, enligt principen som slås fast 

av EU-domstolen, inte komma runt regler om intrång genom att hävda att 

användningen av kännetecknet inte innefattat ett angivande av kommersiellt 

ursprung. Detta eftersom användandet av ett skyddat kännetecken på en produkt i 

sig kan ge intryck av att ett materiellt samband finns i näringsverksamheten 

mellan produkten och varumärkesinnehavaren. Det tycks alltså räcka med att en 

risk för att ett sådant intryck ska ges föreligger och en sådan risk kan dessutom 

inte utan vidare elimineras genom att märka produkter med förklarande text, hur 

tydlig och pedagogisk den än må vara. 

 

7 Upphovsrätten 

Genom upphovsrätten ges skapare av litterära eller konstnärliga verk 

förfoganderätt över sina alster. Till de skapelser som kan omfattas av det 

upphovsrättsliga skyddet räknas idag filmer, fotografiska verk, datorprogram 

etc., även om skyddsobjekten ur ett historiskt perspektiv främst utgjorts av det 

som traditionellt åsyftas när man talar om konst och litteratur. Även om det 

rättsliga skyddet för konstnärer och författare fortfarande principiellt kvarstår 

som den upphovsrättsliga kärnan, så är det i själva verket nöjes- och 

kommunikationsindustrierna som idag står för den stora mängden produkter för 

vilka upphovsrättsligt skydd kan bli aktuellt.
61

 Denna utveckling har resulterat i 

att upphovsrätten nu har en allt större ekonomisk relevans och inte sällan har 

stora företag ersatt den ensamme konstnären som rättighetsinnehavare.  

Med upphovsrätt följer även en fri förfoganderätt över de ekonomiska rättigheter 

som är knutna till verket. Dessa rättigheter kan överföras eller, som i fallet där 

merchandising utgår från ett upphovsrättsligt skyddat verk, licensieras ut för 
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användning av en annan part.  Förutom ekonomiska rättigheter består dock en 

upphovsrätt även av ideella rättigheter. Även om de ekonomiska rättigheterna 

genom avtal helt eller delvis kan överlåtas, så är detsamma i princip inte möjligt 

med den ideella rätten till ett verk.
62

 Den ideella rätten kan förvisso efterges men 

det innebär bara att rättighetsinnehavaren i det fallet avstår från att åberopa 

rättigheten mot annan.  

Den typ av merchandising som i regel blir aktuell när objektet för licensieringen 

är ett upphovsrättsligt skyddat verk, är s.k. character merchandising. Som nämnts 

tidigare innebär det att användningen av en fiktiv karaktär, tagen ur ett litterärt 

eller konstnärligt verk, licensieras ut för sekundärt bruk. Här kan nämnas att 

vissa anser att begreppet merchandising i stort har en kärnbetydelse som åsyftar 

utnyttjandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk som underlag för produkter 

baserade på hela eller delar av verket.
63

 Själv anser jag att en sådan association, 

prima facie, till upphovsrätten inte utan vidare kan göras, särskilt med tanke på 

den stora roll varumärkesrätten idag spelar i sammanhanget. Samtidigt är det till 

viss del förståeligt att upphovsrätten är det första rättsområde som nämns när 

ämnet merchandising behandlas. Det kanske mest klassiska exemplet på 

merchandising, som också har gamla rötter, är nämligen framställandet av en 

docka, med en fiktiv karaktär hämtad ur ett skönlitterärt verk som förlaga.  

Merchandising baserat på en upphovsrätt, av den typ som nämnts ovan, förekom 

om än i liten skala redan under tidigt 1900-tal. Barnboksförfattarinnan Beatrix 

Potter formgav 1901 ett gosedjur baserat på karaktären Peter Rabbit (Pelle Kanin 

på svenska) hämtad ur hennes bok som utgivits samma år. Genom vad som har 

omnämnts som det första riktiga exemplet på character merchandising, såldes 

Potters figurer på bl.a. på det berömda varuhuset Harrods i London.
64

 Hennes 

försök att sälja de egentillverkade leksakerna försvårades dock av tyska 

leksakstillverkare som vid tiden hade en monopollik ställning på den europeiska 
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marknaden. Vissa av dessa ska till och med ha gått så långt som att tillverka 

piratkopior av hennes figurer, vilka också sedermera såldes i London.
65

 Det är 

oklart huruvida Potter med anledning av detta stämde de tyska tillverkarna men 

händelserna visar ändå att ett behov av ett rättsligt skydd för insatser av 

merchandisingkaraktär redan då existerade. 

Att försäljning av kringprodukter genom merchandisingavtal är en viktig 

inkomstkälla för de stora filmbolagen har redan nämnts och även om populära 

figurer och karaktärer ofta varumärkesskyddas så utgår det ursprungliga skyddet 

från en upphovsrätt. Även bokbranschen har idag insett det potentiella värdet i 

olika typer av licensiering och de stora svenska förlagen har skapat agenturer 

som bl.a. handhar rättighetsförsäljning för kringprodukter som leksaker och 

kläder men även för återskapande av litterära verk i andra medieformat. Olika 

typer av merchandisingrättigheter och handeln med dessa, inte minst den 

internationella licensieringen, har kommit att bli en allt viktigare inkomstkälla för 

de stora bokförlagen.
66

 I sammanhanget kan även nämnas att användandet av 

tecknade seriefigurer, litterära karaktärer och figurer från filmer och tv-serier 

som merchandisingobjekt har ökat även tack vare den kraftigt växande tv- och 

datorspelsbranschen.
67

 

 

7.1 Upphovsrättslagstiftningen 

Författare, konstnärer och fotografer har en grundlagsskyddad rätt till sina verk 

och enligt vad som anges i 2 kap. 16 § regeringsformen så ges denna rätt genom 

bestämmelser som meddelas i lag. Den lag som i första hand åsyftas är lagen 

(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, mer känd som 

upphovsrättslagen. I lagens inledande paragraf anges att den som skapat ett 

sådant verk som anges i titeln har upphovsrätt till det, oaktat om det rör sig om en 

skönlitterär framställning, ett datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, 
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fotografiskt- eller filmverk, annat alster av bildkonst, byggnadskonst eller 

brukskonst. Denna uppräkning är inte uttömmande utan fyller endast en 

exemplifierande funktion, eftersom det av samma bestämmelse även framgår att 

också verk som på annat sett kommit till uttryck kan skyddas. Upphovsrätten är 

med andra ord den mest omfattande av de immaterialrättsliga disciplinerna och 

rymmer alltså nästan allt som kan tänkas.
68

 Av 2 § framgår vidare att en 

upphovsrätt innefattar, med vissa inskränkningar vilka uppräknas i 2 kap., en 

uteslutande rätt att förfoga över verket genom att t.ex. framställa exemplar av det 

eller att tillgängliggöra det för allmänheten.  

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst vid skapandet av ett verk och 

fungerar därefter som ett efterbildningsskydd, alltså ett skydd mot försök att 

imitera ett originalverk.
69

 Däremot ligger oberoende dubbelskapande utanför 

lagens skyddsomfång.
70

 Av 4 kap. 43 § framgår att skyddet sedan varar i 70 år 

efter det att upphovsmannen avlidit och först därefter står det alltså andra fritt att 

reproducera verket. Ett krav för att ett verk över huvudtaget ska få 

upphovsrättligt skydd är dock att det anses originellt, i den meningen att det är 

upphovsmannens egen intellektuella skapelse.
71

 Detta begrepp tar sikte på ett 

mått av självständighet och originalitet som krävs för att verket ska skyddas. 

Någon närmare förklaring av begreppet eller en redogörelse för den bedömning 

av självständighet och originalitet som avses, ges dock inte i lagtexten. Dessa 

frågor ska enligt lagens förarbeten istället närmare definieras i praxis och genom 

rättsvetenskapen.
72

 Utan att fördjupa sig i den mycket omdebatterade frågan om 

originalitet, kan man generellt säga att trenden på senare år har varit att tröskeln 

för vad som anses uppfylla originalitetskravet är ganska låg och fokus hamnar 

allt oftare på de investeringar som lagts ned i verkets skapandefas.
73
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7.2 Upphovrättsliga licensavtal 

För att kunna utnyttja en del av ett upphovsrättsligt skyddat verk som ett 

merchandisingobjekt, måste en del av rätten till verket kunna övergå till en annan 

part. Att detta är möjligt framgår, förutom av förfoganderätten som ges i 2 §, 

även av 3 kap. 27 §. Av bestämmelsen framgår att upphovsrätten helt eller delvis 

kan överlåtas och här är det alltså enligt vad som redan nämnts den ekonomiska 

sidan av rätten som avses. Gällande ett merchandisingavtal där exempelvis en 

karaktär ur ett litterärt verk ska användas, rör det sig i regel om en partiell 

upplåtelse. Att ett verk överhuvudtaget i sin helhet överlåts lär förekomma mer 

sällan även i övriga upphovsrättsliga sammanhang. I praktiken rör det sig i regel 

om olika typer av partiella upplåtelser.
74

 Termen överlåtelse är förvisso den som 

används i URL men bestämmelserna lär analogt kunna tillämpas för även 

partiella upplåtelser.
75

 Upphovsrättens kommersiella utveckling, i likhet med 

varumärkesrätten, omöjliggör enligt min mening en allt för strikt tolkning. En 

upplåtelse kan omfatta en eller flera figurer som genom licensavtal om character 

merchandising får användas i ett specificerat sammanhang under en bestämt tid.  

Den ideella rätten till verket, vilket redan nämnts, kan dock i princip inte kan 

överföras utan kvarstår hos den ursprunglige upphovsrättsmannen och måste 

därför respekteras av en eventuell licenstagare.
76

 För att undvika en framtida tvist 

där upphovsmannen hävdar sin ideella rätt till verket mot en licenstagare som 

utvecklat merchandisingprodukter, bör denna aspekt av upphovsrätten regleras i 

licensavtalet. En i förväg avtalad fullständig eftergift av upphovsmannens ideella 

rätt är i princip ogiltig och en sådan måste därför göras klart avgränsad och 

specifik.
77

 Vad gäller den ideella rätten till ett verk bör licenstagaren vara klar 

över att denna vid upphovsmannens död övergår till arvingar enligt 2 kap. 41 §. 

I vissa fall av merchandising kan det bli aktuellt att istället för att utnyttja en 

figur i grafisk form, endast licensiera ut namnet på figuren. Om namnet på 
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figuren är detsamma som verkets titel, kan det s.k. titelskyddet i 6 kap. 50 § 

aktualiseras. Av denna särskilda bestämmelse framgår att ett verk inte får 

tillgängliggöras för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur, att 

verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med förut offentliggjort verk 

eller dess upphovsman. Därigenom kan det upphovsrättsliga skyddet även täcka 

de fall där endast en figurs namn licensieras ut, förutsatt att namnet är detsamma 

som titeln på det verk ur vilket den hämtats. Naturligt nog måste dock även titeln 

i sig från början vara egenartad nog att den har en viss särskiljningsförmåga, 

även om det inte uttryckligen nämns i lagtexten.
78

 Om figuren i fråga däremot 

kallas något annat och valet ändå görs att endast licensiera ut användningen av 

dess namn, blir frågan om det upphovsrättsliga skyddet mer osäker.
79

 I 

normalfallet skyddas då inte namnet ensamt av upphovsrätten, om det inte har en 

sådan särprägel att det i sig uppfyller originalitetskravet. Även mycket korta 

delar som lyfts ur ett verk kan dock komma att skyddas om de ger uttryck för 

upphovsmannens intellektuella skapelse.
80

 Om licensobjektets namn åtminstone 

delvis är detsamma som verkets titel bör titelskyddet hur som helst beaktas vid 

författandet av licensavtalet. För att undvika att den upphovsrättliga upplåtelsen 

ska bli ofullständig, kan upphovsmannen i avtalet åta sig att inte göra sin rätt 

avseende titelskyddet gällande mot licenstagaren.
81

  

En annan viktig regel i sammanhanget finns i 3 kap. 28 § där det framgår att den 

part, till vilken en upphovsrätt överlåtits, inte har rätt att ändra verket. Detta 

förbud måste tas i beaktande av en licenstagare som har för avsikt att använda 

merchandisingobjektet på sina produkter. Flera olika situationer där 

bestämmelsen skulle kunna aktualiseras kan tänkas; exempelvis kan en 

licenstagare med hänsyn till sin produkts utformning eller paketeringen av 

densamma vilja ändra merchandisingobjektets färg eller form för att få den att 

bättre passa in. Detta är alltså i utgångsläget inte tillåtet, men då regeln är 
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dispositiv kan avtal slutas om eventuella ändringar. Rent allmänt gäller att man 

vid utformningen av ett upphovsrättsligt licensavtal med stor noggrannhet 

specificerar licensobjektet. Någon vidare vägledning vad gäller uppdelning av en 

upphovsrätt ges nämligen inte i upphovsrättslagstiftningen. Där finns alltså som 

visats ovan snarare potentiella fallgropar som måste navigeras vid utformandet 

av licensavtalet. 

 

7.3 Praxis 

En viktig fråga vid merchandising baserat på en upphovsrätt, är i vilken 

utsträckning det upphovsrättsliga skyddet kan täcka den del av verket som lyfts 

ut för utlicensiering. Vid character merchandising, vilket som sagt oftast är den 

typ av merchandising som blir aktuell när en upphovsrätt ligger till grund för 

satsningen, är en sådan frågeställning närmast oundviklig. Det som blir 

avgörande i ett sådant fall är hur stort upphovsrättsligt skyddsomfång den figur 

som utgör merchandisingobjekt kan tänkas uppbära sett för sig, alltså tagen ur det 

verk den skapats för. Frågan om skyddsomfångets omfattning kan förvisso sägas 

vara den centrala i alla typer av upphovsrättsliga situationer men det som är 

speciellt vid merchandising är alltså hur skyddet kan komma att förändras, ibland 

radikalt, när ett specifikt element lyfts ur sitt ursprungliga litterära eller 

konstnärliga sammanhang.  

Den ovan beskrivna problematiken tydliggjordes i Malmö tingsrätts dom 2004 i 

mål T 4258-02. Fallet gällde en talan om upphovsrättsintrång och 

vitesföreläggande enligt 53 b § URL, väckt av (föga förvånande) Disney 

Enterprises Inc. mot importföretaget Harlequin Trade AB. År 2001 stoppades en 

försändelse med 25 000 mjukisdjur beställda av det sistnämnda företaget i 

Skånetullen och kvarhölls där med stöd av artikel 6 i Rådets förordning (EG) nr. 

3295/94 om misstänkta immateriella intrångsföremål. Mjukisdjuren i fråga var 

gula nallebjörnar med röda tröjor och Disney hävdade att de var kopior av det 

konstnärliga verket Nalle Puh, till vilket man ägde upphovsrätten. Till stöd för 
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sin åsikt i likhetsbedömningen av mjukisdjuren och de teckningar man lagt fram 

som bevisning, pekade Disney på detaljer som ögon, nos, kroppsproportioner och 

klädsel. Man menade också att mjukisdjuren tillverkade av Harlequin utstrålade 

samma attityd och uppvisade samma ansiktsuttryck som karaktären Nalle Puh. 

Till saken hör även att ett annat varuparti på väg till Harlequin en månad tidigare 

även då stoppats i tullen. Den gången utgjordes sändningen av mjukisdjur 

föreställande figurerna Nasse och Ior men bolagen hade vid det tillfället nått en 

förlikning. 

Tingsrätten fastställde till en början att både de teckningar av sagofiguren som 

åberopats och den figur i den film om Nalle Puh som tagits med som bevisning, 

var att anse som alster av bildkonst uppvisande tillräcklig originalitet för att få 

upphovsrättsligt skydd som verk. Man fann dock inte att den nallebjörn som 

utformats av Disney och som även den upptogs som bevisning, uppvisade 

tillräcklig originalitet för att sett för sig utgöra ett alster av brukskonst. 

Domstolen konstaterade dessutom att det inte fanns tillräcklig identitet mellan 

den nallen och teckningarna för att anse att de utgjorde exemplar av samma verk. 

När det sedan gällde frågan om skyddsomfånget för bildkonstverket i fråga 

utsträckt till nallebjörnar, uttalade dock domstolen att även om det inte kunde 

sägas vara obefintligt så var det begränsat. Man ansåg att det måste finnas ett 

betydande utrymme för vem som helst att utforma en nallebjörn utefter vad som 

enligt domstolen närmast får betraktas som en allmän mall för hur sådana brukar 

se ut. Vad gällde helhetsintrycket av mjukisdjuren menade tingsrätten att endast 

nallens gula färg samt röda tröja utgör särdrag som återfinns även i bildverket. 

Då någon ensamrätt inte kan tillerkännas en aktör på leksaksmarknaden med 

enbart dessa attribut som grund valde tingsrätten att lämna Disneys käromål utan 

bifall. Gällande den tidigare sändningen mjukisdjur föreställande de andra 

karaktärerna Nasse och Ior, uttalade tingsrätten att den inte har betydelse för 

likhetsbedömningen av nallebjörnarna, däremot möjligtvis som subjektivt 

rekvisit hos Harlequin. Någon sådan bedömning enligt 54 § 2 st., blev aldrig 
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aktuell eftersom domstolen inte fann att något intrång skett baserat på objektiva 

grunder. 

Disney valde att överklaga ärendet men i ett mycket kortfattat domskäl uttalar 

hovrätten att man inte finner skäl att i någon del frångå tingsrättens bedömning 

och att man därför fastställer domen.
82

 Ärendet överklagades även till högsta 

instans men något prövningstillstånd har ännu inte meddelats. En aspekt av 

merchandising baserat på upphovsrättsligt skyddade alster av bildkonst som fallet 

belyser, är problematiken kring skyddet för tredimensionella framställningar av 

tvådimensionella verk. Den frågan kan vara av särskilt stort intresse för aktörer i 

leksaksbranschen, vilken kanske är den industri där merchandisingprodukter är 

mest vanligt förekommande. Frågan om en tredimensionell 

merchandisingprodukt, med ett alster av bildkonst som förlaga, kommer att 

skyddas av upphovsrätten kan delas in i tre delar; I första hand kan den 

tredimensionella produkten i kraft av sin egen originalitet uppnå skydd som alster 

av brukskonst enligt 1 kap. 1 § p. 6. Då krävs att produkten i fråga fått en så 

individuell gestaltning att risken för oberoende dubbelskapande av en annan 

formgivare är mycket ringa.
83

 I denna del av bedömningen bör man väga in 

huruvida det redan finns likartade produkter på marknaden, exempelvis andra 

nallebjörnar av liknande slag (något som förmodligen vägde tungt i domstolens 

avgörande i Nalle Puh-fallet). I andra hand bör en analys göras av huruvida det 

finns ett tillräckligt mått av identitet mellan den tredimensionella skapelsen och 

det tvådimensionella återgivandet av samma figur. Om så är fallet kan 

merchandisingprodukten i upphovsrättslig mening anses vara ett nytt exemplar 

av samma verk, utformat i en annan konstform. Slutligen, om de två föregående 

delfrågorna som i Nalle Puh-fallet besvarats negativt, bör utformaren av en 

merchandisingprodukt som ett tredje steg fråga sig i vilken mån skyddsomfånget 

för bildkonstverket som har använts som förlaga, kan tänkas sträcka sig till att 

skydda mot andras tredimensionella efterbildningar. 
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På temat skydd av tredimensionella alster kan även mönsterskyddslagstiftningen 

nämnas. Enligt vad som framgår av 1 kap. 10 § URL är upphovsrätt för ett verk 

möjligt även om det formgivna föremålet också registrerats som ett mönster 

enligt mönsterskyddslagen (1970:485). Ett dubbelt immaterialrättsligt skydd kan 

då alltså uppnås och en sådan lösning kan tänkas vara aktuell i vissa fall av 

merchandising. Enligt mönsterskyddslagens 4 § p. 4 utgör dock 

varukännetecken, upphovsrätter och något som kan uppfattas som annans 

släktnamn, hinder mot att mönsterrätt ska föreligga. Utöver dessa hinder krävs 

för registrering även enligt 2 § i samma lag att mönstret är nytt och särpräglat. 

Det är därmed svårt att säga vilken roll detta rättsområde kan spela i 

merchandisingsammanhang och eftersom den europeiska mönsterrätten idag är 

harmoniserad genom det s.k. mönsterdirektivet
84

 bör man kanske avvakta 

vägledande praxis från EU-domstolen.  

 

8 Marknadsföringsrätten 

Eftersom merchandising handlar om att utnyttja det inneboende 

marknadsföringsmässiga värdet i ett märke eller en figur, med andra ord dess 

renommé, är det viktigt att med rättsliga medel kunna förhindra andra aktörer 

från att utnyttja samma värde. Om detta inte är möjligt kan man hamna i ett läge 

där potentiella licenstagare inte ser någon anledning att ingå licensavtal med 

ägaren av den immateriella egendomen, eftersom man ändå kan dra fördel av den 

upparbetade renommén genom icke-sanktionerat utnyttjande av densamma i 

marknadsföring. När ett företags satsning på merchandising visat sig vara lönsam 

kan andra aktörer få upp ögonen för det värde i form av renommé som är knutet 

till objektet och försöka att på olika sätt utnyttja det för den egna produkten. 

Genom det marknadsrättsliga regelverket kan en sådan utveckling motarbetas 

och bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486) bör därför tas i 

beaktande som en del av den juridiska merchandisingstrategin.  
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Syftet med marknadsföringslagen, såsom det framgår av förarbetena, är att 

främja konsumenters och näringsidkares intressen i samband med 

marknadsföring av produkter samt att motverka otillbörlig marknadsföring.
85

 

Även om lagen traditionellt sätt och även idag först och främst sägs syfta till att 

tillgodose konsumentskyddet, så nämns alltså även främjandet av näringsidkares 

intressen och deras skydd mot otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens. 

Med otillbörlig marknadsföring avses sådan marknadsföring som är vilseledande. 

Det behöver dock inte röra sig som ett vilseledande gällande en produkts 

ursprung eller kvallitet, utan kan också handla om ett vilseledande vad gäller 

existensen av en immateriell rättighet.
86

 Denna aspekt av 

marknadsföringslagstiftningen kan vara av särskilt intresse ur ett 

merchandisingperspektiv, då den bakomliggande immateriella tillgången utgör 

kärnan av det värde man vill exploatera.  

 Som antytts i inledningen till detta stycke, är det marknadsföringslagens regler 

om förbud mot renommésnyltning som är av störst intresse för det företag som 

sysslar med merchandising. Marknadsföring som obehörigen associerar till 

annans näringsidkares verksamhet, varumärke, firma eller kännetecken, anses stå 

i strid med lagens generalklausul om god marknadsföringssed och kallas 

renommésnyltning. Det som kan göra ett sådant associerande otillbörligt är om 

en näringsidkare, för att dra ekonomisk fördel, utnyttjar det värde som ligger i en 

positiv föreställning hos konsumenten, när detta värde skapats av en annan 

näringsidkare.
87

 Marknadsdomstolen, vilken ansvarar för att utveckla praxis på 

området, har i flera fall uttalat att ett sådant utnyttjande dessutom typiskt sett 

ägnat att skada den utsatte näringsidkaren och att samtidigt försämra 

konsumentens marknadsöverblick.
88
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 Prop. 2007/08:115 s 62. 
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 Nordell, P, Character Merchandising in Europe, edited by Ruijsenaars, H, s 317. 
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8.1 Marknadsföringslagstiftningen 

Som nämnts ovan är syftet med marknadsföringslagen (2008:486) att främja 

konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring och 

att motverka otillbörlig marknadsföring, vilket också framgår av lagens 1 §. 

Lagen är enligt 2 § tillämplig då näringsidkare marknadsför produkter i sin 

näringsverksamhet, alltså endast framställningar med kommersiellt syfte.  

I lagens generalklausul i 5 § framgår att marknadsföring ska stämma överens 

med god marknadsföringssed. Detta begrepp definieras närmare i 3 § där det 

beskrivs som god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att 

skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. 

Förbudet mot marknadsföring som står i strid med generalklausulen utvecklas i 6 

§ där det fastslås att sådan marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i 

märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut. Genom denna bestämmelse införlivas artikel 5.2 b i EU:s 

direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder i svensk rätt.
89

 Begreppet 

mottagare, avser alltså både konsumenter och näringsidkare.  

Marknadsföringslagens tillämpningsområde kan sägas ligga i fasen mellan 

marknadsföringsåtgärden och det tillfälle då mottageren tar ett affärsbeslut.
90

 

Exempelvis kan en missvisande användning av ett varumärke leda till att 

mottagaren fattar ett ur egen synvinkel felaktigt affärsbeslut, grundat på en 

marknadsföring vilken skapat förväntningar som produkten sedan inte levt upp 

till. Vid merchandising består dock marknadsföringen i första hand av att skapa 

en association mellan licensobjektet (t.ex. ett varumärke) och den produkt man 

vill sälja. Till skillnad mot hur ett varumärke normalt sett används, så är då syftet 

med denna association inte att använda varukännetecknet som en bärare av 

utfästelser om produktens ursprung, egenskaper eller kvallitet. Vid 

merchandising saknas den informativa konsumentskyddande funktionen, som 
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 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga 
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 Nordell, P, Marknadsrätten, 4:e uppl., Norstedts Juridik 2008, s 56. 



48 
 
 

annars kan tillskrivas varumärkesanvändning. Detta gör att merchandising som 

affärsform inte helt enkelt låter sig inordnas under det marknadsföringsrättsliga 

regelverket.   

I 8 § fastställs att marknadsföring som är vilseledande enligt 9, 10, 12-17 §§ är 

att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens 

förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Av särskilt intresse för den 

näringsidkare som ägnar sig åt merchandising, kan i detta avseende nämnas 10 § 

2 st. p. 5, vilken bl.a. handlar om vilseledande till följd av framställningar om 

näringsidkarens egna eller andra näringsidkares varumärken, varunamn, 

kännetecken och andra rättigheter. Av 8 § 2 st. framgår dessutom att sådan 

marknadsföring som räknas upp i den s.k. svarta listan, alltså p. 1-23 i bilaga I till 

direktiv 2005/29/EG, är otillbörlig. I nämnda bilaga kan p. 13 framstå som 

problematisk för den som ingår avtal om merchandising. Där nämns som 

vilseledande affärsmetod försök att sälja en produkt som liknar en annan produkt, 

som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligen förespeglar 

konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är 

fallet. Om någon av dessa otillbörlighetsgrunder ska kunna sägas utgöra hinder 

mot merchandising som affärsform, krävs dock att ett faktiskt vilseledande ägt 

rum. Eftersom känneteckensanvändning vid merchandising som nämnts ovan 

inte kommunicerar någon utfästelse om ursprung, kan något sådant vilseledande 

då enligt min mening knappast anses ligga för handen.  

När det handlar om helt olika produkter som inte kan ersätta varandra, som ju är 

fallet vid merchandising, har Marknadsdomstolen vidare uttalat att någon risk för 

vilseledande om kommersiellt ursprung normalt inte föreligger.
91

 En konsument 

blir inte vilseledd gällande det kommersiella ursprunget eftersom 

merchandisingprodukten är av en helt annan typ än den produkt som normalt 

förknippas med känneteckensanvändningen.  Ett sådant vilseledande kan annars 

angripas genom bestämmelsen i 14 § om vilseledande efterbildningar.  
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Marknadsföring kan visserligen anses vara otillbörlig utan att något vilseledande 

har ägt rum, då med stöd av generalklausulen i 5 §. Då krävs dock att 

anknytningen till annan näringsidkares kännetecken eller symboler sker 

obehörigen, vilket lär vara svårt att hävda om ett giltigt licensavtal ligger till 

grund för näringsidkarens handlande. Att en sådan anknytning ska vara obehörig, 

för att förfarandet ska kunna kallas renommésnyltning och därför kunna angripas 

genom generalklausulen, framgår av Marknadsdomstolens praxis.
92

 

 

8.2 Skydd mot olicensierat bruk 

Marknadsföringsrättsliga bedömningar görs som huvudregel fristående från 

immaterialrättsliga överväganden, vilket också Marknadsdomstolen har för vana 

att påpeka. Detta till trots så finns det av förklarliga skäl situationer då 

marknadsföringsrättsliga aspekter nära angränsar till det känneteckensrättsliga 

området. Det har på senare tid blivit allt mer tydligt att marknadsföringsrätten i 

sådana fall i praktiken fungerar som ett slags komplement till det 

känneteckensrättsliga skyddet.
93

 Detta har bland annat kommit till uttryck i det 

faktum att det blivit allt vanligare att lämna in parallella stämningsansökan; till 

tingsgrätten om immaterialrättsintrång och samtidigt till Marknadsdomstolen 

med talan om otillbörlig marknadsföring.
94

 

Frågan om renommésnyltning, vilket som antytts ovan är den mest relevanta ur 

ett merchandisingperspektiv, behandlas i 18 § 1 st. p. 7, dock endast avseende de 

fall som gäller jämförande reklam. I en sådan marknadsföring jämförs den egna 

produkten med en tydligt utpekad konkurrents produkt eller så är jämförelsen 

indirekt i det att den egna produkten, i något avseende sägs vara bättre än andra 

på marknaden. Enligt praxis från EU-domstolen gäller det, för att bestämmelsen 

ska kunna tillämpas, att en reell möjlighet finns att identifiera den konkurrent 
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som avses i marknadsföringen.
95

 Även om det inte är omöjligt har jag svårt att se 

i vilka fall med anknytning till merchandising som denna regel skulle kunna 

komma att tillämpas på. 

Vidare kan en talan om otillbörlig marknadsföring föras med stöd av 

bestämmelsen om vilseledande efterbildningar i 14 §. Här förbjuds näringsidkare 

från att i marknadsföring använda efterbildningar som lätt kan förväxlas med en 

annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Det vilseledande som 

bestämmelsen ska förhindra att konsumenten utsätts för, gäller produktens 

kommersiella ursprung. Enligt min mening kan en sådan situation helt klart 

uppstå i fall när olicensierade merchandisingprodukter marknadsförs, eftersom 

det då kan röra sig om likartade produkter. Likartade är de då i jämförelse med 

de licensierade merchandisingprodukterna, inte i jämförelse med licensgivarens 

produkter. Därför bör bestämmelsen vara av intresse för den näringsidkare som 

vill skydda sig i ett sådant läge. Detta särskilt med tanke på den formulering som 

finns i artikel 10bis 3.1 i Pariskonventionen om industriellt rättsskydd, vilken 

legat till grund för den svenska regeln. Där anges att alla handlingar, genom 

vilket medel det än rör sig om, som kan framkalla förväxling med en konkurrents 

företag, varor eller verksamhet ska vara förbjudna.  

Även om en specifik marknadsföringsåtgärd inte bedöms falla in under dessa två 

typfall, jämförande reklam eller vilseledande efterbildning, så kan ändå 

renommésnyltning som självständig grund angripas med stöd av 

generalklausulen i 5 §, vilket också har förekommit i praxis.
96

 I sådana fall, likt 

vad som sagts inledningsvis, avses att marknadsföringen obehörigt associerar till 

annan näringsidkares verksamhet, varumärke, firma eller andra kännetecken, 

utan kravet att någon förväxlingsbarhet eller ett vilseledande förelegat. En talan 

om renommésnyltning under denna grund kan även tänkas bli aktuell i fall av 

merchandising. Om en aktör i marknadsföring av icke-licensierade 

merchandisingprodukter använder sig av ett varumärke eller en upphovsrättsligt 
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skyddad figur kan det enligt min mening tänkas att ett obehörig associerande av 

den typ som avses har skett.  

 

8.3 Praxis 

Ett fåtal fall, vilka kan ha relevans för frågor om merchandising, har från och 

med 90-talets slut avgjorts i Marknadsdomstolen. Ett av dessa, det 

uppmärksammade MD 1999:21, rörde chipstillverkaren OLW:s marknadsföring 

av s.k. ”Robinsonchips” under tiden då tv-programmet ”Expedition: Robinson” 

med stor framgång sändes av SVT. I ett försök att öka sin försäljning av snacks 

genom att dra nytta av det massmediala uppmärksamhetsvärdet, hade 

förhandlingar om ett eventuellt merchandisingavtal förts mellan OLW och SVT 

inför starten av den andra säsongen av det då omåttligt populära och omskrivna 

tv-programmet. Dessa förhandlingar ledde aldrig till något avtal med detta till 

trots så påbörjade OLW sin marknadsföring av vad de kallade Robinsonchips. 

Från SVT:s sida fördes då en talan mot chipstillverkaren om renommésnyltning 

och vilseledande marknadsföring enligt nuvarande 6 respektive 10 §§ MFL.
97

 

OLW å sin sida hävdade till sitt försvar gällande renommésnyltning, att de vid 

marknadsföringen anspelat på den litterära karaktären Robinson Crusoe ur Daniel 

Defoes roman från 1719. Man menade att man förvisso använt sig av samma 

inspirationskälla som SVT haft vid skapandet av tv-programmet, men att SVT 

inte haft någon immaterialrättslig ensamrätt till karaktären eller konceptet som 

sådant. SVT hävdade dels att det saknades ett naturligt samband mellan 

romanens handling och chips, och dels att om avsikten verkligen var att associera 

till den litterära figuren så borde man ha använt sig av ”den mer signifikanta 

delen av namnet”; Crusoe.  

Även om omständigheterna i fallet i viss mening är annorlunda i jämförelse med 

annan typ av merchandising, där en potentiell licensgivare helt klart har den 

immateriella äganderätten till det bakomliggande objektet för merchandising, så 
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visar Marknadsdomstolen i domskälen att de tagit affärsformens speciella 

karakteristika i beräkning. Man nämner inledningsvis att eftersom ett program 

likt det aktuella på kort tid kan erhålla stor uppmärksamhet och bli känt av ett 

stort antal konsumenter, så kan ett betydande kommersiellt värde ligga i att 

marknadsföra kringprodukter som anknyter till det. Att det aktuella fallet dock 

ändå kompliceras beror på att det baserats på en allmänt känd företeelse och ett 

känt namn. Sådana måste enligt utgångsläget rimligtvis vara tillgängliga för 

samtliga näringsidkare som har för avsikt att använda sig av de och 

Marknadsdomstolen uttalar att ett motsatt förhållande endast undantagsvis kan 

vara aktuellt. Eftersom begreppet Robinson enligt Marknadsdomstolen fått en ny 

aktualitet och ett nytt innehåll genom tv-programmet fastslogs dock detta var just 

ett sådant undantagsfall och OLW:s marknadsföring ansågs utgöra 

renommésnyltning. Man pekade i domskälen dels på konsumenternas 

associationer till tv-programmet snarare än till romanen, samt på den starka 

anknytning marknadsföringen av chipsen haft till det förstnämnda. Bl.a. nämndes 

den nära tidsmässiga anslutningen, benämningen Robinsonchips och 

förpackningar med motiv av söderhavsmiljö. Den sistnämnda omständigheten 

kan enligt min mening lika gärna anspela på miljön i romanen men det 

sammantagna intrycket av samtliga omständigheter tycks ändå ha fått 

Marknadsdomstolens bedömning att väga över till SVT:s favör.
98

  

Avgörandet har legat till grund för den bedömning av marknadsrättslig 

renommésnyltning som nu är gällande praxis och Marknadsdomstolen har 

hänvisat till fallet i senare mål.
99

 Avgörandet i ”Robinson” kan dock ifrågasättas 

och har fått utstå viss kritik. Varumärkesrättens redan starka goodwillskydd kan 

sägas ha kompletterats genom möjligheten till ett marknadsrättsligt skydd mot 

renommésnyltning.
100

 Man kan i vissa fall fråga sig om inte äganderätten till ett 

företags goodwill inte växt sig allt för starkt, på bekostnad av den fria 
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konkurrensen. Näringsidkare har inte varit sena att utnyttja detta dubbla skydd i 

sin strävan att nå ett maximalt rättsligt skydd för sin goodwill.
101

 Även om OLW 

i Robinson-fallet enligt min mening förmodligen visste vad de gjorde, så kan det 

nuvarande rättsläget ge upphov till situationer där förutsägbarheten blir lidande 

till följd av detta starka skydd. Det torde särskilt gälla situationer där en 

näringsidkare i sin marknadsföring vill utnyttja en redan känd företeelse som 

redan har använts av en annan aktör. Gränsen mellan konkurrens på lika villkor 

och snyltande av annans renommé lär då vara svår att urskilja. 

I MD 2008:8, gällande en annan typ av verksamhet som potentiellt hade kunnat 

utformas som ett merchandisingavtal, förbjöds Hotell Villa Villekulla AB att vid 

marknadsföring använda namnet Villa Villekulla, efter att stämningsansökan 

lämnats in av Saltkråkan AB.
102

 Marknadsdomstolen fastslog att hotellets ägare 

utnyttjat de uppmärksamhetsvärde som skapats hos konsumenter, ursprungligen 

av Astrid Lindgren men senare även av hennes arvingar representerade av 

Saltkråkan AB. Man hänvisade till avgörandet i MD 1999:21 (Robinson) där man 

som nämnts ovan formulerat principen att allmänt tillgängliga kända namn och 

företeelser normalt kan användas av flera näringsidkare, men att ett sådant 

utnyttjande kan vara otillbörligt i de fall där en annan näringsidkare redan gett 

det ursprungliga begreppet en ny aktualitet och ett nytt innehåll.  

 

9 Personnamn och bild i marknadsföring 

Majoriteten av de merchandisingavtal som sluts har sin utgångspunkt i ett 

immaterialrättsligt skyddat licensobjekt. Vare sig det rör sig om en upphovsrätt 

eller en varumärkesrätt så är det äganderätten till den immateriella egendomen 

som utgör grundförutsättningen för en satsning på merchandising. Två typer av 

merchandising, vilka båda har vunnit mark på senare tid, skiljer sig dock åt i 

detta avseende. Vid personality merchandising används en verklig persons namn, 
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bild, röst eller annat personligt kännetecken i marknadsföringssyfte i anknytning 

till en produkt eller tjänst. Vid blandformen image merchandising används också 

en verklig person som merchandisingobjekt men då i ett särskilt sammanhang, 

vanligtvis genom att i marknadsföringen skapa association mellan individen och 

en karaktär denna gestaltat i en film eller tv-serie. Båda dessa former av 

merchandising utgår alltså ifrån en verklig person och det igenkänningsvärde 

denne besitter. I normalfallet finns därmed ingen bakomliggande immaterialrätt 

som kan utgöra grunden för ett merchandisingavtal.  

Innan en närmare analys av vad detta faktum kan innebära görs, ska först nämnas 

att det idag är allt mer vanligt att kända personer väljer att varumärkesregistrera 

sina namn. Att detta är möjligt framgår av 1 kap. 4 § VML där personnamn 

nämns uttryckligen i redogörelsen för vad som kan utgöra ett varumärke. 

Tidigare var möjligheten att varumärkesregistrera personnamn i Sverige 

begränsad av hänsyn till det generella namnskyddet men i och med nya 

varumärkeslagen är det lättare att få sitt efternamn som varumärke. Hinder mot 

varumärkesregistrering föreligger nu enligt 2 kap. 10 § 2 st. VML enbart vad 

gäller andras egenartade efternamn. Förändringen gjordes för att anpassa 

varumärkesregleringen i detta avseende efter namnlagens (1982:670) 

bestämmelser och genomfördes som ett led i implementeringen av artikel 4.4 c i 

EU:s direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemstaternas 

varumärkeslagar (varumärkesdirektivet).
103

 Vidare framgår av namnlagens 20 § 3 

st. att ett efternamn är att anse som egenartat om det är ägnat att utmärka 

tillhörighet till viss släkt. Om en känd person lyckats få sitt namn registrerat som 

varumärke innebär detta ett utökat skydd och detta förfarande kan vara lämpligt 

vid personality merchandising eller i liknande sammanhang. Att visa upp ett 

registrerat varumärke torde ge personen ett starkare förhandlingsläge än om man 

enbart förlitar sig på den något vagare personrätten. 
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Även om fler personnamn idag kan varumärkesskyddas så får ändå 

utgångspunkten sägas vara den att en verklig person i normalfallet inte är 

skyddad av någon immateriell rättighet. Ett visst rättsligt skydd för kända 

personer i marknadsföringssammanhang ges dock ändå i lagen (1978:800) om 

namn och bild i reklam. Genom lagens 1 § förbjud näringsidkare att vid 

marknadsföring använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas 

utan dennes samtycke. Med namn avses även annan beteckning som klart utpekar 

en viss individ. Detta skydd är förhållandevis starkt och kan sägas ge kända 

personer en premiss för att ingå förhandlingar med näringsidkare som är 

intresserade av att inleda samarbete om personality merchandising.
104

 Lagens 

tillämpningsområde tar sikte på olika former av reklam, även om ordet 

framställning istället används i den inledande paragrafen. Vägledande rättsfall på 

området handlar i regel om framställningar i tryckta skrifter där 

gränsdragningsproblem i förhållande till yttrandefriheten kan uppstå. 

Tillämplighet i fall gällande åtgärder av merchandisingkaraktär utan samtycke 

torde vara oproblematisk. Lagen skyddar dock endast personer som är i livet vid 

tiden för marknadsföringen.
105

 

I fall av image merchandising, där en verklig person på olika sätt avbildas i en 

viss kontext i syfte att marknadsföra en produkt, kan särskilda frågeställningar 

uppstå. En sådan är den potentiella konflikten mellan, å ena sidan en 

näringsidkares intresse av att använda en karaktär, till vilken man äger 

rättigheterna, i en merchandisingstrategi och å andra sidan, den verkliga person 

som gestaltat karaktären. Eftersom den verkliga personens utseende kommit att i 

allmänhetens öga förknippas med karaktären i fråga händer det att 

rättighetsinnehavare licensierar ut rättigheten att, exempelvis tillverka en leksak 

som liknar karaktären James Bond, så som han porträtterats i den senaste filmen. 

Den merchandisingrättighet som rättighetsinnehavaren licensierar ut kan då, 
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beroende på vilken form den ges, kollidera med den rätt skådespelaren har till 

avbildningar av sin egen person.  

Intressekonflikter kan även uppstå då flera näringsidkare vill använda samma 

verkliga person i sin markandsföring. En sådan situation låg till grund för 

Marknadsdomstolens avgörande i MD 2001:15 (Lotto-Åke). Målsägaren 

Svenska Spel, hade i sina reklamfilmer skapat figurerna ”Lotto-Åke” och 

”Oddset-PG”, vilka gestaltades av svenska skådespelare som kom att förknippas 

med dessa karaktärer. Färjeföretaget Estline använde senare samma skådespelare 

i en liknande kontext i sin egen reklamfilm. Även om det inte uttryckligen 

framgick att det rörde sig om samma karaktärer, så menade MD att man anknytit 

till dessa eftersom texten ”hos oss är alla vinnare” använts i Estlines reklamfilm. 

Därför ansågs Estline ha utnyttjat det uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel 

skapat genom sin markandsföring och befanns därmed skyldiga till 

renommésnyltning. För att undvika en liknande problematik bör man vid 

personality merchandising särskilt reglera frågor gällande rätten till karaktären. 

 

10 Licensavtal 

Den centrala rättshandlingen i en affärsuppgörelse om merchandising, sett ur 

både licensgivarens och licenstagarens perspektiv, är licensavtalet. I det 

stipuleras villkoren om hur affärsförhållandet inleds, under vilka former det ska 

fortlöpa och hur det kommer att avslutas. Avtalsvillkor som är karaktäriserande 

för merchandisingavtal i förhållande till andra licensavtal, är bl.a. de som 

definierar licensobjektet och de som fastställer på vilket sätt licenstagaren tillåts 

använda detsamma. I detta avsnitt ska de licensavtalsrättsliga aspekterna av 

merchandising exemplifieras och problematiseras.  

Immaterialrättsliga licensavtal går ofta ut på att den nyttjanderätt som licensieras 

ut, ska användas på ungefär samma sätt av licenstagaren som den ditintills 

använts av licensgivaren. Så är fallet med patentlicenser, vilka i sin 

grundläggande form ger licenstagaren rätt att själv utöva den patenterade 
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uppfinningen. Ett patent på en komponent i en bil används av licenstagaren i en 

annan bil etc. Patentlicensavtal har länge varit och är fortfarande den vanligast 

förekommande typen av licenser på immaterialrättens område.
106

 På senare tid 

har dock licensavtal blivit allt vanligare även inom varumärkesrätten och 

upphovsrätten, inte minst på grund av att affärsformerna franchising och 

merchandising har visat sig vara mycket framgångsrika.  

Det som i första hand är karaktäriserarande för ett merchandisinglicensavtal är att 

licensobjektet genom avtalet, till skillnad mot vad som normalt gäller för 

exempelvis en patentlicens, kommer att användas i ett nytt sammanhang av 

licenstagaren. Detta nya eller sekundära nyttjande är också, vilket nämnts 

tidigare, det som är utmärkande för merchandising som affärsform. 

 

10.1 Allmänt om immaterialrättsliga licensavtal 

Immaterialrätter kan som huvudregel fritt upplåtas eller överlåtas, då de ur ett 

förmögenhetsrättsligt perspektiv är att betrakta som lös egendom.
107

 Den 

konventionella metoden för att utnyttja en immateriell rättighet på detta sätt, är 

att genom ett licensavtal åstadkomma en fullständig eller en partiell upplåtelse av 

rättigheten mot en lämplig form av ersättning. På grund av immaterialrätternas 

särskilda natur kan det i sådana fall sägas vara fråga om en avtalsform sui 

generis, eftersom den egentligen inte låter sig inordnas under någon annan känd 

avtalstyp.
108

 Den här typen av immaterialrättsliga avtalsförhållanden är vanligt 

förekommande över hela världen, särskilt om man räknar in patentlicenser och 

förlagsavtal. Trots detta så är lagreglerna som specifikt styr överlåtelser och 

upplåtelser av immaterialrätter få till antalet och i regel även dispositiva.
109

 Man 

är därför ofta tvungen att i brist på särskilt utformad reglering istället tillämpa 
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allmänna rättsregler för avtal och överlåtelser, vilka inte är anpassade efter 

immaterialrätternas särpräglade egenskaper.  

Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar, kan allmänna avtalsrättsliga 

principer sägas utgöra utgångspunkten för tolkning av licensavtal på 

immaterialrättens område. Förutom avtalslagens regler måste hänsyn alltså tas till 

gemensam partsavsikt, sedvänja och tidigare bruk mellan parterna. Allmänna 

principer som de om förtroende och skälighet får också anses gälla vid tolkning 

av immaterialrättsliga avtal.
110

 

Initialt kan också konstateras att immaterialrättsavtalen uppvisar minst två 

särdrag i jämförelse med många andra avtalstyper. För det första är partiella 

upplåtelser mer vanligt förekommande än vad gäller andra egendomstyper.
111

 

Detta är en naturlig följd av det faktum att flera parter samtidigt och oberoende 

av varandra kan nyttja en och samma immateriella egendom. Även fullständiga 

överlåtelser förekommer visserligen, dock främst vad gäller patenträtter. För det 

andra, är svårigheten att utläsa en gemensam partsavsikt ofta karaktäriserande för 

vissa immaterialrättsavtal. Detta stämmer särskilt väl när det gäller just 

licensavtal, vilka ofta ensidigt utformats av rättighetsinnehavaren. På grund av 

denna omständighet förordas i doktrinen en strikt tolkning av immaterialrättsliga 

licensavtal i enlighet med den s.k. specifikationsprincipen.
112

 I enlighet med 

denna princip bör avtalsvillkor om överlåtelse på immaterialrättens område 

utsättas för en restriktiv tolkning där endast det som uttryckligen specificerats 

kan anses omfattat av avtalet. Det ska här nämnas att specifikationsprincipen är 

utvecklad inom upphovsrätten och att den därmed inte utan vidare kan överföras 

till andra immaterialrättsområden. En allmän presumtion med liknande innebörd 

kan dock ändå sägas gälla generellt inom immaterialrätten.
113

 Normalt gäller 
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därför att endast angivna befogenheter rörande den immateriella egendomen kan 

sägas ha överlåtits. 

I svensk rätt uppställs inga formkrav vad gäller licensavtal och parterna har 

därför stor frihet vad gäller utformningen av ett sådant.
114

 Att ett 

immaterialrättsligt licensavtal ges skriftform får anses vara en självklarhet men i 

övrigt finns inte många etablerade riktlinjer och inte heller något allmänt erkänt 

standardformulär. Huvudregeln för licensavtal inom detta område, vad gäller 

såväl form som innehåll, är kort sagt avtalsfrihet.
115

  

På den grundläggande nivån kan licenser delas upp i enkla respektive exklusiva 

licenser. En enkel licens innebär att licenstagaren ges rätt att utnyttja 

licensobjektet, dock utan att han därmed erhåller ensamrätt till detsamma. En 

sådan avtalskonstruktion ger rättighetsinnehavaren möjligheten att upplåta 

samma licensobjekt till flera licenstagare samt möjligheten att även själv 

samtidigt nyttja licensobjektet.
116

 Den enkla licensformen torde vara den mest 

attraktiva sett ur licensgivarens perspektiv. Eftersom licensavtal som nämnts 

tidigare ofta är ensidigt utformade lär den enkla licensen också förekomma vid 

partiella upplåtelser av immateriella rättigheter, särskilt då rättighetsinnehavaren 

planerat att nå ut till fler än en licenstagare. Beroende på i vilket förhandlingsläge 

parterna befinner sig i kan det dock förekomma situationer där licenstagaren mer 

eller mindre kräver att någon form av exklusiv licens ges, eftersom en sådan 

innebär att ett konkurrensfritt nyttjande av licensobjektet kan upprätthållas. 

En exklusiv licens ger nämligen licenstagaren en ensamrätt att nyttja objektet, 

exempelvis inom ett bestämt geografiskt område eller utifrån andra kriterier.
117

 

Hur vidsträckt ensamrätten ska vara och i vilka aspekter den ska gälla mot andra 

aktörer bestäms i licensavtalet. Om en exklusiv licens ges är det vanligt 

licensgivarens ersättningskrav också höjs till en högre nivå, jämfört med vad en 
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enkel licens hade kostat licenstagaren.
118

 Detta kan sägas vara befogat inte bara 

för att licensgivaren frånsäger sig en större del av sin rättighet, utan även på 

grund av det faktum att rättighetsinnehavarens enda chans till intäkter i denna del 

då kommer att utgöras av det som kan inbringas genom licensavtalet. Oavsett om 

parterna kommer överens om att använda sig av en enkel eller en exklusiv licens, 

är det av stor vikt att det på ett tydligt sätt framgår av avtalet vilken licensform 

som valts. I enlighet med den ovan nämnda specifikationsprincipen är det säkrast 

att i denna del använda sig av positiva formuleringar i avtalet, alltså en tydlig 

redogörelse för vad licenstagaren har tillåtelse att göra. Det som inte nämns anses 

då falla utanför avtalet och är då alltså i princip otillåtet. 

Vad gäller licensavtal i allmänhet brukar man också tala om en lojalitetsplikt, 

med innebörden att parterna i regel kan anses förpliktade att exempelvis avstå 

från att inbördes konkurrens och att respektera företagshemligheter, även om en 

sådan plikt inte uttryckligen reglerats i licensavtalet.
119

 Enligt min mening finns 

det ingen anledning att i fråga om merchandisingavtal bedöma denna fråga 

annorlunda. 

 

10.2 Licensavtal om merchandising 

Eftersom termen merchandising som framgått inledningsvis i denna uppsats inte 

är klart definierad, bör de parter som önskar upprätta ett sådant licensavtal vara 

tydliga när de formulerar de avtalsvillkor som kommer att reglera 

samarbetsformen. För att undanröja missförstånd kan det vara klokt att i avtalet 

först definiera vad parterna menar med begreppet merchandising, kanske i en 

inledande beskrivning av samarbetet.
120

 När så är gjort finns det en rad andra för 

merchandising utmärkande frågor, som särskilt noggrant bör regleras i 

licensavtalet. 
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Frågan om en enkel eller exklusiv licensform är att föredra är självklart av 

avgörande betydelse även för merchandisingavtal. Förutom att bestämma på 

vilket sätt licenstagaren själv kommer att kunna nyttja licensobjektet, så måste 

det innan nytt avtal ingås också utrönas huruvida eventuella redan existerande 

licenser är enkla eller exklusiva. Annars riskerar licenstagaren att inkräkta på en 

redan upplåten del av rättigheten, om en tidigare licens avseende samma objekt 

visar sig vara exklusiv.
121

 Om en sedan tidigare existerande licens däremot är 

enkel kan nya licenstagare ändå välja att ingå avtal om merchandising, om man 

anser att det finns goda möjligheter att konkurrera om samma marknadsandelar. 

Skäl till att ett sådant beslut fattas kan exempelvis vara att man anser sig ha 

tillverkningsfördelar som möjliggör konkurrens genom lägre prissättning.  

En annan viktig aspekt vid upprättandet av ett merchandisingavtal, som kanske 

främst gäller exklusiva licenser men även bör regleras när en enkel licens valts, 

är den som rör geografiska avgränsningar. Att avgränsa licensavtalet till att avse 

exempelvis ett land kan vara betydelsefullt för licensgivaren antingen därför att 

man lättare vill kunna kontrollera var merchandisingprodukterna säljs, men även 

i fall där avsikten är att ingå avtal med nya licenstagare i andra länder. Vid sidan 

av en rent geografisk avgränsning kan även en avgränsning gällande en viss 

marknad göras. Om en populär barnboksfigur exempelvis utgör det licensobjekt 

som ska exploateras, kan en avgränsning behövas som innebär att 

merchandisingprodukter endast tillåts på leksaksmarknaden. Så kan särskilt vara 

fallet om rättighetsinnehavaren anser att det goodwillvärde som finns i 

licensobjektet riskerar att ta skada om det förekommer i fel sammanhang. Är en 

mer ingående detaljstyrning önskvärd kan ett merchandisingavtal även avse en 

viss produkt som på förhand definieras.
122

 Om en viss merchandisingprodukt 

visar sig vara mycket lönsam kan dock licenstagaren ha ett intresse av att 

expandera satsningen till att omfatta flera produkter och i sådant fall måste 

licensavtalet omförhandlas om det formulerats för snävt. En avvägning bör här 
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göras av licenstagaren som i regel kan tänkas få betala mer för en licens som ger 

ett större utrymme att utveckla flera olika merchandisingprodukter. Om det ur 

licensgivarens perspektiv finns ett intresse av att i licensavtalet reglera 

avgränsningar gällande geografiskt område eller tillåtna produkttyper, kan detta 

göras genom att en s.k. field of use-klausul upprättas. Klausuler av den typen 

förekommer oftast i patentlicensavtal där de reglerar tillåtet tekniskt 

användningsområde. De kan dock alltså även användas för att exempelvis 

begränsa en licens till att avse en viss produktmarknad eller för att annars ange 

tillåtet förfogande över licensobjektet.
123

 

Vidare kan även en klausul om godkännande av produkter inkluderas, enligt 

vilken licensgivaren reserverar rätten att granska och godkänna 

merchandisingprodukterna innan de hamnar på marknaden. Genom en sådan 

klausul kan licensgivaren stoppa potentiellt skadliga produkter innan de når 

konsumenterna och licenstagaren kan sägas få ett visst skydd mot eventuella 

invändningar av rättighetsinnehavaren mot en godkänd exploatering av 

licensobjektet.  

Förutom att reglera licensavtalets geografiska område och avgränsning gällande 

produkter och marknad, är det vid merchandising särskilt viktigt fastställa den 

tidsperiod under vilken samarbetet ska fortlöpa. Vid merchandising baserad på 

exempelvis en film är det kanske licensgivarens avsikt att marknadsföra 

premiärvisningen och då kan en licensperiod som sträcker sig längre än 

premiärdatumet vara obefogad. För andra former av merchandising, kanske allra 

främst i fall av event merchandising, kan också en snävt definierad avgränsning 

gällande tid och plats vara att föredra. Många merchandisingprodukter kan bli 

omåttligt populära under en kort tid, exempelvis i anslutning till en filmpremiär, 

för att senare helt tappa sin dragningskraft hos konsumenterna. Om man som 

licenstagare har anledning att misstänka att en sådan utveckling är trolig, är det 

mycket viktigt att licensavtalet tidsmässigt avgränsas på rätt sätt. Om det är svårt 
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att förutse hur länge produkterna kommer att fortsätta sälja kan en lösning vara 

att avtala om automatisk förlängning av licensen i perioder tills det att någon av 

parterna vill avsluta samarbetet.
124

 

I ett merchandisingavtal måste naturligtvis även ersättningen regleras. Som 

nämnts tidigare är försäljningsroyalty en vanlig ersättningsmodell vid 

merchandising då den lämpar sig väl för denna speciella affärsform. I korthet 

innebär en sådan att licensgivaren erhåller en procentuell andel på de 

försäljningsintäkter licenstagaren får av att sälja merchandisingprodukter 

baserade på den rättighet som exploaterats. Ur licenstagarens perspektiv är en 

sådan modell fördelaktig eftersom risken för utebliven försäljning då i viss 

mening är delad mellan parterna. Kostnaderna för licensen ökar endast i den 

utsträckning försäljningsintäkterna växer. I vissa fall av merchandising har 

licenstagaren höga initialkostnader, beroende på hur dyrt det är att utveckla och 

tillverka merchandisingprodukten. I en sådan situation kan det vara motiverat att 

först använda en lägre royaltynivå för att sedan, i takt med att licenstagarens 

kostnader har tjänats in, höja ersättningskraven succesivt genom att använda en 

s.k. royaltytrappa.
125

 En royaltymodell kan baseras antingen direkt på erhållen 

vinst (profit-based royalties) eller på antal sålda produkter (unit-based royalties). 

Hur hög procentuell andel som kan begäras av licensgivare i royalty varierar 

beroende på produkttyp, bransch och i viss mån även på det uppskattade värdet i 

licensobjektet. Generellt kan sägas att royaltynivån oftast är lägre för produkter 

som säljer i stora kvantiteter, exempelvis dagligvaruprodukter.
126

 Om 

licensgivaren vill försäkra sig om att en miniminivå uppnås, kan en klausul om 

minimiroyalty tas med. En sådan garanterar licensgivaren en viss ersättning 

oavsett licenstagarens försäljningsframgång.
127

 För att skapa ytterligare 

incitament för licenstagaren att faktiskt exploatera licensobjektet kan en 

ersättningsmodell baserad på royalty kombineras med en förskottsbetalning av en 
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fast summa. Slutligen bör nämnas att försäljningsroyalty inte nödvändigtvis 

passar alla typer av merchandising. Om parterna redan vid licensavtalets 

ingående säkert kan säga vilken finansiell omfattning projektet kommer att ha, 

kan ersättning istället ske genom engångsbetalning. 

Som har nämnts tidigare så kan en licenstagare ingå licensavtal om 

merchandising av fler anledningar än att bara inkassera försäljningsroyalty. Det 

lär även vara vanligt att merchandisingstrategin utformats åtminstone delvis i 

rent marknadsföringssyfte. Försäljning av kringprodukter kan stärka det egna 

varumärket genom ökad exponering eller skapa ett intresse kring ett 

upphovsrättsligt skyddat verk. För att försäkra sig om att även ett sådant syfte 

tillgodoses genom merchandisingavtalet, kan ett marknadsföringskrav inkluderas 

i avtalstexten.
128

 Enligt ett sådant kan licenstagaren åtaga sig att aktivt 

marknadsföra produkterna baserade på licensobjektet, exempelvis genom att 

specificera en marknadsföringsplan eller genom att ange vilken budget som 

avsätts för marknadsföring.
129

 I vilken utsträckning licenstagaren kan ställa krav 

på marknadsföring lär även det stå i relation till det värde som anses ligga i 

licensobjektet och till parternas förhandlingsläge. 

I de allra flesta avtal är det slutligen även viktigt att reglera formerna för avtalets 

upphörande och ett merchandisingavtal är i detta avseende inget undantag. 

Förutom sådana problem som kan uppstå oavsett avtalstyp när denna fråga 

lämnats oreglerad, så kan licensavtal gällande immateriella tillgångar ge upphov 

till vissa särskilda frågor i anslutning till avtalets upphörande. En vanligt 

förekommande sådan rör situationen som uppstår när en licenstagare, efter tiden 

för avtalets slut har kvar ett antal osålda produkter baserade på den skyddade 

rättigheten.
130

 Licenstagaren förlorar sin rätt att utnyttja den utlicensierade delen 

av rättigheten när avtalet upphör att gälla och kan därför inte utan vidare på eget 

bevåg sälja det kvarvarande produktlagret. Det kan vara en god idé att redan från 

                                                           
128

 Ibid., s 36. 
129

 Tonell, M & Öström, T, Licensiering av merchandising-rättigheter, s 13. 
130

 Levin, M & Nordell, P, Handel med immaterialrätt, s 47. 



65 
 
 

börja reglera hur denna situation ska hanteras. En lösning är att licenstagaren 

även efter licensavtalets slut tillåts sälja produkterna mot erläggande av royalty, 

under förutsättning att avtalen om produktförsäljningen slutits före tiden för 

licensavtalets upphörande. I annat fall kan det vara lämpligt att i licensavtalet 

utforma en klausul med innebörden att osålt lager hamnar hos licensgivaren, 

eventuellt mot någon form av betalning.  

 

10.3 Konkurrensrättsliga aspekter 

Konkurrensrätten utgör ett politiskt verktyg vars primära ändamål är 

samhällsekonomiskt präglat och syftar till att upprätthålla en fungerande 

konkurrens på marknaden.
131

 Konkurrenslagen (2008:579) har enligt dess 1 kap. 

1 § till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 

fråga om produktion av och handel med varor och tjänster. Detta ändamål 

tillgodoses främst genom lagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete 

mellan företag i 2 kap. 1 § och med tillämpning av förbudet i 2 kap. 7 § om 

företags missbruk av dominerande ställning. Därtill kommer även ett förbud mot 

företagskoncentrationer som är ägnade att påtagligt hämma förekomsten eller 

utvecklingen av den effektiva konkurrensen, närmare definierat i 4 kap. 1 §. I 

lagens motiv katalogiseras dessa förbud i tre typer av åtgärder som kan skada 

konkurrensen; gemensamma förfaranden som omfattar flera aktörer på 

marknaden, ensidiga förfaranden och strukturella åtgärder.
132

 Genom 

konkurrenslagens tillämpning kan sådana åtgärder förbjudas om de anses utgöra 

hinder för en effektiv konkurrens.  

Den svenska konkurrensrätten är i hög grad anpassad efter, och integrerad i det 

europeiska konkurrensrättsregelverket. De konkurrensregler som utfärdas av EU 

kan tillämpas direkt som svensk gällande lag, jämsides den svenska 

konkurrenslagstiftningen.
133

 De grundläggande europarättsliga 
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konkurrensreglerna återfinns i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(FEUF) och av de rättsakter som i hög grad påverkat dessa reglers utformning 

kan särskilt nämnas Rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om 

tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och Rådets förordning nr 

139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 

Artiklarna 81 och 82 i vad som då kallades EG-fördraget motsvaras idag av 

artiklarna 101 och 102 FEUF. Dessa två centrala artiklar på det europeiska 

konkurrensrättsliga området handlar om förbud mot samarbete mellan företag 

som snedvrider konkurrensen och om missbruk av dominerande ställning på 

marknaden. Den svenska konkurrensrättsliga regleringen är alltså utformad i linje 

med huvuddragen i EU:s rättsakter på området. Detta innebär att EU-domstolens 

avgöranden på området är vägledande även för tillämpning av motsvarande 

svenska bestämmelser i konkurrenslagen, dock med beaktande av eventuella 

nationella skillnader. 

 

10.3.1 Förhållandet till immaterialrätten 

Vid första anblick kan immaterialrätten tyckas stå i direkt konflikt med 

konkurrensrättens ändamål. Medan konkurrensrätten syftar till att undanröja 

hinder mot den fria konkurrensen på marknaden, så åstadkommer 

immaterialrätten något som närmast kan beskrivas som legalmonopol i form av 

ensamrätter till de verk, uppfinningar eller varumärken som skapas. Ur ett 

europarättsligt perspektiv, kan de geografiska uppdelningar av marknaderna som 

möjliggörs genom immaterialrätten till synes även gå stick i stäv med strävan 

efter fri konkurrens på den gemensamma marknaden. Med detta synsätt kan 

immaterialrätten och konkurrensrätten beskrivas som två krafter som drar åt olika 

håll. En sådan skildring av läget är dock något av en förenkling, både vad gäller 

det nationella och internationella planet, eftersom dessa två rättsområden inte 

nödvändigtvis står i motsattsförhållande till varandra. Immaterialrätten kan 

nämligen, liksom konkurrensrätten, sägas ha ett marknadsfrämjande ändamål. 

Genom att rättighetsinnehavare genom immaterialrätten ges legal ensamrätt till 
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sina tekniska, ekonomiska eller kulturella alster, skapas incitament för 

investering och utveckling. Så länge den immaterialrättsliga skyddstiden varar 

ges rättighetsinnehavaren en chans att genom sin ensamrätt inte bara tjäna in det 

som investerats, utan även att göra en vinst på satsningen. På så vis kan 

skapandet stimuleras, då fler motiveras att göra verklighet av sina visioner. Om 

detta i sin tur leder till att fler aktörer kan etablera sig på marknaden och att fler 

produkter når konsumentkollektivet, får den fria konkurrensen anses gynnad.  

Enligt detta förhållningssätt kan således immaterialrätten, genom att balansera 

ensamrätt och frihållning, sägas vara utformad med avsikten att skapa 

förutsättningar för en effektiv konkurrens.
134

 Denna balans uppnås främst genom 

att skapa begränsningar i ensamrätten, framförallt tidsmässiga sådana.
135

 

Rättighetsinnehavarens intresse av ensamrätt till sin skapelse måste vägas mot 

samhällets intresse av fri tillgång till information och kunskap.  

Om detta synsätt accepteras kan immaterialrätten som utgångspunkt anses 

fungera i samspel med konkurrensrätten. Därmed inte sagt att relationen mellan 

de två rättsområdena är befriad från potentiella konfliktytor. Rättsläget i Sverige 

vad gäller relationen mellan immaterialrätten och konkurrensrätten har beskrivits 

som osäkert.
136

 Vägledning i praxis och doktrin är knapphändig men vissa 

generella frågor har ändå belysts. Initialt kan man konstatera att om en 

immateriell ensamrätt på något sätt missbrukas på ett sätt som anses snedvrida 

konkurrensen, kan den konkurrensrättsliga lagstiftningen tillgås för att bryta 

igenom immaterialrätten och på så vis motverka att marknaden påverkas 

negativt.
137

 Här ska nämnas att den immaterialrättsliga ensamrätten som sådan 

inte kan angripas med konkurrensrättens regler, eftersom den inte grundar sig på 

ett avtalsförhållande. Däremot så ger en upplåtelse av en immaterialrätt, 

exempelvis i fall av merchandising, upphov till ett avtalsförhållande. Detta 

avtalsförhållande kan komma att stå i strid med konkurrensrättsliga 
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förbudsregler, om det anses sträcka sig utöver vad som är nödvändigt för att 

säkerställa utnyttjandet av rättigheten.
138

 Det är naturligt att näringsidkare så 

långt det är möjligt försöker exploatera sin ensamrätt med avsikten att därigenom 

få olika marknadsfördelar. Då detta går för långt är det upp till lagstiftare och 

domstolar att försöka dra en gräns där den immateriella ensamrätten i någon 

mening tar slut och där hänsyn till den fria konkurrensen vidtar. I tidigare motiv 

till äldre konkurrenslagen (1993:20), har det uttalats att vid en konkurrensrättslig 

utvärdering av ett immaterialrättsligt avtal, så måste avtalets positiva verkningar 

vägas mot de konkurrensmässigt eventuellt negativa effekterna som kan komma 

att följa av avtalet.
139

 Mot denna bakgrund är det följaktligen viktigt att 

konkurrensrätten beaktas också vid utformandet av ett merchandisingavtal. 

 

10.3.2 Immaterialrättsliga licensavtal och konkurrensrätten 

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 2 kap. 1 § KL är tillämpligt även 

vad gäller immaterialrättsliga licensavtal.
140

 Tidigare konkurrensrättsliga 

prövningar av avtal som kan inordnas under den kategorin, har ofta handlat dels 

om patentlicenser och dels om de avtal som används av de stora upphovsrättsliga 

organisationerna, exempelvis STIM (Svenska tonsättares internationella 

musikbyrå). I vissa fall lär dock även licensavtal av den typ som används för 

merchandising komma att hamna i potentiella konflikter med konkurrensrätten, 

då särskilt när det gäller exklusiva licenser. 

Vad gäller förbudsbestämmelsen i 2 kap. 1 § så krävs för tillämplighet att 

avtalets syfte eller resultat är konkurrensbegränsande på ett märkbart sätt. Med 

detta avses att avtalssamverkan måste ha reella ekonomiska verkningar av viss 

grad för att överhuvudtaget omfattas av KL.
141

 Frågan om huruvida ett avtal kan 

anses vara märkbart konkurrensbegränsande på grund av dess ekonomiska 

verkningar, är beroende av hur den relevanta marknaden definieras i det enskilda 
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fallet. För att avgöra om ett avtal kan ha en märkbart konkurrensbegränsande 

effekt, måste den del av marknaden som rimligtvis kommer att påverkas av det 

aktuella avtalet ringas in och definieras som relevant marknad. När så har gjorts 

kan de avtalsslutande företagens marknadsandelar beräknas, vilket är ett viktigt 

moment i bedömningen av de konkurrensbegränsande effekterna.
142

  

Avgränsningen av relevant marknad görs, både vid tillämpning av 

konkurrenslagen 2 kap. 1 § och av art. 101 FEUF, genom att först bestämma 

produktmarknad och geografisk marknad. Närmare vägledning om hur en 

avgränsning enligt dessa kriterier bör gå till finns i ”Kommissionens 

tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 

konkurrenslagstiftning”.
143

 Marknadsdomstolen har i flertalet avgöranden 

hänvisat till detta tillkännagivande och det kan därmed anses innehålla den 

allmänt gällande metoden.
144

 Vid definiering av produktmarknad används 

begreppet substituerbarhet, som används för att bestämma vilka produkter som 

på grund av egenskaper, pris och tilltänkt användning av konsumenterna 

betraktas som utbytbara.
145

 Det geografiska kriteriet å sin sida, går ut på att 

bestämma det område inom vilket produkterna tillhandahålls och där 

konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade för att kunna skiljas från angränsade 

områden.
146

 Genom att kombinera dessa två avgränsningar kan sedan relevant 

marknad bestämmas. 

Enkelt uttryckt så kan sannolikheten för att ett avtal ska anses vara 

konkurrensbegränsande sägas vara högre desto snävare den relevanta marknaden 

definieras och lägre om en bredare definition används. Här kan en jämförelse 

göras med avtal på teknikområdet. Där kan bedömningen av den relevanta 

marknaden ofta resultera i en snäv avgränsning, eftersom produkterna inom detta 
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område är speciella och lätta att skilja från andra liknande tekniska lösningar.
147

 I 

sådana fall är begränsningen avseende märkbar ekonomisk effekt bli särskilt 

långtgående. Resultatet av den ovan beskrivna metoden, applicerat på 

merchandising, är högst oklart. Om ett merchandisingavtal går ut på att tillverka 

leksaker baserade på en utlicensierad figur, kanske den relevanta marknaden 

skulle bedömmas inbegripa leksaksbranschen i stort. I ett sådant fall är det svårt 

att se situationer där ett merchandisingavtal ensamt skulle kunna ha märkbara 

ekonomiska effekter på den relevanta marknaden. Om en märkbar effekt inte 

anses påvisad faller avtalet utanför KL:s tillämpningsområde.  

Avtal som inte påverkar konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt, utan 

anses vara av mindre betydelse, kallas ibland för bagatellavtal. Enligt den s.k. de 

minimis-principen undantas sådana avtal från de konkurrensrättsliga 

förbudsreglerna, eftersom de anses värdefulla för mindre företag.
148

 Av 

”Tillkännagivande från Kommissionen om avtal av mindre betydelse som inte 

märkbart begränsar konkurrensen enligt artikel 81.1 i Fördraget”
149

, framgår 

tröskelvärden för marknadsandelar och sammanlagd omsättning för att avgöra 

vilka företag som omfattas av principen. Konkurrensverket har i ett allmänt råd, 

KKVFS 2009:1
150

, implementerat principen genom hänvisning till 

Kommissionens tillkännagivande. Frågan huruvida ett avtal kan karakteriseras 

som horisontellt eller vertikalt påverkar här vilket tröskelvärde som gäller. Ett 

horisontellt samarbete kan bara anses påverka konkurrensen på ett märkbart sätt, 

om avtalsparterna tillsammans har en marknadsandel överstigande 10 %. 

Avseende vertikala avtal gäller dock att den sammanlagda marknadsandelen är 

större än 15 %. Merchandisingavtal, vilket som nämnts ovan i regel får betraktas 

som vertikala, kan alltså i större utsträckning betecknas som bagatellavtal och 

därmed undgå de konkurrensrättsliga förbudsreglerna. 
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I konkurrensrätten görs alltså skillnad på horisontella och vertikala avtal. 

Horisontella avtal är sådana som ingås mellan företag i samma produktions- eller 

distributionsled. Avtal som berör företag i olika produktions- eller 

distributionsled benämns istället som vertikala. I begreppet ligger även det 

faktum att företag i horisontella avtalsförhållanden är faktiska eller potentiella 

konkurrenter – så är normalt sett inte fallet med företag i vertikala avtal, då de 

exempelvis sluts mellan en tillverkare och en distributör. Merchandisingavtal 

torde nästintill uteslutande vara av vertikal karaktär. Den traditionella 

indelningen i produktions- och distributionsled är förvisso inte helt lätt att 

applicera på en affärsmodell som merchandising. Det ligger trots allt närmare till 

hands att karaktärisera merchandisingavtal som vertikala, eftersom de av sin 

natur gäller tillverkning och marknadsföring av artfrämmande produkter. Även 

om parterna i ett merchandisingavtal i strikt mening inte är ett produktionsföretag 

och ett distributionsföretag, så är de i vart fall företrädesvis inte konkurrenter i 

samma bransch. 

 

10.3.3 Gruppundantag 

Från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag i 2 kap. 1 §, 

finns ett undantag för vissa typer av avtal i 2 kap. 2 §. Enligt p. 1 och 2 i 

bestämmelsen, gäller inte förbudet i 1 § sådana avtal som bidrar till att förbättra 

produktion, distribution eller ekonomiskt framåtskridande, om de samtidigt 

tillförsäkrar konsumenterna en del av den vinst som därigenom uppnås. Utöver 

detta krävs enligt p. 3 och 4 att avtalen i fråga bara ålägger företagen de 

begränsningar som är nödvändiga för att uppnå målet i p. 1 och att någon 

möjlighet för företagen att sätta konkurrensen ur spel föreligger.  

Vissa typer av avtal faller regelmässigt in under förbudet i 2 kap. 1 § men 

bedöms ändå vara tillåtna eftersom de samtidigt uppfyller kraven i 2 kap. 2 §. För 

att underlätta förutsägbarheten, gällande vilka avtalstyper som är 

konkurrensbegränsande och vilka som undantas från förbudet, infördes de s.k. 



72 
 
 

gruppundantagen.
151

 Motsvarande svensk reglering finns i 2 kap. 3 § och 

reglerna fastställer genom separata gruppundantagslagar att vissa typer av avtal 

som, trots deras potentiellt konkurrensbegränsande effekter, ändå anses öka 

ekonomisk effektivitet inom en sektor och därför kan undantas.
152

 Här ska dock 

nämnas att de samarbeten som faller in under ett av dessa gruppundantag ändå 

typiskt sett uppfyller de kriterier som framgår av 2 kap. 2 § p. 1-4 KL.
153

 

Även om vissa gruppundantag är branschspecifika, t.ex. de som rör 

försäkringssektorn eller taxisamverkan, så är andra mer generellt utformade och 

lämnar utrymme för analogier. Frågan om huruvida merchandising kan anses 

falla in under något av dessa undantag, kan diskuteras åtminstone vad gäller två 

av dem. 

 

10.3.3.1 Vertikala konkurrensbegränsande avtal 

Gruppundantaget för vertikala konkurrensbegränsande avtal, infördes genom 

Kommissionens Förordning (EG) nr 2790/1999 av den 22 december 1999 om 

tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och 

samordnade förfaranden.
154

 Gruppundantaget införlivades i svensk rätt genom 

lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal, 

vilken hänvisas till i 2 kap. 3 § p. 2 KL.  

Som har berörts ovan, så bedöms vertikala avtal i regel inte vara lika skadliga för 

konkurrensen som avtal av horisontell karaktär. Detta eftersom de per definition 

rör avtalsparter som varken är faktiska eller potentiella konkurrenter i strikt 

mening. Gruppundantaget om vertikala konkurrensbegränsande avtal grundar sig 

i detta förhållande och i det faktum att Kommissionen sett att vissa typer av 

vertikala avtal normalt anses uppfylla kraven i artikel 101.3 FEUF.  
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Enligt detta gruppundantag, är avtal eller samordnade förfaranden som ingås 

mellan företag som, inom ramen för avtalet är verksamma i olika led i 

produktions- eller distributionskedjan, och som avser villkor för inköp, 

försäljning eller återförsäljning av varor eller tjänster, undantagna från förbudet i 

artikel 101 FEUF. Detta undantag kan dock endast gälla sådana begränsningar av 

konkurrensen som är absolut nödvändiga för att uppnå sådana fördelar som anges 

i artikel 101.3 FEUF (motsvarandes 2 kap. 2 § KL). Därutöver är avsteg från 

huvudregeln enligt detta gruppundantag endast tillåtet för företag som inte 

kontrollerar en för stor andel av marknaden. I förordningen om gruppundantagets 

tillämpning
155

 artikel 3 anges en marknadsandelsgräns för leverantören på 30 % 

av relevant marknad, alltså den marknad (avgränsad enligt ovan beskrivna 

princip) där leverantören säljer de produkter som omfattas av avtalet. En 

ytterligare begränsning i gruppundantaget gäller avtal med särskilda otillåtna 

syften angivna i artikel 4 i gruppundantagsförordningen. Vissa delar av avtal, 

alltså konkurrensklausuler med viss utformning, anses också enligt artikel 5 ligga 

utanför undantagets tillämpningsområde.  

I förordningen om tillämpningen av gruppundantaget om vertikala avtal, nämns 

särskilt avtal som rör överlåtelser av immateriella rättigheter eller köparens 

användning av sådana, i artikel 2.3. Ett licensavtal om merchandising skulle 

kunna passa in under den sistnämnda kategorin. I artikeln fastslås att 

gruppundantaget om vertikala avtal även kan tillämpas på sådana avtal, dock 

under förutsättning att avtalsbestämmelserna gällande överlåtelse eller 

användning av de immateriella rättigheterna inte utgör det primära syftet med 

avtalet och att de har direkt betydelse för användning, försäljning eller 

återförsäljning av varor eller tjänster av köparen eller dennes kunder. Avtal där 

det primära syftet kan sägas vara en upplåtelse av en immateriell rättighet, faller 

alltså utanför gruppundantagets tillämpningsområde.  
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I Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar
156

 ges vägledning i hur 

detta krav bör tolkas. Av artikel 2.4 p. 33 framgår att de immateriella 

rättigheterna ska tillhandahållas i samband med ett avtal om att köpa in eller 

distribuera varor eller ett avtal om att köpa in eller tillhandahålla tjänster. 

Exempelvis omfattas därför licenser som ingår i franchiseavtal oftast av detta 

gruppundantag, som i vissa delar har utformats med just denna affärsform i 

åtanke. Enligt samma punkt omfattas däremot inte ”avtal om att överlåta eller 

licensiera immateriella rättigheter för tillverkning av varor och inte heller ett 

renodlat licensavtal.” Av denna formulering kan man enligt min mening dra 

slutsatsen att gruppundantaget om vertikala konkurrensbegränsande avtal inte 

kan anses omfatta avtal om merchandising. Detta trots att merchandising inte 

nämns uttryckligen varken i förordningen om tillämplighet eller i 

Kommissionens riktlinjer. 

 

10.3.3.2 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring 

Gruppundantaget för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring, infördes 

genom Kommissionens Förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om 

tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om 

tekniköverföring.
157

 Gruppundantaget införlivades i svensk rätt genom lagen 

(2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om 

tekniköverföring, till vilken hänvisning ges i 2 kap. 3 § p. 7 KL. 

Av de inledande skälen (5) till förordningen om detta gruppundantags 

tillämplighet, framgår att avtal om tekniköverföring gäller licensiering av teknik. 

Först och främst handlar alltså detta gruppundantag om att göra undantag för 

vissa patentlicensavtal som kan ha effektivitets- och konkurrensfrämjande 

effekter, vilka anses kunna uppväga potentiellt konkurrensbegränsande effekter. 

Av förordningens definitioner i artikel 1.1 b) framgår dock att begreppet avtal om 
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tekniköverföring inte bara innefattar patentlicenser utan ska förstås något vidare. 

Förutom patentlicensavtal omfattas bl.a. även know-how-licensavtal, blandat 

licensavtal för patent och licensavtal om upphovsrätt till programvara. Därutöver 

inkluderas även avtal som gäller ”licensiering av andra immateriella rättigheter 

eller överlåtelse av immateriella rättigheter, förutsatt att de bestämmelserna inte 

utgör det främsta syftet med avtalet och att de har ett direkt samband med 

produktionen av avtalsprodukterna.” Då man i gruppundantaget om vertikala 

avtal talar om användning, försäljning eller återförsäljning av varor i anslutning 

till immateriella rättigheter, så inriktar sig gruppundantaget om tekniköverföring 

alltså istället på produktion (med andra ord tillverkning) av avtalsprodukter. Av 

denna anledning kan affärsformen merchandising sägas passa bättre in under 

detta gruppundantag. Det har även uttalats i doktrinen att gruppundantaget om 

tekniköverföring i betydande utsträckning kan uppfylla en vägledande funktion 

vid tolkningen av liknande klausuler i licensavtal om andra immaterialrätter än 

patent.
158

 

Om reglerna om undantag för tekniköverföring ska kunna tillämpas på 

merchandising måste det dock ske analogvis. Exempelvis vad gäller upphovsrätt, 

så omfattas endast upphovsrätter till programvara. Licensavtal gällande 

produktion och försäljning av produkter baserade på en immateriell rättighet, 

som merchandising, kan dock ur ett rättsligt perspektiv sägas uppvisa stora 

likheter med avtal om tekniköverföring. Detta förhållande lyfts även fram i 

Kommissionens riktlinjer för tillämpningen av konkurrensreglerna på 

tekniköverföringsavtal.
159

 I dessa riktlinjer, under p. 51 nämns även att 

Kommissionen på grund av dessa likheter, som regel kommer att tillämpa de 

principer som anges i förordningen om tekniköverföringsavtal och i riktlinjerna, 

när den bedömer upphovsrättslicensiering enligt artikel 101 FEUF. I p. 52 och 53 

fastslås dock att denna tillämpning inte kommer ske på samma sätt som för klara 

tekniköverföringsavtal. Uttalandet får ändå anses öppna upp för analogier 
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åtminstone vad gäller viss upphovsrättslicensiering för tillverkning av produkter. 

Även varumärkeslicensiering av den typ som blir aktuell vid merchandising, bör 

enligt min mening även anses ge upphov till liknande frågor och kan därför enligt 

samma resonemang konkurrensrättsligt bedömas genom analog tillämpning av 

gruppundantaget om tekniköverföringsavtal. Eftersom varumärkeslicensen i fall 

av trademark merchandising kan sägas utgöra huvuddelen av avtalet, blir det då 

fråga om ett individuellt undantag. Vid bedömningen av ett sådant individuellt 

undantag, kan dock alltså undantaget om tekniköverföring vara vägledande för 

hur klausulerna i varumärkeslicensavtalet bör vägas mot eventuella 

konkurrensbegränsande effekter.
160

  

Rättsläget i denna fråga får dock helt klart bedömas som oklart i väntan på 

vägledande europarättslig praxis. De konkurrensrättsliga aspekterna är dock som 

berörts ovan främst av intresse för riktigt stora aktörer på marknaden. Flertalet av 

de merchandisingavtal som sluts lär omfatta för små marknadsandelar för en 

tillämpning av konkurrensrätten, åtminstone vad gäller den merchandising där 

svenska företag står som avtalsparter.
161

 

 

11 Avslutande analys 

Den kanske mest utmärkande juridiska aspekten av merchandising, är att 

affärsmetoden ofta omfattar flera olika rättsliga discipliner. Vilka rättsregler som 

kan tillämpas på det enskilda merchandisingavtalet kan kraftigt variera från fall 

till fall. Både vad gäller det lagliga stödet för ett sådant avtal och avseende frågan 

hur det kan skyddas rättsligt, så måste denna utmärkande egenskap särskilt 

beaktas, dels av avtalsparterna och dels av lagstiftare eller domstol som har att 

bedöma frågor om merchandisingavtal. Av denna anledning är kategoriseringen 

av de olika typerna av merchandising av stor vikt. Även om de vedertagna 
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undergrupperingarna kan tjäna som en utgångspunkt, så är det ändå viktigt att 

granska det enskilda merchandisingavtalet för att säkert utröna vilka rättsliga 

beståndsdelar det är uppbyggt av. Att det rättsliga skyddet för merchandising 

alltså kan betecknas som fragmenterat i någon mening, betyder dock inte 

nödvändigtvis att skyddet därmed är för svagt. Enligt min mening kan man därför 

idag inte utan vidare hävda att en särskild reglering som specifikt reglerar 

merchandising behövs. Däremot så är det tydligt att särskild eftertanke krävs, 

både från domstolens och från näringsidkarens sida, när rättsliga frågor om 

merchandising i framtiden behandlas. 

Vidare så är det av stor vikt att man även i den rättsliga sfären har kunskap om de 

olika affärsmässiga fördelar och egenskaper som förknippas med de olika 

typerna av merchandising, både ur licensgivarens och ur licenstagarens 

perspektiv. Dessa insikter kan utgöra vitala tolkningsdata vid bedömningen av ett 

merchandisingavtal, inte minst vad gäller den gemensamma partsavsikten.  

 

11.1 Immaterialrätterna 

Upphovsrätten utgör den kanske mest klassiska rättsliga beståndsdelen i ett 

merchandisingavtal. Skyddets formlösa uppkomst och långa skyddstid gör att 

licensobjekt hämtade ur upphovsrättsligt skyddade verk lämpar sig väl för många 

år av kommersiell exploatering, exempelvis i form av merchandising. Partiella 

upplåtelser av ensamrätten kan göras med fullt lagligt stöd men parterna måste 

dock beakta den kvarstående ideella rätten. Licensobjektets utformning och 

tillåtna utseende måste noggrant specificeras i licensavtalet, särskilt med tanke på 

förbudet att ändra verket efter upplåtelse. Ett potentiellt problem vid 

merchandising baserat på upphovsrätt, har att göra med i vilken utsträckning 

skyddet kan utsträckas till att omfatta den del av verket som upplåtits. Tillräcklig 

identitet mellan det ursprungliga verket och merchandisingprodukten är något att 

eftersträva. En potentiell nackdel med det upphovsrättsliga skyddet applicerat på 

merchandising, är att möjligheten att hävda sin ensamrätt gentemot olicensierade 

liknande produkter där små ändringar gjorts, kan vara begränsad.  
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Varumärkesskyddet utgör en stabil grund för merchandising, särskilt med tanke 

på varumärkets ekonomiska funktion som idag allt mer hamnat i fokus. 

Varumärkesskydd kräver registrering och medför alltid en viss börda i form av 

kostnad och underhåll. Att varumärkesskydda karaktärer som ursprungligen 

skyddats av en upphovsrätt eller ett egennamn som skyddats av personrätten, kan 

ändå vara att rekommendera med tanke på varumärkesrättens kommersiella 

karaktär. Välkända varumärken kan erhålla ett särskilt starkt skydd som även kan 

utsträckas till merchandisingprodukter. Även mindre kända märken kan dock 

lämpa sig för merchandising men i sådana fall kan det marknadsföringsrättsliga 

regelverket behövas som kompletterande skydd vad gäller artfrämmande 

produkter. Att ensamrätten till ett varumärke kan överlåtas framgår numera direkt 

i lagtexten och även om inte upplåtelse för användning på artfrämmande 

produkter nämns uttryckligen så kan detta anses utgöra rättslig grund även för 

merchandising. I varumärkeslagstiftningen finns även en uppräkning över de 

grunder enligt vilka en licensgivare kan åberopa sin ensamrätt mot licenstagare 

som överträtt någon av dessa. Dessa grunder kan dessutom användas som en 

utgångspunkt vid utformandet av licensavtalet. Vad gäller s.k. icke-officiella 

produkter, vilka är av betydelse för företag som säljer merchandisingprodukter, 

finns nu även genom europarättslig praxis möjligheten att hindra konkurrenter 

från att utnyttja det egna kännetecknet, även i de fall där det av produkterna 

framgår att det rör sig om annat kommersiellt ursprung.  

Marknadsföringslagstiftnigen kan med sitt förbud mot renommésnyltning vara ett 

viktigt komplement till det rättsliga skyddet av merchandisingprodukter. 

Eftersom marknadsföringsaspekten är en stor del av merchandising bör 

regelverket vara en del av den juridiska skyddsstrategin. Främst kan skyddet mot 

vilseledande efterbildningar samt reglerna gällande talan om renommésnyltning 

som självständig grund komma att aktualiseras. Vad gäller förbudet mot 

vilseledande efterbildningar i sig, så kan det inte anses innebära ett hinder mot 

merchandising, så länge anknytandet till ett kännetecken inte gjorts obehörigen.  
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Vid personality merchandising aktualiseras särskilt reglerna om namn och bild i 

reklam, vilka också utgör den rättsliga grunden för personer som önskar upplåta 

sitt namn eller utseende i marknadsföringssyfte. Att varumärkesskydda sitt namn 

är även möjligt för den som vill erhålla ett skydd även utanför personrätten. Det 

kan vara att rekommendera, eftersom att ha sitt namn skyddat av ett registrerat 

varumärke kan ge personen i fråga ett mer gynnsamt förhandlingsläge i ett 

samarbete om merchandising. Vid image merchandising måste särskilda frågor 

beaktas, främst gällande avvägningen mellan näringsidkarens rätt till en karaktär 

och den verkliga personens bestämmanderätt över det egna namnet och 

efterbildningar. Därtill kommer de särskilda frågor som kan uppstå då samma 

person medverkar i flera olika företags marknadsföring. 

11.2 Licensavtalet  

Immaterialrättsliga licensavtal uppvisar flera särskiljande egenskaper och kan 

närmast karaktäriseras som en helt egen avtalstyp. De lagregler som specifikt styr 

upplåtelser av immateriella rättigheter är få och ofta dispositiva. Avtalsparterna 

har därmed stor frihet i utformandet av ett licensavtal och vad gäller tolkningen 

av sådana är man i regel hänvisad till allmänna avtalsrättsliga principer. Den 

särskilda lagstiftning som ändå finns på området rör i första hand patentlicenser 

och vissa standardiserade förfaranden inom upphovsrätten. Den typ av avtal som 

används vid merchandising kan därför sägas vara en särskild undergrupp till den 

redan särpräglade avtalstypen licensavtal.  

Merchandisingavtal rör i regel partiella upplåtelser, i form av enkla eller 

exklusiva licenser. Avtalet är ofta ensidigt utformat av rättighetsinnehavaren och 

restriktiv tolkning i enlighet med specifikationsprinciper är då förordad. Eftersom 

endast angivna befogenheter i regel kan anses överlåtna måste detta särskilt 

beaktas av avtalsparterna och positiva formuleringar bör därför användas vid 

utformandet av de klausuler som reglerar licensieringen.  

Ett merchandisingavtal kan vara omfattande och bör särskilt reglera en rad frågor 

som kan anses vara specifika för affärsmetoden. Dessa består delvis, men inte 
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uteslutande i att utforma en gemensam definition av merchandising, att behandla 

frågan huruvida enkel eller exklusiv licens används, geografiska avgränsningar, 

avgränsning av tillåtna produktmarknader, marknadsföringskrav samt eventuell 

klausul om produktgodkännande. Dessutom är särskild eftertanke befogad vid 

fastställandet av den tidsperiod under vilken samarbetet ska fortlöpa, då med 

beaktande särskilt av vilken typ av merchandising som avses. En 

ersättningsmodell utformad efter någon typ av försäljningsroyalty är att 

rekommendera. En sådan kan särskilt anpassas efter initialkostnader, produkttyp 

och bransch – faktorer som vid merchandising kan se väldigt olika ut från fall till 

fall. Royalty kan dock även kombineras, eller i vissa fall helt ersättas med, 

betalning av en fast summa. Vad gäller utformningen av formerna för 

licensavtalets upphörande bör frågan om hur kvarstående produktlager särskilt 

regleras.  

11.3 Konkurrensfrågor 

Rättsläget gällande konkurrensbegränsande element i merchandisingavtal är 

högst oklart. Rent allmänt kan dock sägas att flertalet licensavtal om 

merchandising, åtminstone med svenska företag som avtalsparter, inte lär omfatta 

marknadsvärden stora nog att vara problematiska i konkurrensrättslig mening. 

Detta med viss reservation för vad en bedömning av relevant marknad skulle få 

för utfall gällande merchandisingprodukter. Enligt min mening bör en sådan 

bedömning i de allra flesta fall inte resultera i en allt för snäv avgränsning av 

marknaden och därför bör de flesta merchandisingavtal klara sig under gällande 

tröskelvärden.  

Om ett större merchandisingavtal ändå bedömts märkbart påverka konkurrensen 

på en marknad, skulle ett sådant avtal ändå kunna undantas från förbudet om de 

ansågs uppfylla de positiva effekter som ofta förknippas med vertikala avtal. En 

sådan bedömning kan då rimligtvis utföras i enlighet med de principer som 

uttrycks i gruppundantaget om tekniköverföring, genom en analog tillämpning av 

förordningen. 
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12 Källförteckning 

 

12.1 Offentligt tryck 

Prop. 1960:17 – till riksdagen med förslag till lag om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk m.m.  

Prop. 1969:168 – med förslag till mönsterskyddslag, m.m. 

Prop. 1978/79:2 – med förslag till lagen om namn och bild i reklam. 

Prop. 1992/93:48 – om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av 

EES-avtalet m.m. 

Prop. 1992/93:56 – Ny konkurrenslagstiftning. 

Prop. 2007/08:115 – Ny marknadsföringslag. 

Prop. 2007/8:135 – Ny konkurrenslag m.m. 

Prop. 2009/10:225 – Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. 

NJA II 1978 s. 517 – Om lagen om namn och bild i reklam 

 

SOU 1956:25 – Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk. 

SOU 1987:17 – Franchising - ett förslag till lag om franchising. 

SOU 2001:26 – Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. 

SOU 2012:65 – Läsandets kultur. 
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MD 1999:21 (Robinson) 

MD 2000:25 (Skeidar) 

MD 2001:15 (Lotto-Åke). 

MD 2001:16 (Lagans) 
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Övrigt 

2003/778/EG: Kommissionens beslut av den 23 juli 2003 om ett förfarande enligt 

artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (COMP/C.2-37.398 – gemensam 

försäljning av de kommersiella rättigheterna till UEFA Champions League). 


