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1 Inledning 
 
1.1 Introduktion till ämnet 
Varumärken spelar en mycket viktig roll i dagens näringsliv. Värdet av världens tio mest 

värdefulla varumärken uppgår tillsammans till ca 650 miljarder USD,1 vilket är ca 90 

miljarder USD högre än Sveriges BNP år 2013. 2  Idag använder näringsidkare sina 

varumärken på helt andra sätt än tidigare, vilket har resulterat i att moderna varumärken fyller 

fler funktioner än den traditionella funktionen att ange en varas eller tjänsts kommersiella 

ursprung.3 Dagens varumärken används heller inte enbart av deras innehavare, utan även av 

varumärkesinnehavarnas konkurrenter. Att använda en konkurrents varumärke kan nämligen 

vara ett mycket effektivt sätt att marknadsföra sina egna varor på konkurrentens bekostnad. 

Sådana förfaranden har resulterat i att varumärkesinnehavarna lägger ner stora resurser på att 

försöka skydda sina värdefulla varumärken från att skadas. Mot denna bakgrund är det viktigt 

för både varumärkesinnehavarna och dess konkurrenter att veta var gränsen går för 

varumärkesintrång.  

 

Som en följd av Europeiska unionens domstols (EU-domstolen) praxisbildning har frågan om 

vilken typ av användning av annans varumärke som är tillåten inom Europeiska unionen (EU) 

genomgått en omfattande rättsutveckling. Denna rättsutveckling både belystes och 

vidareutvecklades nyligen av Högsta domstolen i det s.k. Layher-målet 4 . Vad 

rättsutvecklingen har fått för konsekvenser för de varumärkesinnehavare som vill hindra 

konkurrenter från att, utan tillstånd, använda deras varumärken råder det dock en betydande 

osäkerhet om. 5  Att utreda denna fråga är därför viktigt för rättsvetenskapen, 

varumärkesinnehavarna och varumärkesinnehavarnas konkurrenter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
För att klargöra rättsläget är syftet med denna uppsats att utreda hur möjligheterna för de 

varumärkesinnehavare, som i Sverige vill förbjuda tredje man från att utan tillstånd använda 

                                                
1 Interbrands Best Global Brands 2014 [http://www.bestglobalbrands.com/2014/ranking/] 2015-01-03. 
2 Internationella valutafondens World Economic Outlook Database 

[http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weorept.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd
=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=80&pr1.y=14&c=144&s=NGDPD&grp=0&a=] 2015-01-03. 

3 Wallberg, 2012, s. 297. 
4 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12. 
5 Arnestål, 2014. 
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ett varumärke vid s.k. dubbel identitet,6 har påverkats av rättsutvecklingen beträffande den 

varumärkesrättsliga ensamrättens omfattning. Vidare är syftet att identifiera eventuella 

problem denna rättsutveckling har medfört och ge förslag på hur sådana problem kan 

avhjälpas.  

 

Uppsatsens syften ska uppfyllas genom att besvara följande frågeställningar: 

• Hur har rättsläget förändrats inom EU för de varumärkesinnehavare som vill utöva sin 

ensamrätt vid fall av dubbel identitet? 

• Vilka konsekvenser innebär rättsutvecklingen för de varumärkesinnehavare som vill 

utöva sin ensamrätt i Sverige? 

• Vilket är det bakomliggande syftet med rättsutvecklingen?  

• Hur kan rättsläget ytterligare förbättras? 

 

1.3 Avgränsningar 
Innehavare av s.k. väl ansedda varumärken har ett utökat skydd för sina varumärken. En 

undersökning av detta utökade skydd ligger dock utanför denna uppsats syfte.  

 

1.4 Disposition  
Uppsatsen inleds med en genomgång av de metoder och det material som har använts i arbetet 

(kapitel 2). För att skapa en uppfattning om hur varumärkesrätten fungerar följer därefter en 

genomgång av hur varumärkesrätten är uppbyggd, de syften som ligger bakom 

varumärkesrätten och vilka funktioner ett varumärkesrättsligt system har i praktiken (kapitel 

3). I kapitel 4 undersöks rättsutvecklingen beträffande vilken typ av användning av annans 

varumärke som varumärkesinnehavarna kan förbjuda. Kapitlet avslutas med en kortare analys 

av rättsutvecklingens innebörd. Kapitel 5 behandlar Högsta domstolens placering av 

bevisbördan. I kapitlet undersöks hur varumärkesinnehavarna kan visa att ett varumärke fyller 

en särskild funktion och att denna funktion riskerar att skadas. I kapitel 6 analyseras EU-

domstolens syfte med rättsutvecklingen och vilka konsekvenser rättsutvecklingen har fått för 

de varumärkesinnehavare som vill utöva sin ensamrätt. Uppsatsen avslutas med slutsatser i 

kapitel 7.  

 

 
                                                
6 Dvs. när ett varumärke används på sådana varor och tjänster som är identiska med de varor och tjänster 

varumärket är registrerat för. 
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2 Metod och material 
 
För att uppfylla det övergripande syftet använder jag mig av en rättsvetenskaplig metod. 

Sandgren menar att det särskiljande för rättsvetenskapliga arbeten är att argumentationen inte 

enbart utgår från den traditionella rättskälleläran, utan även från andra rättskällor (nationella, 

europeiska och globala), grundläggande rättsäkerhetsideal och krav på logisk konsistens, 

fullständighet m.m. En sådan rättsvetenskaplig argumentation kan t.ex. sträva efter en 

ändamålsenlig systematik, en god helhet och harmoni mellan regelsystemen. Även om 

argumentationen i ett rättsvetenskapligt arbete är relativt fri i förhållande till andra metoder 

utgår den rättsvetenskapliga metoden ändå från etablerade tolkningsmetoder.7  

 

Eftersom frågan om vilka förfaranden som objektivt sätt utgör varumärkesintrång regleras av 

EU-harmoniserad lagstiftning har det inte lämpat sig att använda svenska förarbeten för att 

fastställa hur omfånget av varumärkesinnehavarens ensamrätt har förändrats inom EU. Min 

utgångspunkt har i stället varit att detta bör ske genom tolkning av EU-domstolens praxis, 

EU:s allmänna rättsprinciper och de motiv som ligger bakom reglerna.8 Eftersom de EU-

rättsliga regleringar som styr omfånget av den varumärkesrättsliga ensamrätten inte har 

genomgått någon materiell förändring sedan den EU-rättsliga varumärkesrätten infördes har 

jag fokuserat på EU-domstolens rättspraxis. För att bättre förstå innebörden av EU-

domstolens avgöranden har jag även undersökt hur avgörandena har tolkats i europeisk 

varumärkesrättslig doktrin och av medlemsstaternas nationella domstolar. När olika författare 

har tolkat EU-domstolens avgöranden på olika sätt har jag försökt ta ställning till vilken 

tolkning jag bäst anser ligger i linje med motiven bakom de relevanta EU-rättsakterna och 

systematiken i EU-domstolens avgöranden.  

 

Genom att jämföra vilka förfaranden varumärkesinnehavarna kan förhindra idag med tidigare 

har jag utrett vilka konsekvenser rättsutvecklingen har medfört och hur rättsläget för 

varumärkesinnehavarna har ändrats. Vid denna jämförelse har jag även tagit hänsyn till vilken 

påverkan bevisbördans placering har haft för varumärkesinnehavarna. För att ta ställning till 

detta har jag undersökt hur varumärkesinnehavarna kan uppfylla de beviskrav som Högsta 

domstolen har ställt upp och vilka svårigheter som följer med beviskraven. I avsaknad av 

relevant svensk varumärkesrättslig rättspraxis har jag undersökt utländska rättsfall. Dessutom 

                                                
7 Sandgren, 2006, s. 533 ff.  
8 Jämför Reichel, 2013, s. 125.  
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har jag undersökt hur bevisning har förts i svenska marknadsrättsliga fall i liknande frågor och 

hur sådan bevisning har behandlats i doktrin. Anledningen till att jag inte har utgått från EU-

domstolens avgöranden vid undersökningen av bevisbördans betydelse är att 

varumärkesrättsliga bevisregler inte regleras enligt harmoniserad lagstiftning.9 

 

Med utgångspunkt i de motiv som ligger bakom den europeiska varumärkesrätten samt vad 

som i doktrin har ansetts kunna motivera ett varumärkesrättsligt system har jag därefter tagit 

ställning till vilka för- och nackdelar rättsutvecklingen har inneburit och hur rättsläget kan 

förbättras. Genom att studera syftena bakom den europeiska varumärkesrätten och EU-

domstolens tidigare agerande har jag även försökt bilda mig en uppfattning om vad som har 

varit det bakomliggande syftet med rättsutvecklingen.  

 

Den 27 mars 2013 publicerade EU-kommissionen ett förslag till ändring av den europeiska 

varumärkesrätten.10 Jag har dock inte beaktat kommissionens förslag i detta arbete eftersom 

förslaget, efter att det ändrats av Europaparlamentet vid första behandlingen den 24 februari 

2014,11 inte har någon materiell påverkan på omfånget av varumärkesinnehavarens ensamrätt 

vid dubbel identitet. Kommissionens förslag har heller inte någon påverkan på reglerna kring 

bevisbördans placering. 

 

3 Varumärkesrättens uppbyggnad, syfte och funktion 
 
I detta kapitel görs först en genomgång av de relevanta rättsliga regleringarna på den svenska 

och europeiska varumärkesrättens område. Därefter redogörs för syftena bakom 

varumärkesrätten. Kapitlet avslutas med en genomgång av vilka effekter varumärkesrätten 

kan ha i praktiken. 

 

                                                
9 Se nedan i kapitel 3.  
10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om 

gemenskapsvarumärken, COM(2013) 161 final och förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning), COM(2013) 162 final. 

11 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken 
(COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)) och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av 
den 25 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)). 
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3.1 Varumärkesdirektivet och den svenska regleringen 
I Sverige regleras varumärkesrätten genom varumärkeslagen (2010:1877). Genom 

varumärkeslagen har Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 

2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) 

införlivats i svensk rätt. 12  Varumärkesdirektivet innebär inte att medlemsstaternas 

varumärkeslagar harmoniseras helt, utan harmoniseringen har begränsats till sådana 

bestämmelser som kan påverka den inre marknadens funktion, dvs. den fria rörligheten för 

varor och tjänster.13 Direktivet reglerar därför främst kraven för att erhålla och upprätthålla ett 

varumärke samt varumärkens skyddsomfång.14  

 

Vad gäller de rättigheter som är knutna till ett varumärke medför artiklarna 5-7 i 

varumärkesdirektivet en fullständig harmonisering. Dessa artiklar definierar således de 

rättigheter som tillkommer varumärkeshavarna inom EU. 15  Bevisbördans placering och 

formerna för hur ett intrång fastslås omfattas däremot inte av varumärkesdirektivets 

bestämmelser utan bestäms av varje medlemsstats nationella processrätt.16  

 

Av 1 kap. 4 § varumärkeslagen framgår att ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan 

återges grafiskt under förutsättning att tecknen har särskiljningsförmåga. Med 

särskiljningsförmåga förstås enligt 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen att ett 

kännetecken kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem 

som tillhandahålls i en annan. I andra stycket anges att bristande särskiljningsförmåga kan 

bero på att varumärket är beskrivande eller en generisk term för de varor eller tjänster 

kännetecknet används för. Exempelvis kan inte ÄPPLE utgöra ett varumärke för äpplen, då 

det både är en beskrivande och generisk term för sådana varor och därmed saknar 

särskiljningsförmåga. Däremot föreligger inga sådana hinder för att använda APPLE som ett 

varumärke för datorer. Dessa lagrum motsvarar artiklarna 2-3 i varumärkesdirektivet. 

 

Innebörden av ensamrätten till ett varumärke framgår av 1 kap. 10 § varumärkeslagen, som 

svarar mot artikel 5 i varumärkesdirektivet. Där anges bland annat att ingen annan än 

                                                
12 Prop. 2009/10:225 s. 76.  
13 Skäl 2 och 4 i ingressen till varumärkesdirektivet.  
14 Skäl 8-11 i ingressen till varumärkesdirektivet.  
15 Förenade målen C-414/99–C-416/99 Davidoff mot A&G Import, p. 39. 
16 Skäl 11 i ingressen till varumärkesdirektivet.  
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varumärkesinnehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken 

som är 

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, eller 

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller 

liknande slag, om det finns en risk för förväxling. 

 

Ensamrätten begränsas dock genom 1 kap. 11-12 §§ varumärkeslagen (artikel 6-7 i 

varumärkesdirektivet). Där anges bland annat att varumärkesinnehavaren inte kan hindra 

tredje man från att i näringsverksamhet beskriva sina varor eller tjänster eller ange deras 

avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar, under förutsättning att 

detta sker i enlighet med god affärssed. Vidare kan inte varumärkesinnehavaren hindra tredje 

man från att använda kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med dennes 

samtycke, har fört ut under varumärket inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Varumärkesrätten till den enskilda varan sägs i sådana fall ha blivit konsumerad.  

 

3.2 Gemenskapsvarumärken 
Enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om 

gemenskapsvarumärken (CTM-förordningen) är det möjligt att genom ett enda förfarande 

ansöka om ett gemenskapsvarumärke, dvs. ett varumärke med samma skydd och rättsverkan 

inom hela EU.17 De materiella bestämmelserna i CTM-förordningen om vad som krävs för att 

erhålla och upprätthålla ett gemenskapsvarumärke, samt om gemenskapsvarumärkens 

skyddsomfång, svarar mot motsvarande bestämmelser i varumärkesdirektivet. Därmed svarar 

dessa bestämmelser även i sakligt hänseende mot bestämmelserna i svenska 

varumärkeslagen.18 Enligt artikel 101.1 i CTM-förordningen ska de nationella domstolarna 

för gemenskapsvarumärken tillämpa bestämmelserna i CTM-förordningen så långt som 

möjligt. I den mån en fråga inte regleras av CTM-förordningen, t.ex. frågan om bevisbördan 

vid påstått varumärkesintrång, följer det av artikel 101.2-3 i CTM-förordningen att 

domstolarna ska tillämpa nationella regler.  

 

                                                
17 Skäl 3 i ingressen till CTM-förordningen. Att ett gemenskapsvarumärke har rättskraft inom hela EU anges i 

artikel 1.2 i CTM-förordningen. 
18 Prop. 2009/10:225 s. 77.  
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3.3 Syftet med varumärkesrätten 
Som framgick i avsnitt 3.1 bygger den nationella varumärkesrätten i Sverige och de övriga 

EU-medlemsstaterna på varumärkesdirektivet. Vad den europeiska varumärkesrätten 

egentligen är tänkt att skydda eller främja framgår dock inte i vare sig varumärkesdirektivet 

eller CTM-förordningen. I ingressen till varumärkesdirektivet framgår enbart att 

medlemsstaternas nationella varumärkeslagstiftningar måste harmoniseras eftersom olikheter 

kan hindra den fria rörligheten för varor och tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena 

på den gemensamma marknaden. 19  På motsvarande sätt anges i ingressen till CTM-

förordningen att syftet med införandet av gemenskapsvarumärken var att bidra till 

utvecklingen av en inre marknad inom EU.20 De båda EU-rättsakterna ger dock ingen ledning 

till svaret på frågan om varför ett varumärkessystem behövs från början.  

 

I doktrin har de främsta skälen till att skapa ett varumärkesrättsligt system ansetts vara att ett 

sådant system (1) gör det enklare för konsumenter att fatta ett beslut, vilket (2) skapar ett 

incitament för företag att producera varor av önskvärd kvalitet. Dessa effekter uppkommer 

nämligen som en konsekvens av att konsumenterna, tack vare förekomsten av varumärken, 

kan skilja mellan varor som annars ser identiska ut.21 I amerikansk doktrin har detta beskrivits 

som att förekomsten av varumärken minskar konsumenternas efterforskningskostnader (”the 

consumer search cost”), vilket i sin tur främjar konkurrensen på marknaden.22  

 

I europeisk doktrin har minskningen av konsumenternas efterforskningskostnader även 

beskrivits som den enda grund som kan rättfärdiga att en näringsidkare ges en exklusiv rätt att 

använda ett särskilt kännetecken för sina varor och tjänster.23 Därför har det ansetts tillräckligt 

att varumärkesinnehavarna kan förbjuda tredje man från att använda ett varumärke om 

användningen resulterar i att konsumenterna förväxlar en varas eller tjänsts ursprung (s.k. 

”defensive protection”), medan skydd för ytterligare exploatering av ett varumärke har ansetts 

omotiverat.24  

 

Eftersom ett varumärkessystem ger varumärkesinnehavarna möjlighet att hindra andra 

näringsidkare från att använda innehavarnas kännetecken i sin näringsverksamhet står 
                                                
19 Skäl 2 i ingressen till varumärkesdirektivet. 
20 Skäl 2-3 i ingressen till CTM-förordningen. 
21 Economides, 1988, s. 525 f. och van der Laan, 2012, s. 8. 
22 Dogan & Lemley, 2004, s. 786 ff. 
23 van der Laan, 2012, s. 10 f.  
24 Senftleben, 2013, s. 137 ff. 
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varumärkesrätten i konflikt med två andra viktiga politiska mål, nämligen 

informationsfriheten och den fria konkurrensen.25 Dessa principer är fundamentala inom EU 

och ett av de huvudsakliga målen med EU är att skapa en inre marknad som bedrivs enligt 

principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.26 Därför har det i doktrin även 

förts fram att den exklusiva rätt, som följer av ett varumärke, inte kan vara helt utan 

begränsningar.27 Detta har även den europeiske lagstiftaren insett, och det är mot denna 

bakgrund som t.ex. användning av annans varumärke i jämförande reklam inte utgör 

varumärkesintrång under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.28 

 

3.4 Varumärkessystemen i praktiken 
I föregående avsnitt behandlades de syften som ligger bakom varumärkesrätten. Detta avsnitt 

syftar till att belysa vilka effekter ett varumärkessystem kan ha i praktiken. Enligt Phillips 

medför ett väl fungerande varumärkessystem positiva effekter för ett flertal parter. För det 

första gynnas varumärkesinnehavarna som med lagen på sin sida kan (1) förhindra 

konkurrenter från att olovligen använda innehavarens varumärke, (2) kräva skadestånd för 

den skada som ett intrång har medfört och (3) säkerställa att intrångsgörande produkter 

förstörs. Även hederliga handlare, som inte innehar något varumärke, gynnas av ett 

varumärkessystem. De kan använda varumärken för att marknadsföra att de vidareförsäljer 

eller reparerar varumärkesinnehavarens produkter, eller för att indikera att deras produkt är 

kompatibel med varumärkesinnehavarens. Vidare anger Phillips att ohederliga handlare 

gynnas av ett varumärkessystem. Ett värdefullt varumärke fungerar nämligen som ett 

incitament till att sälja och tillverka förfalskade varor märkta med varumärket, och ett olovligt 

användande av någon annans varumärke är ett enkelt och effektivt sätt att introducera ens 

produkter till potentiella köpare. Likaså gynnar ett varumärkessystem staten i form av 

ansökningsavgifter och jurister i form av arbetstillfällen. Sist men inte minst pekar Phillips på 

att konsumenterna gynnas av ett varumärkessystem. Varumärkena möjliggör för konsumenter 

att säkerställa att de köper en särskild tillverkares produkt och inte någon annans.29 Förutom 

att konsumenternas efterforskningskostnader reduceras, kan förekomsten av ett effektivt 

                                                
25 van der Laan, 2012, s. 12.  
26 Artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 119.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. Rätten att ta emot och lämna information utgör en grundläggande rättighet inom EU enligt 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

27 van der Laan, 2012, s. 12 f. Detta har även uttalats av EU-domstolen, se mål C-533/06 O2 mot Hutchison p. 
39. 

28 Se skäl 6 och 15-16 i ingressen till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 
2006 om vilseledande och jämförande reklam. 

29 Phillips, 2003, s. 17 ff.  
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varumärkessystem medföra andra viktiga effekter. I länder med en mindre utvecklad 

varumärkesrätt säljs nämligen förfalskade läkemedel, hembränd sprit, bromsklossar av dålig 

kvalitet och ineffektiva preventivmedel, etc. under välrenommerade varumärken, vilket i 

värsta fall kan leda till en dödlig utgång för den förvirrade konsumenten.30  

 

Phillips pekar också ut två parter som missgynnas av ett varumärkessystem. För det första 

missgynnas intrångsgörarna, som inte får använda kännetecken som är identiska med eller 

liknar andras varumärken på sina varor och tjänster. Här kan det vara värt att påpeka att inte 

alla intrångsgörare agerar i ond tro, utan många känner helt enkelt inte till att det existerar en 

konkurrent med ett äldre förväxlingsbart varumärke. För det andra kan ett varumärkessystem 

innebära negativa ekonomiska effekter för konsumenterna. Eftersom EU inte tillämpar en 

global konsumtionsrätt kan en varumärkesinnehavare motsätta sig att produkter märkta med 

ett visst varumärke, som innehavaren har fört ut på en marknad utanför EU, importeras till EU 

för vidareförsäljning. Detta innebär att varumärkesinnehavare kan tvinga konsumenterna i EU 

att betala ett högre pris än vad konsumenterna i exempelvis Kina betalar för exakt samma 

varor.31 

 

Av det ovan nämnda framgår att ett varumärkessystem påverkar flera olika parter, och att 

detta ibland sker på ett sätt som lagstiftaren inte har avsett. Det är t.ex. tveksamt att 

lagstiftaren skapade varumärkesrätten med syfte att ge ohederliga handlare ett hjälpmedel till 

att skapa en efterfrågan för deras förfalskade produkter av dålig kvalitet.  

 

4 Rättsutvecklingen beträffande omfattningen av 
varumärkesinnehavarens ensamrätt 

 
I detta kapitel utreds och analyseras den rättsutveckling som har skett beträffande vilken typ 

av användning av annans varumärke som varumärkesinnehavarna kan förbjuda. 

 

4.1 Inledning 
Den varumärkesrättsliga ensamrätten gäller inte fullt ut, utan varumärkesinnehavarna kan 

enbart förbjuda viss typ av användning.32 Av de följande avsnitten framgår att frågan om ett 

visst förfarande utgör varumärkesintrång tidigare främst berodde på om tredje man använder 

                                                
30 Phillips, 2003, s. 19. 
31 Phillips, 2003, s. 19 f. 
32 Bernitz, 2013, s. 283.  
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ett varumärke med avseende på varor och tjänster, även kallat varumärkesrättsligt relevant 

användning. Idag beror denna bedömning däremot främst på om varumärkets funktioner 

skadas eller riskerar att skadas. Bedömningen av om ett varumärkes funktioner har skadats 

utgör den s.k. funktionsläran. 

 

4.2 Användning med avseende på varor och tjänster 
I artikel 5 i varumärkesdirektivet anges att en varumärkesinnehavare kan förbjuda tredje man 

från att i näringsverksamhet ”använda kännetecken som är identiska […] med innehavarens 

varumärke med avseende på identiska […] varor och tjänster” (min kursivering). Någon 

egentlig definition av vad som avses med sådan användning ges däremot inte.33 Avsaknaden 

av en sådan definition har medfört att det länge varit oklart var gränsen går för vad 

varumärkesinnehavarna kan förbjuda. 34  Nedan följer en genomgång av hur begreppen 

”användning” och ”med avseende på varor och tjänster” har tolkats av EU-domstolen och 

Högsta domstolen. 

 

4.2.1 BMW-målet 
Första gången EU-domstolen prövade frågan om vilken typ av användning som faller 

innanför tillämpningsområdet för artikel 5 i varumärkesdirektivet, och som 

varumärkesinnehavarna därmed kan förbjuda, var i BMW-målet35. Målet gällde Deenik som 

drev en bilverkstad i Nederländerna och var specialiserad på försäljning av begagnade BMW-

bilar samt reparationer och underhåll av dessa. Eftersom Deenik, vid marknadsföring av sina 

tjänster, hade använt sig av BMW:s varumärke utan att vara en auktoriserad BMW-

återförsäljare väckte BMW talan om varumärkesintrång. Den nederländska domstolen 

begärde därefter ett förhandsavgörande från EU-domstolen och frågade bland annat om 

Deeniks användning av BMW:s varumärke omfattades av artikel 5 i varumärkesdirektivet och 

därmed kan förbjudas av varumärkesinnehavaren.  

 

EU-domstolen uttalade att frågan om tredje mans användning av ett varumärke omfattas av 

artikel 5 i varumärkesdirektivet beror på om varumärket har använts för att visa att en vara 

eller tjänst härrör från ett visst företag, dvs. om varumärket använts som ett varumärke, eller 

                                                
33 I artikel 5.3 i varumärkesdirektivet finns dock en icke uttömmande lista med exempel på olika typer av 

förfaranden som varumärkesinnehavaren kan förbjuda.  
34 Brdarski, 2007, s. 255. 
35 Mål C-63/97 BMW mot Deenik. 
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om användningen har haft andra syften.36 För denna bedömning ansåg EU-domstolen inte att 

det spelade någon roll om varumärket användes för att särskilja varumärkesinnehavarens eller 

den påstådda intrångsgörarens varor och tjänster. Det spelade därför ingen roll att Deenik inte 

använde BMW-märket för att särskilja sina egna tjänster, utan för att ange ursprunget för de 

varor som var föremål för tjänsterna.37 

 

4.2.2 Diamant-målet 
Nästa mål där EU-domstolen prövade vilken typ av användning av annans varumärke som 

utgör varumärkesintrång var Diamant-målet38. Bakgrunden till målet var en tvist mellan två 

juvelerare där den ena, Freiesleben, hade registrerat ”SPIRIT SUN” och ”CONTEXT CUT” 

som varumärke för diamanter och ädelstenar. De produkter Freiesleben sålde under respektive 

varumärke skiljde sig åt genom särskilda slipningar. Den andra juveleraren, Hölterhoff, hade 

erbjudit en guldsmed att köpa prydnadsstenar och muntligen beskrivit dessa som ”Spirit Sun”- 

och ”Context Cut-slipade”. På grund av detta väckte Freiesleben talan om varumärkesintrång. 

Den fråga EU-domstolen fick ta ställning till var om en varumärkesinnehavare kunde hindra 

tredje man från att använda ett varumärke i en situation som den aktuella. 

 

Omständigheterna i Diamant-målet skiljde sig från BMW-målet på så sätt att Hölterhoff inte 

använde Freieslebens varumärke för att ”särskilja föremålet för de tjänster som tillhandahålls” 

utan för att beskriva att hans varor såg ut som Freieslebens.39 Enligt EU-domstolen utgjorde 

inte detta varumärkesanvändning eftersom ”den presumtive kunden inte [kunde] tolka 

hänvisningen till varumärket som en angivelse av varans ursprung”.40 Detta uttalande har i 

doktrin tolkats som att det är nödvändigt, för att varumärkesintrång ska vara för handen, att 

tredje man använder ett varumärke för att ange ursprunget för sina egna varor eller tjänster 

och därmed en ändring av den praxis som följde från BMW-målet.41  

 

4.2.3 Arsenal-målet 
Nästa mål där EU-domstolen prövade vilken typ av tredje mans användning av ett varumärke 

som varumärkesinnehavaren kan förbjuda var Arsenal-målet42. Bakgrunden till målet var att 

                                                
36 Mål C-63/97 BMW mot Deenik, p. 38. 
37 Jämför mål C-63/97 BMW mot Deenik, p. 39. 
38 Mål C-2/00 Hölterhoff mot Freiesleben. 
39 Mål C-63/97 BMW mot Deenik, p. 39. 
40 Mål C-2/00 Hölterhoff mot Freiesleben, p. 16. 
41 Yap, 2009, s. 82. 
42 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed. 
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Matthew Reed sålde halsdukar märkta med den berömda fotbollsklubben Arsenal FCs 

registrerade varumärken. När Arsenal FC väckte talan om varumärkesintrång bestred Reed 

ansvar och anförde att halsdukarna inte hade märkts med Arsenal FCs varumärken för att 

ange halsdukarnas kommersiella ursprung, utan för att visa support till fotbollsklubben. EU-

domstolen fick därför ta ställning till om detta kunde utgöra varumärkesintrång.  

 

I målet konstaterade EU-domstolen att ett varumärkes grundläggande funktion är att garantera 

varor och tjänsters ursprung, så att konsumenten eller slutanvändaren kan särskilja 

varumärkesmärkta varor eller tjänster från sådana med ett annat ursprung utan risk för 

förväxling.43 EU-domstolen besvarade sedan den hänskjutande domstolens frågor genom att 

ange att en varumärkesinnehavare enbart kan använda den ensamrätt som följer av artikel 5 i 

varumärkesdirektivet när ”tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada 

varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna 

garantier om produktens ursprung” (min kursivering).44 Om det konstateras att så är fallet 

spelar det ingen roll att tredje mans syfte med att använda varumärket var att visa support till 

varumärkesinnehavaren.45 

 

Enligt Arnestål (tidigare Brdarski) innebär EU-domstolens avgörande i Arsenal-målet ett steg 

bort från kravet på att tredje man måste använda ett varumärke som ett varumärke för att 

användningen ska utgöra varumärkesintrång. Arnestål menar att det följer av Arsenal-målet 

att det väsentliga i stället är om tredje mans användning skadar varumärkets funktioner.46 Yap 

har dock uttalat att även om EU-domstolen inte uttryckligen angav att varumärkesanvändning 

är nödvändigt för att intrång ska föreligga, följer ett sådant krav implicit av avgörandet. Detta 

baserar Yap på att varumärkesanvändning i grund och botten betyder samma sak som att 

använda ett tecken för att ange en varas eller tjänsts ursprung, dvs. det som enligt avgörandet i 

Arsenal-målet utgör varumärkets funktion.47 

 

                                                
43 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 48. 
44 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 51. 
45 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 61. 
46 Brdarski, 2007, s. 263 f. 
47 Yap, 2009, s. 83. 
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4.2.4 O2-målet 
I O2-målet48 gav EU-domstolen ytterligare vägledning i frågan om vilken typ av användning 

som omfattas av artikel 5 i varumärkesdirektivet. Målet gällde frågan om mobiloperatören 

Hutchison 3Gs reklamfilm innebar intrång i O2s varumärkesrätt till kännetecken föreställande 

bubblor. Reklamfilmen inleddes genom att uttrycket ”O2” och bilder med svartvita bubblor 

visades. Därefter följde bilder av ”Threepay” och ”3”, samt ett meddelande som talade om att 

Hutchison 3G:s tjänster var billigare än 3s på ett särskilt sätt. Värt att notera är att Hutchison 

3G använde bubblorna för att särskilja O2s tjänster och inte sina egna.  

 

EU-domstolen inledde med att uttala att artikel 5 i varumärkesdirektivet är tillämpligt när 

tredje mans använder annans varumärke för sina egna varor och tjänster. 49  Därefter 

konstaterade EU-domstolen att annonsörer som använder sig av jämförande reklam strävar 

efter att särskilja sina egna varor och tjänster genom att jämföra deras egenskaper med 

konkurrerande varors och tjänsters egenskaper. Mot bakgrund av detta ansågs användning av 

en konkurrents varumärke i jämförande reklam innebära sådan användning med avseende på 

annonsörens egna varor och tjänster som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet.50  

 

4.2.5 Google AdWords-målet 
EU-domstolens avgörande i Google AdWords-målet51 är troligtvis det avgörande som betytt 

mest för hur kriteriet ”användning med avseende på varor och tjänster” ska förstås. Målet 

gällde användningen av Googles avgiftsbelagda söktjänst kallad AdWords. Genom denna 

tjänst kunde näringsidkare, genom att välja ett eller flera sökord, få en reklamlänk till sin 

webbplats visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanföll med innehållet i de 

sökningar internetanvändare gjorde på Googles webbplats. Denna reklamlänk visades under 

rubriken ”Sponsrade länkar”, antingen till höger om eller ovanför de naturliga sökresultaten. 

Reklamlänken visades tillsammans med ett kort reklammeddelande, som tillsammans med 

reklamlänken utgjorde den annons som visades under nämnda rubrik. Annonsören betalade 

för söktjänsten varje gång någon klickade på den sponsrade länken. Priset för detta 

beräknades utifrån det ”maximala pris per klick” som annonsören angett sig vara villig att 

betala och antalet gånger internetanvändarna klickade på länken i fråga. Flera annonsörer 

kunde välja samma sökord. Visningsordningen för deras annonser fastställdes därför utifrån 

                                                
48 Mål C-533/06 O2 mot Hutchison 3G. 
49 Mål C-533/06 O2 mot Hutchison 3G, p. 34. 
50 Mål C-533/06 O2 mot Hutchison 3G, p. 35-36. 
51 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl. 
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maximalt pris per klick, antal tidigare klick på länkarna i fråga och Googles bedömning av 

annonsens kvalitet. Annonsören kunde när som helst förbättra sin annonsposition genom att 

erbjuda ett högre maximalt pris per klick eller genom att höja kvaliteten på sin annons. Till 

AdWords-tjänsten hade Google även utvecklat ett automatiserat verktyg för att skapa 

annonser. Genom detta verktyg kunde annonsörerna välja sökord, redigera reklammedelandet 

och lägga in länken till sin webbplats.  

 

De bakomliggande tvisterna i målet hade sin grund i att tre olika varumärkesinnehavare, bland 

annat Louis Vuitton, upptäckte att när internetanvändare sökte på deras varumärken på 

Google visades annonser från både konkurrerande företag och företag som sålde imitationer 

av varumärkesinnehavarnas produkter under rubriken ”Sponsrade länkar”. De tre 

varumärkesinnehavarna väckte därför talan om varumärkesintrång mot både Google och 

annonsörerna. De frågor som ställdes till EU-domstolen gällde bland annat frågan om en 

registrering av annans varumärke som sökord i AdWords-tjänsten utgör varumärkesintrång 

enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet Frågeställningen omfattade både Googles och 

annonsörernas förfaranden.  

 

EU-domstolen delade upp prövningen i tre steg. Det första steget gällde frågan om 

registreringen av varumärkesinnehavarnas varumärken i Adwords innebar att Google och 

annonsörerna ”använde varumärkena i näringsverksamhet”. EU-domstolen konstaterade först 

att annonsörernas registrering av konkurrenternas varumärken i Google AdWords tveklöst 

utgjorde användning av varumärkena i näringsverksamhet eftersom syftet med förfarandet var 

att reklamlänkar skulle visas till deras webbplatser.52 Beträffande Google konstaterade EU-

domstolen först att de visserligen utövade näringsverksamhet när de gav annonsörer möjlighet 

att registrera andras varumärken i AdWords och såg till att annonser visades utifrån 

motsvarande sökord.53 Däremot ansåg EU-domstolen inte att Google använde varumärkena i 

den mening som avses i artikel 5 i varumärkesdirektivet. EU-domstolen uttalade nämligen att 

sådan användning förutsätter att tredje man ”använder kännetecknet i sitt eget 

reklammeddelande” (min kursivering). Enligt EU-domstolen skapade Google enbart de 

tekniska förutsättningarna för att annonsörer skulle kunna använda annans varumärke på ett 

                                                
52 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 50-51. 
53 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 53-54. 



19 
 

sådant sätt.54 EU-domstolen utvecklade inte vad som avsågs med ”eget reklammeddelande”, 

men enligt Riis har detta rekvisit samma innebörd som ”kommersiellt meddelande” enligt 

artikel 2 i e-handelsdirektivet55. Där definieras ett kommersiellt meddelande som ”varje form 

av meddelande som syftar till att direkt eller indirekt främja varor eller tjänster från ett 

företag, en organisation eller en person som bedriver handels-, industri- eller 

hantverksverksamhet eller utövar reglerad yrkesverksamhet”. EU-domstolens avgörande i 

Google AdWords-målet innebär därför, enligt Riis, att enbart kommunikativa, eller snarare 

uttryckliga, handlingar faller innanför tillämpningsområdet för artikel 5 i 

varumärkesdirektivet.56  

 

Det andra steget i prövningen gällde frågan om annonsörerna hade använt varumärkena ”med 

avseende på varor och tjänster”. EU-domstolen inledde med att hänvisa till sin tidigare praxis 

och konstaterade att sådan användning förutsätter att tredje man har använt annans varumärke 

för sina egna varor och tjänster.57 För bedömningen av om så är fallet ansåg EU-domstolen 

inte att det spelade någon roll om de aktuella varumärkena visades i själva annonsen eller 

inte.58 Därefter uttalade EU-domstolen att annonsören använder ett varumärke för sina egna 

varor och tjänster när denne registrerar varumärket som sökord i Google AdWords med syftet 

att erbjuda ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster.59 Så är också fallet 

när annonsörens avsikt är att vilseleda internetanvändarna genom att få dem att tro att 

annonsörernas varor och tjänster kommer från varumärkesinnehavaren eller ett företag med 

ekonomiska band till denne.60  

 

Det tredje steget i prövningen gällde frågan om annonsörernas användning av varumärkena 

hade skadat varumärkenas funktioner. Denna bedömning kommenteras nedan under avsnitt 

4.3. 

 

                                                
54 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 55-57. EU-domstolens fortsatta 

prövning gällde därför enbart annonsörernas förfarande. 
55 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden. 
56 Riis, 2010, s. 259. 
57 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 60. 
58 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 65. 
59 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 69. 
60 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 72. 
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4.2.6 Layher-målet 
Frågan om vilken användning av annans varumärke som varumärkesinnehavaren kan förbjuda 

har också nyligen prövats av Högsta domstolen i Layher-målet. Målet gällde en tvist mellan å 

ena sidan Layher Aktiebolag (Layher), innehavare av varumärket LAYHER, och å andra 

sidan Mon.Zon Sverige AB och Jonathan Månsson (Mon.Zon). Bägge parter var etablerade 

företag på marknaden för byggnadsställningar. Mon.Zons affärsidé var att sälja ställningar 

som inte enbart var kompatibla med bolagets egna komponenter, utan som även kunde 

kombineras med ställningar från andra tillverkare som kunden har sedan tidigare. Bakgrunden 

till tvisten var att det i Mon.Zons produktkataloger för åren 2007, 2008 och 2009 fanns ett 

fotografi från en byggarbetsplats som i närbild visade en del av en monterad 

byggnadsställning som var sammansatt av olika stänger. Eftersom en av dessa stänger hade en 

röd dekal med texten LAYHER, vilket även syntes på fotografiet, väckte Layher talan mot 

Mon.Zon om varumärkesintrång. 

 

Högsta domstolen inledde med att konstatera att prövningen skulle ske från utgångspunkten 

att Mon.Zon hade använt varumärket LAYHER för Layhers varor och inte som ett 

kännetecken för sina egna varor.61 Därefter hänvisade Högsta domstolen till EU-domstolens 

praxis och konstaterade att uttrycket ”användning med avseende på… varor och tjänster” har 

fått ett så pass brett tillämpningsområde att det inte är nödvändigt att varumärket används av 

tredje man som ett kännetecken för dennes egna varor. Enligt Högsta domstolen var det i 

stället tillräckligt att användningen skedde i anslutning till egna varor av samma slag.62 Mot 

bakgrund av detta ansåg Högsta domstolen att Mon.Zons användning av varumärket 

LAYHER uppfyllde kravet på ”användning med avseende på varor och tjänster”.63 Högsta 

domstolen konstaterade dock att detta inte var tillräckligt för att Layher skulle kunna 

förhindra Mon.Zons användning av varumärket LAYHER. Enligt Högsta domstolen krävdes 

nämligen även att Mon.Zons förfarande skadade någon av varumärkets funktioner. 64 

Innebörden av detta kriterium undersöks i nästa avsnitt. 

 

4.3 Skada på varumärkets funktioner 
Ett annat stort debattämne inom europeisk varumärkesrätt har länge varit om, och hur, 

varumärkesinnehavarnas möjligheter att förhindra tredje man från att använda deras 
                                                
61 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 10. 
62 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 13. 
63 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 23. 
64 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 13-14. 
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varumärken beror på om varumärkets funktioner skadas.65 Debatten har sin grund i att det i 

skäl 11 i ingressen till varumärkesdirektivets anges att ”[d]et skydd som följer av det 

registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger 

ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna 

eller tjänsterna” (min kursivering). Eftersom det anges att ett varumärkes funktion ”framför 

allt” är att garantera en varas eller tjänsts ursprung, antyder denna skrivning att ett varumärke 

även kan ha andra funktioner. Då det även anges att skyddet är ”absolut” vid dubbel identitet 

är det lätt att anta att det saknar betydelse om varumärkets funktioner skadas eller inte skadas 

under sådana förutsättningar.66 Som kommer framgå i detta avsnitt är detta dock inte fallet. 

EU-domstolen, och nu även Högsta domstolen i Layher-målet, har nämligen betonat att när 

tredje man använder annans varumärke, och dubbel identitet föreligger, måste användningen 

skada någon av varumärkets funktioner för att varumärkesinnehavaren ska kunna utöva sin 

ensamrätt.  

 

4.3.1 Rättsutvecklingen genom EU-domstolens avgöranden 
I Diamant-målet uttalade EU-domstolen att eftersom Hölterhoff inte använde Freieslebens 

varumärke för att ange sina egna varors ursprung, utgjorde inte detta ett ”intrång i de 

rättigheter som avses att skyddas genom artikel 5.1 [i varumärkesdirektivet]”.67 Detta var det 

första uttalande från EU-domstolen som antydde att det ”absoluta” skyddet vid dubbel 

identitet inte alltid kan göras gällande.68 EU-domstolen fortsatte därefter på denna linje i 

Arsenal-målet. Där inledde EU-domstolen med att uttala att det, för att besvara 

tolkningsfrågorna, måste avgöras om varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra all 

användning av tecken som är identiska med varumärket i näringsverksamhet, eller om denna 

rätt förutsätter att användningen riskerar att påverka någon av varumärkets funktioner.69 EU-

domstolen konstaterade därefter att ”artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet infördes för att ge 

varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av 

varumärkesinnehavare, det vill säga att varumärket kan fylla sin funktion” (min kursivering). 

Som angetts i avsnitt 4.2.3 uttalade EU-domstolen att utövandet av denna rätt därför måste 

reserveras för de fall då tredje mans användande av ett varumärke skadar eller kan skada 

varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna 

                                                
65 Björkenfeldt, 2014, s. 289.  
66 Björkenfeldt, 2014, s. 289. 
67 Mål C-2/00 Hölterhoff mot Freiesleben, p. 16. 
68 Kur, 2014, s. 436 f.  
69 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 42. 
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garantier om produktens ursprung.70 Denna ståndpunkt upprepades därefter av EU-domstolen 

i Opel-målet.71  

 

Ett mycket viktigt avgörande för utvecklingen av funktionsläran är EU-domstolens avgörande 

i L’Oréal-målet72. Bakgrunden till målet var att ett företag, som sålde doft-imitationer av 

exklusiva parfymer (s.k. smell-alikes), använde sig av L’Oréals varumärken i jämförelselistor 

vid marknadsföring mot återförsäljare. Varumärkena användes enbart för att indikera vilken 

exklusiv parfym den saluförda parfymen var en imitation av och det fanns ingen risk för att 

någon skulle ta miste på imitationernas kommersiella ursprung. Mot denna bakgrund fick EU-

domstolen bland annat ta ställning till om artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet är tillämplig när 

en näringsidkare använder en konkurrents varumärke för att jämföra sina egna varors eller 

tjänsters egenskaper med egenskaperna hos de varor eller tjänster som konkurrenten 

marknadsför under det aktuella varumärket, och detta 

a) inte medför någon risk för förväxling, och 

b) inte äventyrar varumärkets grundläggande funktion att ange en varas eller tjänsts 

ursprung. 

 

EU-domstolen inledde med att hänvisa till sin tidigare praxis och konstatera att en 

varumärkesinnehavare enbart kan göra gällande sin exklusiva rätt enligt artikel 5.1 a i 

varumärkesdirektivet om tredje mans användning av ett varumärke skadar varumärkets 

funktioner. Därefter uttalade EU-domstolen att ”[b]land dessa funktioner ingår inte enbart 

varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens 

ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas 

eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations- investerings- och 

reklamfunktioner”.73  

 

EU-domstolen gav ytterligare vägledning för hur frågan om varumärkens funktioner ska 

förstås i Google AdWords-målet. Där prövade EU-domstolen om en registrering av annans 

varumärke i söktjänsten Google AdWords kunde skada varumärkenas 

ursprungsangivelsefunktion och reklamfunktion. Beträffande ursprungsangivelsefunktionen 

uttalade EU-domstolen att en annons på området för elektronisk handel, i den lojala 
                                                
70 Mål C-206/11 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 51. 
71 Mål C-48/05 Opel mot Autec, p. 21. 
72 Mål C-487/07 L’Oréal mot Bellure. 
73 Mål C-487/07 L’Oréal mot Bellure, p. 58. 
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konkurrensen och konsumentskyddets intresse, måste vara klart identifierbar.74 Mot bakgrund 

av detta ansåg EU-domstolen att ursprungsangivelsefunktionen skadas när en annons är 

utformas på så sätt att en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

felaktigt kan tro att det är varumärkesinnehavarens varor och tjänster som avses i annonsen.75 

Ursprungsangivelsefunktionen skadas också när tredje mans annons antyder att det föreligger 

ett ekonomiskt band mellan annonsören och varumärkesinnehavaren.76 Slutligen uttalade EU-

domstolen att denna funktion skadas om annonsen är så vagt utformad att internetanvändarna 

inte kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren, eller 

om det finns ett ekonomiskt band mellan dessa.77  

 

Beträffande reklamfunktionen gav EU-domstolen inte någon egentlig definition av vad denna 

funktion innebär. EU-domstolen uttalade dock att en varumärkesinnehavare kan använda sitt 

varumärke i reklam för att informera och övertyga konsumenter. Därför ansåg EU-domstolen 

att varumärkesinnehavarna kan hindra tredje mans användning av ett varumärke om 

användningen riskerar att skada innehavarnas bruk av varumärket i reklamkampanjer eller 

som en del i en försäljningsstrategi.78 EU-domstolen ansåg dock inte att någon sådan skada 

uppkom när tredje man registrerar annans varumärke som sökord i Google AdWords. Detta 

gällde trots att EU-domstolen ansåg att det var uppenbart att ett sådant förfarande påverkade 

innehavarens bruk av varumärket i reklam och val av affärsstrategi. Enligt EU-domstolen 

kunde varumärkesinnehavaren nämligen alltid skapa en egen annons och betala ett högre pris 

per klick än konkurrenterna. EU-domstolen fäste även vikt vid att andra faktorer, såsom 

annonsens kvalitet, också hade betydelse för visningsordningen, samt att innehavarens 

webbplats och annons kommer att visas på någon av de första raderna bland de naturliga 

sökresultaten.79 

 

EU-domstolen har slutligen bidragit till utvecklingen av funktionsläran genom avgörandet i 

Interflora-målet80. Bakgrunden till målet var att Marks & Spencer registrerade Interfloras 

varumärke INTERFLORA i Google AdWords i syfte att marknadsföra sin egen 

blomsterleveranstjänst. I målet uttalade EU-domstolen att ett varumärke alltid förväntas 

                                                
74 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 86-87. 
75 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 84 och 87.  
76 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 89. 
77 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 90. 
78 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 91-92. 
79 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 93-97. 
80 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer. 
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uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, men att det endast uppfyller sina andra funktioner 

om varumärkesinnehavaren använder det i ett visst syfte. 81  EU-domstolen gav också 

vägledning för hur kriteriet ”skada på investeringsfunktionen” ska förstås. Enligt EU-

domstolen uppstår sådan skada när tredje man använder annans varumärke på ett sätt som stör 

varumärkesinnehavarens användning av varumärket i syfte att förvärva eller behålla ett gott 

rykte som kan attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.82 EU-domstolen 

uttalade dock även att varumärkesinnehavarna inte kan åberopa skada på 

investeringsfunktionen enbart för att de måste anpassa sina ansträngningar, så länge tredje 

man iakttar en lojal konkurrens och respekterar varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Att 

tredje mans förfarande leder till att vissa konsumenter vänder sig från de varor eller tjänster 

som är försedda med varumärket är inte heller tillräckligt för att skada på 

investeringsfunktionen ska anses föreligga.83  

 

4.3.2 Funktionsläran enligt Högsta domstolen 
Innan Högsta domstolens avgörande i Layher-målet hade någon prövning av funktionsläran 

aldrig tidigare gjorts i svensk allmän domstol.84 Enligt Högsta domstolen innebar EU-

domstolens rättspraxis att omfånget av en varumärkesinnehavares ensamrätt, vid dubbel 

identitet, styrs av de funktioner som ensamrätten skyddar i det enskilda fallet. För att 

konstatera om en skyddad funktion har skadats måste det därmed göras en prövning i två steg. 

I första steget prövas om det enskilda varumärket fyller en skyddsvärd funktion. Därefter 

prövas i det andra steget om tredje mans användning av varumärket resulterar i att denna 

funktion har skadats eller riskerar att skadas.85 Efter att ha hänvisat till EU-domstolens 

avgörande i Interflora-målet konstaterade Högsta domstolen också att det aldrig behöver 

utredas om ett varumärke fyller ursprungsangivelsefunktionen.86  

 

4.3.3 Olika tolkningar av funktionsläran 
Enligt Per Jonas Nordell innebär EU-domstolens utveckling av funktionsläran en betydande 

rättsosäkerhet i och med att det fortfarande är oklart hur många av varumärkets funktioner 

som omfattas av skyddet enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet och om alla funktioner 

                                                
81 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 40.  
82 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 62.  
83 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 64. 
84 Marknadsdomstolen gjorde dock en varumärkesrättslig prövning av ett antal funktioner den 11 december 2012 

i MD 2012:15. 
85 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 15.  
86 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 15.  
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skyddas på samma nivå.87 Även Ohly är kritisk mot funktionsläran och anser, i likhet med 

Nordell, att utvecklingen har medfört ett osäkert rättsläge. Enligt Ohly innebär funktionsläran 

en ”svart låda” ur vilken EU-domstolen kan plocka varje svar de finner önskvärt. Därför 

hävdar Ohly att ”the function theory does not function”.88 

 

Annette Kur förespråkar en annan tolkning av funktionsläran. Enligt Kur innebär EU-

domstolens uttalande om att fler funktioner än ursprungsangivelsefunktionen är 

varumärkesrättsligt skyddade inte att omfånget av varumärkesinnehavarnas ensamrätt har 

breddats i någon större mening. Kur anser i stället att EU-domstolen, genom att ställa upp 

höga krav för att skada på reklam- eller investeringsfunktionen ska anses föreligga, har skapat 

ett komplement till de svårtillämpade begränsningar av varumärkesinnehavarnas ensamrätt 

som anges i artikel 6 i varumärkesdirektivet.89 Enligt Kur innebär EU-domstolens praxis även 

att skyddet för de övriga funktionerna enbart (med framgång) kan göras gällande när tredje 

man har agerat i strid med en sund och lojal konkurrens.90 Därför menar Kur att EU-

domstolen, genom funktionsläran, har upprättat en väl avvägd balans mellan 

varumärkesinnehavarnas och konkurrenternas intressen, där omfånget av 

varumärkesinnehavarnas ensamrätt bestäms utifrån vad som utgör en ”fair and reasonable 

competition”.91 Denna analys stöds av Björkenfeldt, som anser att utgången och domskälen i 

Layher-målet präglas av sundhet, även om begreppet sund konkurrens inte uttryckligen 

används.92 Kur framhåller också att om analyserna av funktionsläran hade fokuserat på 

funktionernas gemensamma kärna93, i stället för att utgöras av semantiska analyser av varje 

enskild funktion, hade detta förhoppningsvis resulterat i att meningslösa diskussioner om 

definitioner och terminologi hade upphört.94  

 

                                                
87 Nordell, 2010, s. 273 ff. Jfr även Riis, 2010, s. 255 f. 
88 Ohly, 2010, s. 881. 
89 Kur, 2013, s. 790.  
90 Kur, 2014, s. 442. Detta baserar Kur bland annat på att EU-domstolen uttalat att en registrering av annans 
varumärke i Google AdWords är ett förfarande som ingår i en sund och lojal konkurrens och därmed är tillåtet, 
så länge förfarandet inte leder till att en imitation av innehavarens produkter presenteras, att innehavarens 
varumärke urvattnas eller nedsvärtas eller att varumärkets funktioner skadas (se mål C-323/09 Interflora mot 
Marks & Spencer, p. 91). Uttalandet gällde visserligen skyddet för väl ansedda varumärken, men är enligt Kur 
även tillämpligt på artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet. 
91 Kur, 2014, s. 442 f.  
92 Björkenfeldt, 2014, s. 293. 
93 Dvs. en intresseavvägning mellan varumärkesinnehavarna och deras konkurrenter inom ramen för en sund 

konkurrens. 
94 Kur, 2014, s. 443 f. 
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4.4 Analys 
4.4.1 Varumärkesrättsligt relevant användning 
Av de föregående avsnitten framgår att det har skett en stor utveckling beträffande vilken typ 

av användning av annans varumärke som omfattas av artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet och 

som varumärkesinnehavarna därmed kan förbjuda. Tidigare gjordes en 

intrångsgörarfokuserad varumärkesrättslig intrångsbedömning där fokus låg på om tredje 

man använt ett varumärke med avseende på varor och tjänster. Däremot gjordes inte någon 

bedömning av om en sådan användning verkligen skadade varumärkesinnehavaren. 

 

Efter Diamant-målet verkade utrymmet för att anse att tredje mans använde annans 

varumärke på ett varumärkesrättsligt relevant sätt begränsat, då EU-domstolen uttalade att 

enbart användning av ett varumärke med avseende på egna varor och tjänster kunde utgöra en 

sådan användning. Därefter har EU-domstolen, i en serie avgöranden, luckrat upp detta strikta 

krav genom extensiva tolkningar av vad som ska anses utgöra användning av ett varumärke 

med avseende på egna produkter. Ett exempel på detta är EU-domstolens avgörande i 02-

målet. Den där uttalade principen om att användning av annans varumärke med avseende på 

varumärkesinnehavarens produkter i jämförande reklam ska anses utgöra användning med 

avseende på annonsörens egna produkter innebar att tillämpningsområdet för vilka typer av 

användningar som anses varumärkesrättsligt relevanta utvidgades stort. Denna uppluckring av 

kriterierna för vad som ska anses utgöra varumärkesrättsligt relevant användning fortsatte 

sedan i Google AdWords-målet. Där definierades ”användning” som ett användande i 

kommunikativa, eller uttryckliga, handlingar, och en registrering av annans varumärke i 

Google AdWords ansågs uppfylla kravet på användning med avseende på varor och tjänster.95  

 

Att EU-domstolen har breddat området för vad som ska anses utgöra en varumärkesrättsligt 

relevant användning stöds även av Högsta domstolens tolkning av rättsläget i Layher-målet. 

Där uttalade Högsta domstolen att varumärkesrättslig relevant användning föreligger när 

annans varumärke används ”i anslutning till egna varor av samma slag”. Detta är en betydligt 

bredare tolkning än den som gjordes av EU-domstolen i Diamant-målet. Denna breddning 

framgår även vid en jämförelse av utgången i de respektive målen med varandra. 

Omständigheterna i Diamant-målet och Layher-målet påminner om varandra eftersom varken 

Mon.Zon eller Hölterhoff använde sina konkurrenters varumärken för att indikera sina egna 

                                                
95 Jämför Riis, 2010, s. 259. 
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varors ursprung, utan för att beskriva sina varors egenskaper genom att hänvisa till 

konkurrenternas varumärken. I Diamant-målet ansågs inte Hölterhoffs användning av 

Freieslebens varumärken utgöra varumärkesanvändning eftersom konsumenterna inte 

uppfattade detta som en angivelse av ädelstenarnas ursprung. Någon sådan uppfattning 

förelåg inte heller i Layher-målet, men Mon.Zons användning ansågs likväl 

varumärkesrättsligt relevant.96  

 

Enligt min mening har kravet på att den påstådda intrångsgöraren måste använda annans 

varumärke med avseende på varor och tjänster, för att varumärkesintrång ska föreligga, givits 

en så pass bred tolkning att det numera är svårt att tänka sig en användning av annans 

varumärke som inte uppfyller detta krav om användningen sker i ett kommunikativt 

sammanhang. Detta rekvisit har därför knappt någon praktisk betydelse vid en prövning av 

om tredje mans användning av annans varumärke utgör varumärkesintrång.97 

 

4.4.2 Funktionsläran 
Samtidigt som kravet för vad som ska anses utgöra varumärkesanvändning har mjukats upp 

har EU-domstolen också infört ett nytt rekvisit för att tredje mans användning av ett 

varumärke ska utgöra varumärkesintrång. Numera krävs, förutom att användningen anses 

varumärkesrättsligt relevant, även att användningen skadar någon av varumärkets funktioner.  

 

Funktionsläran både kan och har tolkats på flera olika sätt. Vad gäller de tolkningar som förs 

fram av Nordell och Ohly å ena sidan och Kur å andra sidan intar jag en mittenposition. Precis 

som Kur anser jag att EU-domstolen, genom att ställa upp höga krav för att skada på de 

övriga funktionerna ska anses föreligga, på ett effektivt sätt har begränsat möjligheterna för 

varumärkesinnehavaren att göra gällande sin varumärkesrättsliga ensamrätt. Jag instämmer 

också med Kur om att det krävs att tredje man agerar i strid med en sund och lojal konkurrens 

för att en varumärkesinnehavare ska kunna göra gällande sin varumärkesrättsliga ensamrätt. 

Enligt min mening framgår detta bland annat av EU-domstolens uttalanden om hur rekvisiten 

skada på reklam- och investeringsfunktionen ska tolkas, som jag anser präglas av tankar om 

en sund och lojal konkurrens. Av både Google-målet och Interflora-målet framgår nämligen 

att en varumärkesinnehavare inte kan förbjuda tredje man från att använda ett varumärke på 

                                                
96 Att någon sådan uppfattning inte förelåg konstaterade Högsta domstolen vid prövningen om användningen 

innebar skada på varumärkets funktioner, se Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 27. 
97 En liknande slutsats förs fram av Arnestål (tidigare Brdarski) i Brdarski, 2007, s. 268. 
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ett sätt som påverkar dessa funktioner negativt, så länge denna påverkan kan neutraliseras 

genom att varumärkesinnehavaren ökar sina ansträngningar.98 I Interflora-målet uttalade EU-

domstolen också att syftet med varumärkesrätten inte är att skydda varumärkesinnehavaren 

mot förfaranden som utgör en naturlig del av konkurrensen.99 Då enbart onaturliga delar av 

konkurrensen kan förbjudas stöder detta, enligt min mening, teorin om att enbart sådana 

beteenden som strider mot en sund och lojal konkurrens kan angripas med stöd av artikel 5.1 

a i varumärkesdirektivet. På så sätt har EU-domstolen, genom införandet av funktionsläran, 

skapat klarhet i frågan om när varumärkesinnehavaren kan göra sin ensamrätt gällande. 

Strider tredje mans varumärkesanvändning inte mot en sund och lojal konkurrens finns inga 

möjligheter för varumärkesinnehavaren att hindra användningen, oavsett om denna 

användning påverkar någon av ett varumärkes skyddade funktioner.  

 

Däremot anser jag, till skillnad från Kur, att det krävs en analys av varje enskild funktion för 

att förstå omfattningen av det skydd som tillerkänns varumärkesinnehavarna enligt artikel 5.1 

a i varumärkesdirektivet. Detta baseras jag på att EU-domstolen i bland annat Arsenal-målet, 

Google AdWords-målet och Interflora-målet har behandlat ursprungsangivelse-, reklam- och 

investeringsfunktionen var för sig och gett de olika funktionerna egna självständiga 

definitioner.100 Likaså prövade Högsta domstolen, i Layher-målet, först om användningen av 

Layhers varumärke skadade ursprungsangivelsefunktionen, och därefter om användningen 

skadade varumärkets investeringsfunktion. Denna uppdelning talar för att det inte är 

tillräckligt att konstatera att tredje man har agerat i strid med en sund och lojal konkurrens, 

utan att det måste fastställas att en enskild funktion har skadats för att varumärkesintrång ska 

vara för handen. Därmed anser jag, i likhet med Nordell och Ohly, att funktionsläran innebär 

en viss rättsosäkerhet i och med att det fortfarande är oklart vad vissa av de erkänt skyddade 

funktionerna innebär och att EU-domstolen, genom att tillerkänna skydd för fler funktioner, 

kan utöka tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet.  

 

                                                
98 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 94-95 och mål C-323/09 Interflora 

mot Marks & Spencer, p. 57 och 64.  
99 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 57. 
100 Däremot anser jag att flera av de överlappade funktionerna överlappar varandra. Detta framgår t.ex. av mål C-

323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 61 där EU-domstolen uttalade att reklam- och 
investeringsfunktionen skiljer sig åt även om de kan överlappa varandra.  
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4.4.3 Från en intrångsgörarfokuserad till en innehavarfokuserad 
intrångsbedömning 

Som nämndes i 4.4.1 gjordes tidigare en intrångsgörarfokuserad varumärkesrättslig 

intrångsbedömning. Idag är det centrala vid intrångsbedömningen om tredje mans förfarande 

innebär att ett varumärkes skyddade funktioner skadas eller riskerar att skadas. Eftersom ett 

varumärke enbart anses uppfylla de övriga funktionerna om innehavaren har använt 

varumärket på ett visst sätt bestäms ett varumärkes skyddsomfång numera av hur varumärket 

används i praktiken. På så sätt har införandet av funktionsläran inneburit att det i den 

varumärkesrättsliga intrångsbedömningen även tas hänsyn till vilken skada tredje man 

verkligen har tillfogat varumärkesinnehavaren. Eftersom frågan om den påstådda 

intrångsgöraren har använt ett varumärke på ett varumärkesrättsligt relevant sätt knappt har 

någon praktisk betydelse har den varumärkesrättsliga intrångsbedömningen därmed i princip 

blivit helt innehavarfokuserad.101  

 

5 Varumärkesinnehavarnas bevisbörda 
 
I detta kapitel undersöks hur varumärkesinnehavarna kan bevisa att ett varumärke har en 

skyddad funktion och att denna funktion riskerar att skadas.  

 
5.1 Inledning 
Som nämndes i avsnitt 3.1 och 3.2 regleras bevisbördans placering varken av 

varumärkesdirektivet eller av CTM-förordningen, utan av respektive medlemsstats nationella 

bestämmelser. Mot denna bakgrund var det därför av stor betydelse att Högsta domstolen i 

Layher-målet slog fast att ”bevisbördan för att en skyddad funktion har skadats eller kan 

skadas [i allmänhet vilar] på rättighetsinnehavaren”.102 Detta ger dock upphov till följande 

frågor: Hur kan en varumärkesinnehavare visa att ett varumärke har en viss skyddad funktion, 

och hur kan samma varumärkesinnehavare bevisa att denna funktion är skadad eller riskerar 

att skadas?103 

 

5.2 De olika funktionerna 
För att kunna besvara de ovan nämnda frågorna är det viktigt att förstå innebörden av de olika 

funktioner som skyddas enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet. De funktioner som EU-

                                                
101Arnestål (tidigare Brdarski) för ett liknande resonemang i Brdarski, 2007, s. 268 f.  
102 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 15. Se även Björkenfeldt, 2014, s. 292. 
103 Jämför Arnestål, 2014. 
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domstolen hittills har ansett skyddade är ursprungsangivelsefunktionen, funktionen att 

garantera varors eller tjänsters kvalitet, kommunikations-, investerings- och 

reklamfunktionen.104 Nedan följer därför en kort genomgång av dessa funktioner. 

 

Enligt EU-domstolen innebär ursprungsangivelsefunktionen att varumärket garanterar en 

varas eller tjänsts kommersiella ursprung, så att konsumenten utan risk för förväxling kan 

särskilja varor eller tjänster från andra med ett annat ursprung.105  

 

EU-domstolen har inte uttalat sig närmare om funktionen att garantera en varas eller tjänsts 

kvalitet, men enligt Nordell fyller ett varumärke denna funktion när konsumenterna uppfattar 

varumärket som en garanti för att en varumärkesmärkt produkt har en viss kvalitet.106 

Liknande tankar fördes fram av generaladvokat Villalóns förslag till avgörande i Kornspitz-

målet. Generaladvokat Villalón uttalade även att ett varumärke enbart kan garantera en varas 

eller tjänsts kvalitet under förutsättning att varumärket fyller sin ursprungsangivande 

funktion.107 

 

EU-domstolen har visserligen uttalat sig om reklamfunktionen, men har inte gett någon 

egentlig definition av denna funktion. Det som ligger närmast en sådan definition är EU-

domstolens uttalande i Google Adwords-målet om att ett varumärke kan användas ”i reklam i 

syfte att informera och övertyga konsumenter”.108  

 

Enligt EU-domstolens uttalande i Interflora-målet har ett varumärke en investeringsfunktion 

när varumärkesinnehavaren använder varumärket för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte 

som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Sådana 

investeringar i ett varumärke kan, enligt EU-domstolen, göras genom reklam, men även med 

hjälp av andra kommersiella tekniker.109 Denna, något oprecisa, definition innebär i princip 

att ett varumärke har en investeringsfunktion när det används för att skapa goodwill kring 

                                                
104 Se t.ex. mål C-487/07 L’Oréal mot Bellure, p. 58. 
105 Se t.ex. mål C-206/01 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 48.  
106 Nordell, 2010, s. 268 f.  
107 Mål C-409/12 The Kornspitz Company mot Pfahnl Backmittel, generaladvokat Villalóns förslag till 

avgörande, p. 41-42. 
108 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 91.  
109 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 60-61. Enligt EU-domstolen kan investeringsfunktionen 

överlappa reklamfunktionen om en sådan investering sker genom reklam.  
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varumärkesinnehavaren.110 Innan någon egentlig definition av investeringsfunktionen kan ges 

behövs dock ytterligare vägledning från EU-domstolen.111 

 

Kommunikationsfunktionen har aldrig prövats av EU-domstolen. Nordell anser dock att ett 

varumärke fyller en sådan funktion när varumärket inte bara kommunicerar information om 

en varas eller tjänsts ursprung, utan även information om dess egenskaper (t.ex. innehåll, 

kvalitet eller pris).112 Enligt Nordell kan ett varumärke också fylla denna funktion genom att 

kommunicera egenskaper och attityder hos slutanvändarna av de varor och tjänster som 

saluförs under varumärket.113 Liknande tolkningar har gjorts i tysk rättspraxis, där det uttalats 

att ett varumärke fyller en kommunikationsfunktion om varumärket kommunicerar en särskild 

image.114 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det fortfarande inte är helt klarlagt vad de övriga 

funktionerna egentligen innebär. Som kommer framgå av nästföljande avsnitt medför detta ett 

problem för den varumärkesinnehavare som vill åberopa en skada på någon av dessa 

funktioner. 

 

5.3 Förekomst av skyddade funktioner 
Eftersom ett varumärke alltid förväntas fylla sin ursprungsangivande funktion behöver 

varumärkesinnehavaren, vid talan om varumärkesintrång, inte föra någon bevisning om att ett 

varumärke fyller denna funktion. Däremot måste den varumärkesinnehavare, som åberopar 

skada på någon av de övriga funktionerna, alltid bevisa att det aktuella varumärket har 

använts på ett sådant sätt att varumärket fyller påstått skadade funktionen. Nedan följer en 

genomgång av några olika sätt detta kan göras på.  

 

5.3.1 Marknadsundersökningar 
En marknadsundersökning innebär ett systematiskt insamlande och tolkande av data om 

individer och organisationer med hjälp av statiska och analytiska metoder och tekniker från 

                                                
110 Meale, 2011, s. 12. 
111 Borgenhäll, 2013, s. 17.  
112 Nordell, 2010, s. 271. 
113 Nordell, 2010, s. 271.  
114 Coty Germany GmbH v eBay International AG, Landgericht Berlin [2012] European Trade Mark Report 20, 

p. 24.  
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tillämpad beteendevetenskap för att få insikter eller för att stödja beslutsfattande. 115  I 

Windsurfing-målet uttalade EU-domstolen att marknadsundersökningar kan användas i 

registreringsärenden för att bevisa att konsumenterna, som en följd av innehavarens 

användning, uppfattar ett varumärke som en angivare av en varas eller tjänsts ursprung.116 I 

doktrin har det även påståtts att en väl utförd marknadsundersökning är det enda direkta 

bevismedel som kan visa att varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom 

inarbetning.117 

 

Eftersom marknadsundersökningar anses kunna bevisa att ett varumärke har en 

ursprungsangivande funktion, anser jag att marknadsundersökningar även borde kunna 

användas för att bevisa att konsumenterna uppfattar ett märke på andra sätt. Eftersom 

funktionen att garantera en varas eller tjänsts kvalitet och kommunikationsfunktionen uppstår 

när konsumenterna uppfattar ett varumärke på ett särskilt sätt anser jag att 

marknadsundersökningar borde vara särskilt användbara för att bevisa förekomsten av dessa 

funktioner. Denna slutsats stöds även av Pehrsons uttalande om att marknadsundersökningar 

kan användas för att ge domstolen en uppfattning om ett visst varumärke uppfattas som ett 

kvalitetsmärke eller inte.118 

 

5.3.2 Underlag som visar hur varumärket har använts 
I Interflora-målet uttalade EU-domstolen att ett varumärke enbart fyller någon av de övriga 

funktionerna om innehavaren ”har använt varumärket i ett visst syfte”.119 Vidare uttalade 

Högsta domstolen i Layher-målet att varumärkesinnehavaren ”[kan behöva] visa hur han har 

använt sitt varumärke” för att göra gällande skada på någon av de övriga funktionerna.120 

Enligt min mening följer det av dessa uttalanden att varumärkesinnehavaren kan bevisa 

förekomsten av en skyddad funktion genom att lämna in underlag som visar hur varumärket 

har använts. Detta borde vara särskilt användbart för att bevisa att ett varumärke fyller en 

reklam- eller investeringsfunktion, eftersom det enda kravet för att ett varumärke ska anses 

fylla dessa funktioner verkar vara att varumärkesinnehavaren använder varumärket för att 

                                                
115 Definition enligt ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 

[http://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-
guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf] 2015-01-03. 

116 Förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee mot Huber, p. 53. 
117 Farrahi, 2006, s. 456 
118 Pehrson, 2008, s. 478. 
119 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 40. 
120 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 15. 
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informera och övertyga konsumenter eller generera goodwill. Något krav på att en sådan 

effekt verkligen har inträffat verkar inte ställas upp.  

 

Bevisningen borde enligt min mening kunna utgöras av utdrag från reklamkampanjer där 

varumärket har förekommit eller underlag som visar nedlagda reklamkostnader. Detta stöds 

av 8 av 10-målet där Marknadsdomstolen utgick från SCAs nedlagda kostnader för en 

reklamkampanj för att beräkna storleken på en goodwillskada. Reklamkampanjen hade 

vidtagits med syfte att återskapa den goodwill som SCA förlorat på grund av Procter & 

Gambles vilseledande marknadsföring.121 Att återskapa goodwill genom en reklamkampanj 

innebär, enligt min mening, samma sak som att informera och övertyga konsumenter och 

även att skaffa ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala 

mot varumärket. Därför borde underlag som visar på nedlagda reklamkostnader kunna 

användas för att visa skada på reklam- och investeringsfunktionen. 

 

5.3.3 Underlag som visar framtida intjäningsförmåga 
Borgenhäll har argumenterat för att den skada som uppkommer på ett varumärkes goodwill 

vid varumärkesintrång kan beräknas genom att jämföra ett varumärkes framtida 

intjäningsförmåga före respektive efter intrånget. Skillnaden i varumärkets framtida 

intjäningsförmåga ger ett mått på goodwillskadans storlek.122 Enligt detta resonemang generar 

ett varumärke med hög framtida intjäningsförmåga mer goodwill till varumärkesinnehavaren 

än ett varumärke med låg framtida intjäningsförmåga. Eftersom ett varumärke fyller en 

investeringsfunktion när det används för att skapa goodwill kring varumärkesinnehavaren 

anser jag att det följer av det nyss nämnda att en hög framtida intjäningsförmåga talar för att 

ett varumärke fyller en investeringsfunktion. Mot bakgrund av detta anser jag att 

varumärkesinnehavarna borde kunna använda sig av värderingsintyg, utfärdade av en revisor 

eller andra oberoende sakkunniga, för att styrka att ett varumärke har en hög framtida 

intjäningsförmåga och därmed fyller en investeringsfunktion. 

 

                                                
121 MD 2013:19 p. 144-152. Se även Borgenhäll, 2000, s. 158, där det uttalas att nedlagda reklamkostnader kan 

användas för att beräkna goodwillskada vid varumärkesintrång. 
122 Borgenhäll, 2008, s. 155 f.  
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5.4 Skada på de skyddade funktionerna 
Förutom att visa att ett varumärke fyller en eller flera skyddade funktioner måste 

varumärkeshavaren även, för att nå framgång med en talan om varumärkesintrång, visa att 

tredje mans användning av varumärket skadar någon av dessa funktioner.  

 

5.4.1 Skada på ursprungsangivelsefunktionen 
Bedömningen av om ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion skadas eller riskerar att 

skadas ska göras med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar tredje mans 

användning av ett varumärke.123 En sådan skada riskerar att uppkomma om det finns risk för 

att konsumenterna uppfattar att varumärkesinnehavarens och den otillåtna 

varumärkesanvändarens varor eller tjänster har samma ursprung, eller att det finns ett 

ekonomiskt samband mellan dessa (t.ex. ett licensförhållande). 124  För att styrka en 

förväxlingsrisk bör varumärkesinnehavarna därför lägga fram utredning som visar att 

omsättningskretsen har dålig kunskap om aktörerna på den relevanta marknaden eller att 

omsättningskretsen normalt inte gör någon närmare granskning av den påstådda 

intrångsgörarens annonser.125  

 

Det ligger även nära till hands att anta att marknadsundersökningar borde kunna användas för 

att styrka att konsumenterna förväxlar det kommersiella ursprunget för tredje mans produkter. 

I praktiken används marknadsundersökningar dock relativt sällan för att bevisa en risk för 

förväxling. 126  Dessutom har Marknadsdomstolen uttalat att resultat från 

marknadsundersökningar, som presenteras med syfte att visa på en förväxlingsrisk, har ett 

relativt lågt bevisvärde och måste bedömas med försiktighet.127  

 

5.4.2 Skada på de övriga funktionerna 
Eftersom det inte är helt klarlagt vad de övriga funktionerna innebär går det inte att med 

säkerhet svara på när de övriga funktionerna ska anses skadade. Detta medför i sin tur att det 

                                                
123 Se t.ex mål C-206/01 Arsenal FC mot Matthew Reed, p. 57, förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot 

Louis Vuitton m.fl., p. 84 och Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 25. 
124 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 84 och 89-90 och Högsta domstolens 

dom den 9 juli 2014 i mål T 301-12, p. 18. 
125 I Layher-målet gjorde Högsta domstolen en noggrann prövning av omsättningskretsens kunskaper om 

aktörerna på marknaden för byggnadsställningar och hur den normalt informerade genomsnittlige köparen av 
byggnadsställningar uppfattade bilden i Mon.Zons produktkatalog, se Högsta domstolens dom den 9 juli 
2014 i mål T 301-12, p. 26-27. 

126 Farrahi, 2006, s. 457. 
127 MD 2010:29. Se även Göta hovrätts dom den 24 juni 2002 i mål T 352-00 där en marknadsundersökning inte 

ensamt kunde anses bevisa risk för förväxling. 
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blir väldigt svårt för varumärkesinnehavarna att veta hur de ska bevisa skada på någon av 

dessa funktioner. Nedan följer en genomgång av några av de omständigheter som 

varumärkesinnehavarna typiskt sett bör peka på.  

 

Enligt EU-domstolen uppstår skada på reklamfunktionen när tredje mans användning av ett 

varumärke skadar innehavarens användning av detsamma i reklamkampanjer eller 

försäljningsstrategier.128 För att bevisa skada på denna funktion bör varumärkesinnehavaren 

därför lägga fram utredning som visar att tredje mans användande av ett varumärke hindrar 

innehavarens reklammeddelanden från att nå fram till de tilltänkta mottagarna, och att 

varumärket därför inte kan fylla sin reklamfunktion. 129  I ett engelskt rättsfall lade 

varumärkesinnehavaren fram bevisning som visade att innehavaren använde sig av sitt 

varumärkes goda rykte för att locka konsumenter. Detta ansågs tillräckligt för att 

reklamfunktionen skulle anses skadad när tredje man använde varumärket för att fånga 

konsumenters uppmärksamhet för att försöka sälja andra varor till dem, utan att anstränga sig 

för att informera konsumenterna om att varorna inte var tillverkade av 

varumärkesinnehavaren.130  

 

Vad gäller skada på investeringsfunktionen bör varumärkesinnehavarna lägga fram utredning 

som visar att tredje mans användning av varumärket resulterar i att innehavarens goodwill 

riskerar att gå förlorad. I ett rättsfall från England presenterade varumärkesinnehavaren 

utredning som visade att innehavaren hade byggt upp ett rykte om att vara ett etiskt och 

miljövänligt företag och att detta rykte riskerade att förloras eftersom varumärket hade 

använts av ett företag som förknippades med andra värden. Detta ansågs tillräckligt för att 

investeringsfunktionen skulle anses skadad.131 

 

Skada på kommunikationsfunktionen bör kunna styrkas genom utredning som visar att tredje 

man använder innehavarens varumärken på produkter med en annan image än 

varumärkesinnehavarens. I ett avgörande från Tyskland ansågs t.ex. ett varumärkes 

kommunikationsfunktion skadad när tredje man i en annons uttryckte att konsumenterna 

kunde köpa billiga produkter med samma egenskaper som varumärkesinnehavarens. Eftersom 
                                                
128 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 92. 
129 I Google AdWords-målet ansåg EU-domstolen att reklamfunktionen påverkades då konkurrenternas 

reklammeddelanden visades i stället för varumärkesinnehavarens när internetanvändare sökte på ett 
varumärke, se förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 93. 

130 Cosmetic Warriors Ltd v Amazon.Co.Uk Ltd, High Court of Justice [2014] EWHC 181 (Ch), p. 17 och 69. 
131 Cosmetic Warriors Ltd v Amazon.Co.Uk Ltd, High Court of Justice [2014] EWHC 181 (Ch), p. 17 och 70. 
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annonsen uttryckte att konsumenterna skulle bli lika nöjda om de köpte tredje mans produkter 

som om de köpte varumärkesinnehavarens, men för ett lägre pris, ansåg den tyska domstolen 

att annonsen förstörde den lyxiga image varumärket kommunicerade.132 På motsvarande sätt 

bör även skada på funktionen att garantera en varas eller tjänsts kvalitet kunna bevisas 

genom utredning som visar att tredje man använder varumärket på produkter av sämre 

kvalitet än varumärkesinnehavarens produkter.  

 

Av hänsyn till den fria konkurrensen har EU-domstolen uttalat att varumärkesinnehavarna 

inte kan förbjuda ett förfarande som skadar reklam- och investeringsfunktionen så länge 

innehavarna kan förekomma dessa skador enbart genom att öka sina ansträngningar.133 EU-

domstolen har aldrig uttalat sig angående funktionen att garantera en varas eller tjänsts 

kvalitet eller kommunikationsfunktionen, men eftersom varumärkesinnehavarna enbart kan 

hindra sådana förfaranden som strider mot en sund och lojal konkurrens anser jag att samma 

krav även bör gälla beträffande skada på dessa funktioner.134 Enligt min mening måste 

varumärkesinnehavarna därför, vid åberopande av skada på någon av de övriga funktionerna, 

alltid visa att skadan inte kan neutraliseras genom att innehavaren, som en naturlig del av den 

fria konkurrensen, ökar sina ansträngningar. Hur detta ska bevisas beror naturligtvis på det 

enskilda fallet. Av EU-domstolens uttalanden i Google AdWords-målet och Interflora-målet 

framgår dock att gränsen för vad varumärkesinnehavarna ska behöva tåla ligger relativt 

högt.135  

 

5.5 Analys 
Enligt min mening har införandet av funktionsläran medfört bevissvårigheter för de 

varumärkesinnehavare som vill föra talan om varumärkesintrång. Dessa svårigheter har sin 

grund i att det inte finns någon presumtion om att ett varumärke fyller alla skyddade 

funktioner. I stället måste varumärkesinnehavarna bevisa förekomsten av varje enskild 

funktion i varje enskilt fall. Eftersom det fortfarande inte är helt klart vad de olika 

funktionerna innebär blir det väldigt svårt för varumärkesinnehavarna att uppfylla denna 

                                                
132 Coty Germany GmbH v eBay International AG, Landgericht Berlin [2012] European Trade Mark Report 20, 

p. 24. 
133 Mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 57 och 64. 
134 Enligt EU-domstolen är inte syftet med varumärket att skydda varumärkesinnehavaren mot ”tillvägagångssätt 

som utgör en naturlig del av konkurrensen”, se mål C-323/09 Interflora mot Marks & Spencer, p. 57. 
135 Förenade målen C-236/08–C-238/08 Google mot Louis Vuitton m.fl., p. 94-97 och mål C-323/09 Interflora 

mot Marks & Spencer, p. 64. 
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bevisbörda.136 Även om det i avsnitt 5.3 gavs förslag på hur detta kan ske vore det önskvärt 

om EU-domstolen gav ytterligare vägledning om hur de olika funktionerna ska förstås för att 

ytterligare klargöra rättsläget.  

 

Bevissvårigheterna beror också på osäkerheten kring hur varumärkesinnehavarna ska bevisa 

att en skyddad funktion har blivit skadad. Denna osäkerhet hänger naturligtvis samman med 

att det inte är klarlagt vad de olika funktionerna innebär. Men oavsett om innebörden av de 

övriga funktionerna klargörs anser jag att det följer av dessa funktioners karaktär att sådana 

skador alltid kommer vara svåra att bevisa. Det finns t.ex. inga bevismedel som med säkerhet 

kan visa att ett varumärkes funktion att garantera en varas kvalitet för konsumenterna har 

försämrats och att en sådan försämring beror på tredje mans användning av ett varumärke. En 

liknande slutsats förs fram av Arnestål som menar att det finns en risk för att bedömningen 

blir väldigt abstrakt och teoretisk eller att det blir fråga om gissningar rörande 

kundpsykologi. 137  Enligt min mening ger den ovan redovisade tyska och engelska 

rättspraxisen inte heller upphov till någon annan slutsats.  

 

6 Avslutande analys 
 
6.1 Syftet med rättsutvecklingen 
Bedömningen av vilka förfaranden som utgör varumärkesintrång har genomgått en stor 

förändring. Denna förändring har berott på att kravet på varumärkesrättsligt relevant 

användning i praktiken har ersatts av ett krav på att tredje mans förfarande skadar någon av 

varumärkets skyddade funktioner.  

 

Genom att tillämpa ett mindre strikt krav på vad som ska anses utgöra varumärkesrättsligt 

relevant användning faller fler typer av varumärkesanvändningar inom varumärkesdirektivets 

tillämpningsområde än vad som annars hade varit fallet. Detta innebär att fler tvister idag 

prövas enligt harmoniserad europeisk varumärkesrätt i stället för nationell, icke-

harmoniserad, lagstiftning om otillbörlig konkurrens. Detta får särskilt stor betydelse i och 

med att den senaste tidens stora teknikutveckling har medfört att näringsidkare idag använder 

andras varumärken på fler sätt än vad som tidigare var fallet.138 Om inte varumärkesrättens 

                                                
136 Jämför Arnestål, 2014. 
137 Arnestål, 2014. 
138 Wallberg, 2012, s. 296 f. Som tidigare framgått förekommer det idag t.ex. att näringsidkare registrerar sina 

konkurrenters varumärken som sökord i Google AdWords.  
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tillämpningsområde hade utökats finns det en risk för att tillåtligheten av dessa nya typer av 

varumärkesanvändningar hade prövats enligt oharmoniserad lagstiftning. Detta hade kunnat 

leda till olika resultat i olika medlemsstater, vilket hade försvårat förverkligandet av den inre 

marknaden. Mot bakgrund av detta tror jag att EU-domstolens syfte med den mindre strikta 

tillämpningen av kravet på varumärkesrättsligt relevant användning har varit att ytterligare 

harmonisera lagstiftningen som styr vilken användning av annans varumärke som ska vara 

tillåten.139 På så sätt tas ytterligare ett steg mot förverkligandet av den inre marknaden, vilket 

också är det bakomliggande syftet med både varumärkesdirektivet och CTM-förordningen.140 

Denna analys stöds även av utgången i Martin Y Paz-målet där EU-domstolen prövade en 

situation i vilken varumärkesrätten och nationell lagstiftning om otillbörlig konkurrens 

överlappade och stod i strid med varandra. I målet uttalade EU-domstolen att även om det 

skulle anses otillbörligt att en varumärkesinnehavare utövar sin varumärkesrättsliga 

ensamrätt, kan detta inte hindras med stöd av nationella regler kring otillbörlig konkurrens.141 

Enligt min mening visar detta på hur EU-domstolen försöker få allt fler förfaranden att 

bedömas enligt den EU-harmoniserade varumärkesrätten i stället för enligt oharmoniserad 

nationell lagstiftning. Att EU-domstolen utnyttjar förhandsavgöranden för att öka 

harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning är dock inte någon större nyhet i sig.142 

 

Att allt fler förfaranden faller under varumärkesdirektivets tillämpningsområde har även 

medfört andra konsekvenser. I och med att undantaget från ensamrätten i artikel 6 i 

varumärkesdirektivet enbart har ett begränsat tillämpningsområde innebär denna utveckling 

att omfånget av varumärkesinnehavarnas ensamrätt utökas. En rimlig förklaring till införandet 

av det högt ställda kravet på att någon av varumärkets funktioner måste skadas för att 

varumärkesinnehavaren ska kunna utöva sin ensamrätt är därför att EU-domstolen, av hänsyn 

till informationsfriheten och den fria konkurrensen, försökte begränsa omfattningen av den 

varumärkesrättsliga ensamrätten.143  

 
6.2 Konsekvenser för varumärkesinnehavarna 
Att tillämpningsområdet för varumärkesrätten har breddats innebär en större förutsebarhet för 

de näringsidkare som innehar varumärkesrätt till samma kännetecken i flera medlemsstater. 

                                                
139 Jämför Senftleben, 2013, s. 162 ff. för en liknande slutsats. 
140 Skäl 2 i ingressen till varumärkesdirektivet och skäl 2-3 i ingressen till CTM-förordningen. 
141 Mål C-661/11 Martin Y Paz mot Gauquie, p. 60-61. 
142 Jämför Bernitz & Kjellgren, 2014, s. 238.  
143 Se Riis, 2012, s. 262 f. och Kur, 2014, s. 442 f. för liknande slutsatser. 
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Rättsutvecklingen har nämligen medfört att varumärkesinnehavarna i fler fall än tidigare kan 

åberopa harmoniserad varumärkesrätt i stället för nationell icke-harmoniserad lagstiftning om 

otillbörlig konkurrens. Denna effekt uppkommer särskilt för innehavare av 

gemenskapsvarumärken, som kan förlita sig på CTM-förordningens bestämmelser i alla 28 

medlemsstater.144  

 

Beträffande varumärkesinnehavarnas möjligheter att hindra förfaranden som skadar ett 

varumärkes ursprungsangivelsefunktion kan följande konstateras. Utökningen av 

varumärkesrättens tillämpningsområde har medfört att det i fler fall än tidigare kan göras en 

varumärkesrättslig prövning av om tredje mans förfarande skadar ett varumärkes förmåga att 

ange en produkts ursprung. Samtidigt har den senaste tidens stora teknikutveckling även 

inneburit att näringsidkare idag använder andras varumärken på fler sätt än tidigare. Om en 

”ny” typ av varumärkesanvändning verkligen skadar ett varumärkes 

ursprungsangivelsefunktion är det viktigt att varumärkesinnehavarna kan förhindra detta. 

Därför anser jag att rättsutvecklingen är positiv, eftersom varumärkesrätten annars hade 

riskerat att bli ineffektiv.  

 

Rättsutvecklingen har även inneburit att varumärkesinnehavarna idag kan göra gällande sin 

varumärkesrättsliga ensamrätt trots att ursprungsangivelsefunktionen inte hotas. Därmed 

fungerar artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet inte enbart som ett ”defensive protection”. Detta 

kan kritiseras på den grund att omfattningen av varumärkesinnehavarnas ensamrätt blir 

omotiverat stor.145 Varumärkesinnehavarna kan dock enbart utöva sin ensamrätt när tredje 

man agerar i strid med en sund och lojal konkurrens. Detta innebär att de tillfällen då 

varumärkesinnehavarna kan göra gällande sin ensamrätt, trots att 

ursprungsangivelsefunktionen inte riskerar att skadas, är av begränsad omfattning. Enligt min 

mening är det därför inte omotiverat att varumärkesinnehavarna ges möjlighet att hindra 

tredje mans användning av ett varumärke trots att användningen inte medför någon skada på 

ursprungsangivelsefunktionen. Tvärtom anser jag att rättsutvecklingen är välkommen. En 

skada på någon av de övriga funktionerna innebär en verklig skada för 

varumärkesinnehavaren. Om en sådan skada beror på att tredje man har agerat otillbörligt 

måste varumärkesinnehavaren kunna förhindra detta. Detta är, enligt min mening, mycket 

bättre än att utövandet av den varumärkesrättsliga ensamrätten görs beroende av en konstlad 

                                                
144 Jämför Kur, 2014, s. 447. 
145 Se t.ex. Senftleben, 2013, s. 162 f.  
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bedömning av om tredje mans använder ett varumärke på ett varumärkesrättsligt relevant sätt. 

Utvecklingen medför också att det blir enklare att tyda och rättfärdiga gränserna för 

omfattningen av den varumärkesrättsliga ensamrätten.  

 

Vad gäller rättsläget i Sverige har Högsta domstolens placering av bevisbördan inneburit 

svårigheter för den varumärkesinnehavare som vill föra talan om skada på någon av de övriga 

funktionerna. Som konstaterats i avsnitt 5.5 beror dessa svårigheter dels på osäkerheten kring 

vad de övriga funktionerna innebär samt på de övriga funktionernas karaktär. Enligt min 

mening utgör detta en sämre del av rättsutvecklingen. Om varumärkesrätten ska vara 

avgörande för när förfaranden som skadar de övriga funktionerna kan förbjudas kan det inte 

tillåtas att bevissvårigheter hindrar innehavarna från att förbjuda förfaranden som objektivt 

sett utgör varumärkesintrång.  

 

6.3 Förslag till förbättringar 
Till dess att innebörden av de övriga funktionerna är helt klarlagda anser jag att de ovan 

nämnda bevisproblemen till stor del kan övervinnas genom att domstolarna tillämpar lågt 

ställda beviskrav vid bedömningen av om ett varumärke har en viss funktion och om denna 

funktion har skadats. För att omfattningen av den varumärkesrättsliga ensamrätten inte ska bli 

för stor bör domstolarna i stället vara hårdare vid bedömningen av om 

varumärkesinnehavarna lyckas visa att tredje mans förfarande strider mot en sund och lojal 

konkurrens. Därmed skulle det inte vara lika svårt för varumärkesinnehavaren att veta vad 

som måste bevisas. För att avgöra om ett agerande ska anses otillbörligt kan vägledning 

exempelvis hämtas från de principer som gäller vid tillämpning av undantagen i artikel 6 i 

varumärkesdirektivet samt vid tillämpning av rekvisitet ”skälig anledning” i artikel 5.2 i 

varumärkesdirektivet.146 Tyvärr pekar dock utgången i Layher-målet på att fokus framför allt 

ligger på om varumärkesinnehavaren lyckas visa att ett varumärke fyller en särskild funktion 

och att denna funktion har blivit skadad.  

 

7 Slutsats 
 
Som en följd av EU-domstolens avgöranden har bedömningen av vilka förfaranden som utgör 

varumärkesintrång genomgått en stor förändring. Utvecklingen har utgjorts av att kravet på 

varumärkesrättsligt relevant användning i praktiken har tagits bort och att frågan om 

                                                
146 Kur, 2014, s. 445. 
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varumärkesinnehavarna kan göra gällande sin ensamrätt numera beror på om någon av 

varumärkets funktioner har skadats. Detta har inneburit att den varumärkesrättsliga 

intrångsbedömningen har gått från att vara intrångsgörarfokuserad till att vara 

innehavarfokuserad. 

 

Förutom den ökade förutsebarheten för de näringsidkare som innehar varumärken i flera 

länder bidrar rättsutvecklingen framför allt till att varumärkesrätten anpassas efter dagens 

samhälle. Den varumärkesrättsliga intrångsbedömningen tar nämligen numera hänsyn till nya 

former av varumärkesanvändningar och de nya funktioner ett varumärke kan fylla idag. 

Rättsutvecklingen har därmed inneburit att varumärkesinnehavarna kan förhindra förfaranden 

som ger upphov till sådana skador på deras varumärken som inte kunde uppkomma förr i 

tiden. Denna utveckling har även skett utan att omfattningen av varumärkesinnehavarens 

ensamrätt ökat på ett omotiverat sätt. 

 

Högsta domstolens placering av bevisbördan i Layher-målet har dock medfört svårigheter för 

de varumärkesinnehavare som vill föra talan om skada på någon av de övriga funktionerna. 

Dessa svårigheter riskerar att minska det svenska varumärkessystemets effektivitet. Genom 

att sänka beviskraven vid bedömningen av om ett varumärke fyller en övrig funktion och om 

denna funktion har skadats skulle detta problem kunna övervinnas. För att inte 

varumärkesinnehavarna ska ges en omotiverat omfattande ensamrätt bör domstolarna i stället 

ställa upp högre krav för att den påstådda intrångsgöraren ska anses ha agerat i strid med en 

sund och lojal konkurrens.   
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