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Tiivistelmä -  Referat – Abstract 

I Europa uppkom den immaterialrättsliga konsumtionsprincipen under tidigt 1900-tal. Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen å sin sida 

erkändes genom EU-domstolens rättspraxis på 1970-talet, då genom rättsfallet Centrafarm mot Winthrop. Den varumärkesrättsliga konsumtionen 

har sedermera föreskrivits i såväl det första varumärkesdirektivet som den första EU-varumärkesförordningen. Även om den varumärkesrättsliga 

konsumtionen har en lång historia har dess tillämpning inte varit lika entydig. Det faktum att konsumtionsprincipens tillämpning inte varit entydig 

beror på en rad olika faktorer. Den främsta faktorn är dock att den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen påverkar samtliga parters – 

varumärkesinnehavarens, konsumentens och den inremarknadens – intressen, vilket gör att tillämpningens balansgång är svår. För att möjliggöra 

den inre marknaden inom EU och uppfylla dess strävan efter fri rörlighet kom den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen till. 

Konsumtionsprincipen innebär således en begränsning av varumärkesinnehavarens intressen, med andra ord dess ensamrätt, till fördel för den inre 

marknaden. Den inre marknadens grundläggande princip om fri rörlighet för varor kunde inte uppfyllas utan föreskrivelser om konsumtion som 

begränsade den monopol som bildas av varumärkesrättslig ensamrätt. 

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincip som vi i dagsläget känner till bygger på en huvudregel och ett undantag. Enligt huvudregeln har en 

varumärkesinnehavare inte rätt att förbjuda tredje parts användning av varumärket för varor som av varumärkesinnehavaren eller någon annan 

med dennes samtycke har släppt ut på marknaden under varumärket inom EU. Konsumtionsprincipens huvudregel är den regel som möjliggör att 

till exempel en bil fritt kan säljas vidare under sitt ursprungliga varumärke, även om den tredje part som återförsäljer bilen inte är innehavare av 

varumärket. Huvudregeln består är två centrala rekvisit som bör uppfyllas för att konsumtion ska vara för handen. Dels krävs 

varumärkesinnehavarens samtycke till att den varumärkesbelagda varan släpps ut på marknaden om någon än varumärkesinnehavaren släpper ut 

varan, dels krävs att den varumärksbelagda varan har släppts ut på marknaden inom EES-området. Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens 

undantag innebär däremot att en varumärkesinnehavare under vissa omständigheter har rätt att förbjuda tredje parts användning, trots att den 

varumärkesbelagda varan varit föremål för konsumtion. I praktiken innebär konsumtionsprincipen således att en tredje part har rätt att använda 

den varumärkesbelagda varan eftersom varumärkesinnehavarens ensamrätt till varumärket, enligt huvudregeln, är konsumerad. Däremot innebär 

konsumtionsprincipens undantag att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda tredje parts användning, trots konsumtion, om denne har en 

skälig grund för sitt förbud. Undantaget bygger således på ett rekvisit som kräver att en skälig grund ska vara för handen. 

Syftet med denna avhandling är att reda ut den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens undantag. För att reda ut undantagets innebörd kommer 

särskilt rekvisitet ”skälig grund” att analyseras i ljuset av rättspraxis. Eftersom konsumtionsprincipens undantag blir tillämpligt i fall där den 

varumärkesbelagda varan varit föremål för konsumtion är det viktigt att även redogöra för konsumtionsprincipens huvudregel. Därmed behandlar 

avhandlingen även en så kallad preliminär forskningsfråga som gäller just konsumtionsprincipens huvudregel. Den preliminära forskningsfrågans 

syfte är att reda ut när en varumärkesinnehavares ensamrätt till ett varumärke anses ha konsumerats. Avhandlingen undersöker även en huvudsaklig 

forskningsfråga som strävar efter att reda ut i vilka scenarion som konsumtionsprincipens undantag kan bli tillämplig. Den huvudsakliga 

forskningsfrågan strävar särskilt efter att specificera vilka grunder som, utifrån rättslitteratur och rättspraxis, har ansetts utgöra en i lagens mening 

skälig grund och således befoga varumärkesinnehavarens förbud, trots att varumärket varit föremål för konsumtion. 
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2.12.2015. 

COM(2019) 640 final Meddelande från Kommissionen till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska 

Ekonomiska och Sociala Kommittén samt 

Regionkommittén: Den europeiska gröna given. 
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1 INLEDNING 
 

 

 

1.1 Introduktion 

”Commercial exchange of goods has throughout the history relied on two essential factors. 

The first factor was the knowledge from where a certain good derives from, and the second 

factor was the guarantee of the trader, guild or an authority that the good in question has 

certain qualities.” – Branka Marusic 20141 

Det som Marusic konstaterar ovan ledde till ett behov av att märka varor, antingen med ett 

tecken, en text eller genom en viss form för att uppfylla de två centrala faktorerna. Det var 

nämligen avgörande för kommersiell verksamhet att kunna påvisa ursprung. Det var även så 

varumärken och senare varumärkesrätten kom till. Det fanns – och finns fortfarande – ett 

behov av att märka varor och tjänster för att signalera deras kommersiella ursprung, med 

andra ord från vilken näringsidkare de härstammar. 2  Enligt VML (varumärkeslagen 

544/2019) 2 § innebär ett varumärke ett tecken som används för att särskilja en 

näringsidkares varor och tjänster från konkurrenternas varor och tjänster. 

I dagens läge är majoriteten av varor och tjänster belagda med näringsidkares varumärken. 

Varumärkets betydelse har gått från att enbart märka varor och tjänster i syfte att särskilja 

dem, till att innebära en indikation för kvaliteter och goodwill. Ett varumärke signalerar ofta 

en viss typ av status, funktion, kvalitet eller exklusivitet.3 Ett varumärke kan även förmedla 

budskap som gör att varan eller tjänsten tilltalar konsumenten. 4  Varumärkets betydelse 

sträcker sig med andra ord längre än dess ursprungliga funktion då varumärket till och med 

kan tillföra mervärde för den vara eller tjänst som förses med det. Detta innebär att 

varumärket har uppnått egenvärde, vilket innebär att det kan omsättas och med fördel 

användas i andra sammanhang än vad det ursprungligen använts för.5 Varumärket i sig självt 

 

1 Marusic 2014, s. 537. 
2 Bernitz et al. 2017, s. 258. 
3 Bernitz et al. 2017, s. 255. 
4 Amnéus 2011, s. 18–19. 
5 Levin 2011, s. 410. 
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blir således en ”vara” som konsumenter är beredda att betala för.6 Varumärket Nike och dess 

slogan ”Just do it” är exempel på ett varumärke som uppnått egenvärde och som förmedlar 

ett budskap som tilltalar konsumenter, oberoende vilken vara som förses med det. 

Konsumenter är till och med villiga att betala mera för varor som består av eller som innehar 

ett prestigefyllt varumärke eftersom konsumenter på det sättet kan visa att de är speciella 

eller rika.7 Det faktum att ett varumärke uppnår egenvärde är dock ett undantag för hur 

varumärken normalt sett fungerar. Ett varumärke är vanligtvis osjälvständigt och saknar 

värde om det är lösryckt från sin kommersiella miljö, men så är inte fallet med de 

varumärken som uppnått egenvärde.  

Med tanke på det som framförts ovan är det ostridigt att varumärken är viktiga, eller till och 

med avgörande, för näringsidkares förmåga att konkurrera. Det är även ostridigt att 

varumärken är en viktig ekonomisk tillgång för näringsidkare,8 speciellt med tanke på att 

varumärken kan påvisa och tillbringa goodwill. En studie som utfördes av Kontoret för 

harmonisering i den inre marknaden (OHIM, nuvarande EUIPO) år 2015 visade att endast 9 

% av de små och medelstora företagen i Europa besitter immateriella rättigheter.9 I samma 

studie kunde man även utläsa att de små och medelstora företag som däremot besitter 

immateriella rättigheter, däribland varumärkesrätter, i snitt genererar 32 % högre intäkter 

per anställd.10 Detta innebär att näringsidkare, varumärkesinnehavare, har ett behov av att 

skydda sin ensamrätt till varumärket för att säkerställa att deras goodwill och ekonomiska 

tillgång inte skadas eller går förlorad. 

Immaterialrättslig ensamrätt – däribland varumärkesrättslig ensamrätt – är en del av 

människans grundläggande rättigheter. Enligt Finlands grundlag (731/1999) ska var och ens 

egendom vara tryggad. En del av att trygga egendom är att skydda egendom, vilket i 

immaterialrättslig mening uppfylls genom att en kreatör eller en uppfinnare erhåller 

ensamrätt till det som hen skapat. Immaterialrättslig ensamrätt uppfyller även andra centrala 

funktioner, bland annat den inre och den internationella marknadens funktion. Om 

immateriell egendom inte gavs rättigheter i form av ensamrätt skulle den immateriella 

egendomens syfte gå förlorad. När det gäller marknadens funktion kunde man till och med 

 

6 Kur – Senftleben 2017, s. 10. 
7 Zaichkowsky 2006, s. 10. 
8 Se till exempel Bernitz et al. 2017, s. 345. 
9 OHIM rapport 2015, s. 3. 
10 OHIM rapport 2015, s. 9. 
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gå så långt och påstå att det inte skulle finnas konkurrens om det inte fanns varumärken som 

skiljde varorna och tjänsterna ifrån varandra och som angav deras kommersiella ursprung. 

Hade en näringsidkare inte haft möjlighet att skydda sitt varumärke med hjälp av ensamrätt 

skulle det inte heller finnas motiv att erbjuda kvalitativa och innovativa varor eller tjänster. 

Detta eftersom konsumenten ändå inte skulle kunna särskilja på varorna och tjänsterna om 

de inte var belagda med ett visst varumärke som konsumenten kan komma ihåg. Dessutom 

skulle konsumenten inte ha möjlighet att belöna näringsidkaren genom att köpa samma vara 

eller tjänst igen.11 Ensamrätten till varumärket – verktyget som tryggar egendomen – spelar 

således en avgörande roll för så väl näringsidkare, konsumenter som marknaden i stort. 

Ensamrätt som begrepp beskriver långt dess innebörd – rätt att ensam bruka det varumärke 

som omfattas av skyddet. Ensamrätten bygger således på att en varumärkesinnehavare ska 

ha rätt att själv bestämma och förfoga över varumärket. Varumärkesinnehavaren ska även 

ges verktyg för när tredje parter kränker ensamrätten, med andra ord för när någon gör 

intrång i varumärket. Exempel på sådana verktyg är varumärkesinnehavarens rätt att 

förbjuda tredje parts användning. Trots detta finns det konkurrensregleringar som fungerar 

som undantag till varumärkesinnehavarens ensamrätt, som stiftats till fördel för 

konsumenten och den inre marknaden. Medan immaterialrättslig ensamrätt garanterar och 

skyddar monopol, strävar konkurrensrätten i sin tur efter att begränsa monopolerna,12 och 

säkerställa det allmänna intresset. En varumärkesinnehavares ensamrätt begränsas således 

dels genom konkurrensreglerande förbud, dels genom konsumtionsprincipen. Den 

varumärkesrättslig konsumtionen, konsumtionsprincipen, kommer vara avhandlingens 

huvudfokus. 

Varumärkesrättslig konsumtion är en av de mest kontroversiella frågorna inom hela 

varumärkesrätten. 13  Konsumtionsprincipen bygger på en huvudregel och ett undantag. 

Konsumtionsprincipens huvudregel innebär kortfattat att en varumärkesinnehavare inte kan 

förbjuda tredje parts användning av varumärket efter att denne har satt den 

varumärkesbelagda varan i omlopp på marknaden. Varumärkesinnehavarens ensamrätt 

anses därefter vara konsumerad, vilket innebär att den varumärkesbelagda varan fritt och 

utanför varumärkesinnehavarens kontroll, kan återförsäljas. Konsumtionsprincipens 

 

11 Salmi et al. 2008, s. 59. 
12 Jovic 2019, s. 158. 
13 Bristonas – Klimkeviciute 2014, s. 72. 
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huvudregel är således anledningen till att en begagnad bil av varumärket BMW fritt kan 

återförsäljas under sitt ursprungliga varumärke, med andra ord som en BMW-bil. 

Huvudregeln, konsumtionen, fungerar således som en säkerställare av den inre marknaden 

och dess konkurrens då den begränsar varumärkesinnehavarens ensamrätt så att inte allt för 

starka monopoler bildas. Konsumtionen har blivit så kontroversiell eftersom den först och 

främst äventyrar och åsidosätter de rättigheter som en varumärkesinnehavare besitter. För 

det andra är frågan kontroversiell då konsumtionsprincipen i högsta grad är ett ekonomiskt 

beslut till fördel för EU:s vision om en inre marknad med fri rörlighet av varor, tjänster, 

kapital och personer. 

Den varumärkesrättsliga konsumtionen är inte bara kontroversiell, utan den är också mycket 

komplex. Den varumärkesrättsliga konsumtionen är en balansgång mellan samtliga parters 

intressen – allt från varumärkesinnehavarens, den inre och yttre marknadens till den enskilda 

konsumentens intressen. Så som ovan framfördes är konsumtionsprincipens huvudregel ett 

undantag till varumärkesinnehavarens ensamrätt. Dessutom finns det även ett undantag till 

konsumtionsprincipens huvudregel, vilket även kommer behandlas i avhandlingen och som 

bidrar till ämnets komplexitet. Kort sammanfattat innebär konsumtionsprincipens undantag 

att varumärkesinnehavaren kan förbjuda tredje parts användning av varumärket, trots att den 

varumärkesbelagda varan har varit föremål för konsumtion, om varumärkesinnehavaren har 

en skälig grund för sitt förbud. Konsumtionsprincipens undantag innehåller således ett 

rekvisit om att varumärkesinnehavaren bör ha en skälig grund för förbud. Detta undantag 

kommer vara avhandlingens huvudfokus eftersom varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda, 

trots konsumtion, är en av de mer komplexa och kontroversiella frågorna när det kommer 

till varumärkesrättslig konsumtion. 

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen, och speciellt dess undantag, är aktuell i 

Finland eftersom HD den 9.3.2021 har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen efter 

att ha beviljat besvärsrätt för det omdiskuterade och något kontroversiella SodaStream vs. 

MySoda-fallet14. Den varumärkesrättsliga konsumtionsdiskussionen är även aktuell på ett 

internationellt plan då återanvändningen av varumärkesbelagda varor har blivit allt viktigare 

i och med klimatkrisen och behovet av en välfungerande cirkulär ekonomi. Cirkulär 

ekonomi och återanvändning av befintliga resurser,15 är A och O i dagens samhälle och dess 

 

14 HD:s begäran om förhandsavgörande i fallet S2019/620. Se även MD:s mellandom MD:388/19. 
15 Se till exempel Pihjalarinne 2020, s. 2. 
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betydelse ökar ständigt. Bland annat har EU år 2019 utfärdat en strategi, den så kallade 

europeiska gröna given16, som strävar efter lösningar för en hållbar utveckling med tanke på 

de klimatutmaningar som står för handen. Den globala materialutvinningen har tredubblats 

under åren 1970–2017,17 och enligt strategin utgör utvecklingen nu en allvarlig global risk. 

För att vända de klimatutmaningar som EU och världen i stort står inför bör hela industrin 

delta fullt ut och gå in för en cirkulär ekonomi, vilket innebär att möjligheterna att 

återanvända befintliga resurser är av största betydelse. 18  Med tanke på behovet av en 

välfungerande cirkulär ekonomi har EU även utfärdat en ny handlingsplan för en cirkulär 

ekonomi för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa.19 

I rättslitteraturen har ett flertal forskare påpekat att den varumärkesrättsliga konsumtionens 

huvudregel är viktig i detta sammanhang eftersom den säkerställer tredje parts rätt att 

använda varumärkesbelagda varor utan att göra intrång i varumärkesinnehavarens 

ensamrätt.20 Konsumtionsprincipens roll har lyfts upp till diskussion eftersom det är viktigt 

att avgöra huruvida den nuvarande lagstiftningen är förenlig med de klimatmål som bör 

uppfyllas, eller om konsumtionsprincipen och immateriella ensamrätter överlag står i vägen 

för att uppnå målen. Konsumtionsprincipens undantag har lyfts fram som särskilt 

problematisk eftersom tolkningen och tillämpningen i rättspraxis inte anses vara i enlighet 

med konsumtionsprincipens huvudsyfte om att varor fritt ska kunna röras inom EU. Enligt 

rättslitteraturen har konsumtionsprincipens undantag givits en allt för omfattande tolkning, 

vilket i sig begränsar tredje parters rätt att använda varumärkesbelagda varor. Detta i sig gör 

att tolkningen begränsar möjligheterna till att övergå till en cirkulär ekonomi, till fördel för 

klimatmålen, eftersom konsumerade varor inte kan omsättas fritt.  Det faktum att den 

varumärkesrättsliga konsumtionen är aktuell både nationellt och internationellt gör ämnet 

extra intressant. 

 

 

 

16 COM(2019) 640 final. 
17 Global Resources Outlook 2019, s. 7. 
18 COM(2019) 640 final, s. 7. 
19 COM(2020) 98 final. 
20 Se till exempel Kur 2021 och Pihjalarinne 2020. 
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1.2 Forskningsfråga och avgränsning 

Avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga hänför sig enbart till konsumtionsprincipens 

undantag. Den huvudsakliga forskningsfrågan är däremot beroende av en preliminär 

forskningsfråga då denne fungerar som stöd för analysen och tolkningen av den 

huvudsakliga forskningsfrågan. Den preliminära forskningsfrågan kommer behandlas först, 

för att redogöra för den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens huvudregel. 

Avhandlingens preliminära forskningsfråga är således: 

 A. När anses en varumärkesinnehavares ensamrätt ha konsumerats? 

Den preliminära forskningsfrågan strävar efter att analysera konsumtionsprincipens 

huvudregel på ett omfattande sätt. Syftet är att konkretisera huvudregeln genom att särskilt 

redogöra för dess rekvisit och genom att undersöka regeln har tillämpats i praktiken. 

Avhandlingens preliminära forskningsfråga är befogad eftersom dess analys är avgörande 

för tolkningen och analysen av konsumtionsprincipens undantag, men andra ord för 

avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga. Detta eftersom konsumtionsprincipens 

undantag enbart kan komma att tillämpas i fall där en varumärkesinnehavares ensamrätt, de 

facto, anses ha konsumerats i enlighet med principens huvudregel. När den preliminära 

forskningsfrågan har behandlats granskas avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga. 

Syftet med avhandlingen är således att analysera den varumärkesrättsliga 

konsumtionsprincipens undantag och att besvara på följande forskningsfråga: 

1. När har varumärkesinnehavare en skälig grund att förbjuda tredje parts 

användning av ett varumärke som varit föremål för konsumtion? 

Avhandlingen och dess huvudsakliga forskningsfråga hänför sig enbart till artikel 15 i VMD 

(Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för 

tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning) och artikel 15 i EU-

varumärkesförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 

14 juni 2017 om EU-varumärken). Eftersom VMD sedermera har implementerats i finsk 

lagstiftning kommer även VML 9 § analyseras parallellt. Avhandlingen kommer däremot ha 

en EU-rättslig synvinkel, vilket gör att den konsumtion som råder nationellt sett inte kommer 

att behandlas utförligt i avhandlingen. Avhandlingens syfte är att redogöra för de 

ifrågavarande förskrivelserna i EU-varumärkesförordningen, VMD samt VML för att 
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specifikt analysera innebörden av konsumtionsprincipens undantag och dess rekvisit ”skälig 

grund”. 

Avhandlingen avgränsas enbart till förbud för användning av ett varumärke som grundar sig 

på de ovan specificerade artiklarna och lagparagrafen, även om en varumärkesinnehavare 

visserligen också har andra lagenliga grunder för att förbjuda tredje parts användning av ett 

varumärke. Varumärkesrättslig konsumtion har stark förbindelse till parallellimport och dess 

reglering. De facto handlar majoriteten av rättsfall angående varumärkesrättslig konsumtion 

just om parallellimport. Eftersom konsumtionsregleringen och parallellimportsregleringen 

har så pass stark förbindelse mellan varandra kommer jag i korthet redogöra för denna 

förbindelse och varför de ofta nämns i samma sammanhang. Däremot är inte syftet att 

redogöra för parallellimport eller dess problematik, vilket innebär att parallellimporten 

enbart kommer redogöras för i allmänhet då sammanhanget så kräver.  

 

 

1.3 Metod och material 

Avhandlingens syfte är att tolka och systematisera den varumärkesrättsliga konsumtionen 

och varumärkesinnehavarens därtill hörande förbudsrätt.  Som det tidigare framfördes har 

de varumärkesrättsliga konsumtionsreglerna inkluderats i både EU-varumärkesförordningen 

och VMD, vartefter den senare har implementerats i VML. Avhandlingens syfte är således 

att analysera och systematisera konsumtionsreglerna utifrån ikraftvarande direktiv, 

förordning och lagstiftning. Detta motiverar användning av den rättsdogmatiska metoden då 

den de facto grundar sig på ikraftvarande rättsnormer.21  

Den rättsdogmatiska metodens primära syfte är att konkretisera och systematisera de 

rättsliga reglernas innehåll med hjälp av olika tolkningar. 22  Den rättsdogmatiska 

forskningsmetoden innebär med andra ord en metod genom vilken man strävar efter att tolka 

och förklara rättsliga normer.23 Rättsdogmatikens syfte är även att hitta en lösning till ett 

juridiskt problem, bland annat genom att tillämpa en norm eller regel på problemet eller 

genom att analysera det juridiska problemet i ljuset av normerna eller reglerna. Utgångsläget 

 

21 Hirvonen 2011, s. 22. 
22 Aarnio 1997, s. 36. 
23 Hirvonen 2011, 48.  
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vid en rättsdogmatisk forskning är således att söka svar på juridiska problem utifrån de 

allmänna rättskällorna - lagstiftningen, rättslitteraturen, praxisen och från förarbetena till 

lagstiftningen. 24  Avhandlingens forskningsfrågor söker svar på konsumtionsprincipens 

innebörd, vilket gör den rättsdogmatiska metoden passande. Avhandlingen tar fasta på 

rättsnormerna som jag sedermera kommer försöka analysera och tolka med hjälp av såväl 

förarbeten som rättslitteratur och praxis. 

Trots att den rättsdogmatiska forskningsmetoden traditionellt används för att tolka och 

analysera ikraftvarande eller föråldrade normer, eller i syfte att söka svar på ett problem, 

öppnar rättsdogmatiken även upp för andra användningsändamål. Det är nämligen möjligt 

att genom den rättsdogmatiska forskningsmetoden framföra kritiska synsätt på normer och 

även framföra förslag för förbättring av normerna. Detta användningsändamål har lett till att 

rättsdogmatiken kan användas som verktyg för att påverka den rättsliga utvecklingen och 

bidra till samhälleliga framsteg.25 Eftersom rättsdogmatiken öppnar upp till ett kritiskt och 

förbättrande synsätt på nuvarande normer kan även spekulering kring vad som i framtiden 

vore juridiskt möjligt också göras med stöd av rättsdogmatiken. 26  Med hjälp av den 

rättsdogmatiska metoden strävar avhandlingen efter att framföra ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot de ikraftvarande rättsnormerna. Eftersom den varumärkesrättsliga 

konsumtionsprincipens undantag är mycket kontroversiell strävar jag efter att lägga extra 

tyngd vid att kritisera rättsnormerna samt dess tillämpning och tolkning i rättspraxis. Den 

kritik som framförs i avhandlingen kommer genomsyras av ett klimatperspektiv. 

Den rättsdogmatiska metoden är starkt förknippad med den hierarkiska rättskälleläran. Inom 

rättsdogmatiken har man traditionellt delat in rättskällorna i starkt förpliktande rättskällor, 

svagt förpliktande rättskällor och tillåtna rättskällor. 27  Nationella lagstiftningsnormer, 

utländska normer (exempelvis EU-lagstiftning), EU-domstolens och 

människorättsdomstolens prejudikat samt europeiska människorättskonventionen hör till de 

starkt förpliktande rättskällorna. 28  Till de svagt förpliktande rättskällorna hör lagarnas 

förarbeten samt domstolsavgöranden som är viktiga förhandsavgöranden men som inte är 

prejudikat. Till de tillåtna rättskällorna hör moral och etik, allmänna rättsprinciper och 

 

24 Kleineman 2013, s. 21. 
25 Kleineman 2013, s. 34–35.  
26 Wilhelmsson 1997, s. 350. 
27 Hirvonen 2011, s. 36–37. 
28 Kolehmainen 2015, s. 9. 



 9 

praktiska argument.29 I avhandlingen kommer jag följa denna rättskällehierarki. Jag kommer 

främst att använda mig av EU-direktiv och förordningar, det vill säga starkt förpliktande 

rättskällor. Finsk lagstiftning kommer även användas till viss del, även om huvudfokus 

ligger vid EU-rättsliga normer. Jag strävar efter att ge de starkt förpliktande rättskällorna en 

tyngdvikt i avhandlingen, även om jag ser det som nödvändigt att inkludera även svagare 

rättskällor. Jag kommer även att behöva ty mig till svagt förpliktande rättskällor i form av 

förarbeten och avgöranden för att kunna tolka rättsnormerna och för att på ett mer 

omfattande och uttömmande sätt konkretisera dess innebörd. I någon mån kommer jag även 

använda mig av tillåtna rättskällor.  

Inom immaterialrätten är EU-rätten viktig eftersom samtliga immaterialrättsområden till stor 

del är harmoniserade. Detta gäller särskilt varumärkesrätten som i sin helhet baserar sig på 

EU-rätt.30 Inom EU-rätten görs en indelning i dels primärrätt, dels sekundärrätt. Till den 

primära unionsrätten hör i huvudsak unionsfördraget, funktionsfördraget, rättighetsstadgan 

samt andra grundläggande rättsprinciper som EU-domstolen erkänt.31 Till den sekundära 

unionsrätten hör i huvudsak förordningar och direktiv som EU utfärdat. 32  Eftersom 

avhandlingen berör varumärkesrätt kommer främst EU-rättsliga källor och rättspraxis att 

analyseras. Jag strävar efter att analysera den varumärkesrättsliga sekundärrätten men i ljuset 

av den primära unionsrätten. Även om avhandlingen även kommer inkludera analys av den 

nationella lagstiftningen kommer en starkt EU-rättslig vinkel genomsyra avhandlingen. 

Detta motiveras främst med det faktum att nationella domstolar bör tillämpa EU-rätt och 

EU-rättslig praxis mutandis mutandis, vilket innebär att EU-rätt och dess rättspraxis bör ha 

företräde före nationella rättsnormer och rättspraxis. 33  Den rättsdogmatiska metoden är 

otvivelaktigt passande för avhandlingen och dess syfte. 

Avhandlingens material består i huvudsak av nationell och europeisk doktrin. Användningen 

av europeisk doktrin är befogad och till viss del även nödvändig eftersom varumärkesrätten 

är harmoniserad inom EU. Internationell doktrin används i den mån som det är befogat men 

 

29 Kolehmainen 2015, s. 9. 
30 Norrgård 2009, s. 6. 
31 Bernitz 2015, s. 20. 
32 Bernitz 2015, s. 20. 
33 Se till exempel Raitio 2008, s. 88–89: ”Suomen lain sisällön kannalta ei siis ole kiinnitettävä huomiota vain 

Suomen oikeuskäytäntöön ja omaksuttuihin tulkintaohjeisiin, vaan myös EYT:n ja EY:n ensimmäisen 

oikeusasteen tuomioistuimen (EOT) ratkaisuihin. Suomen laki ei nimittäin enää edusta pelkästään kotimaisen 

ja yhteispohjoismaisen valmistelun tulosta, jonka säännöksiä voitaisiin soveltaa ja tulkita ottamatta huomioon 

EY:n tasolla syntynyttä oikeuskäytäntöä. EY:n tuomioistuimen ratkaisuja otetaankin nykyisin huomioon 

esimerkiksi KKO:n ja KHO:n ratkaisuja tehtäessä ja myös alemmissa oikeusasteissa.”. 
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har i huvudsak avgränsats från avhandlingen på grund av dess EU-rättsliga infallsvinkel. 

Avhandlingen och dess påståenden stöds även till stor del på rättspraxis. EU-domstolens 

rättspraxis är central när det kommer till varumärkesrättslig konsumtion, vilket gör det 

naturligt att den ges mycket utrymme i avhandlingens analys. Både direktivets och 

förordningens regleringar kommer tolkas och analyseras med hjälp av relevant rättslitteratur 

och rättspraxis.  

 

 

1.4 Disposition 

Avhandlingen inleds i kapitel ett med en allmän introduktion till ämnet. I samma kapitel 

beskrivs även avhandlingens syfte och forskningsfråga samt avhandlingens metod. Syftet 

med avhandlingens första kapitel är att läsaren ska få en helhetsuppfattning av vad 

avhandlingen kommer behandla. 

För att få en heltäckande bild av avhandlingens ämne och dess bakgrund kommer kapitel två 

redogöra för varumärkesrätten i allmänhet. I det andra kapitlet ligger fokus främst på 

ensamrättens syfte och varumärkets huvudfunktioner då dessa är centrala vid bedömningen 

av huruvida ett varumärke är konsumerat och om en varumärkesinnehavare har en skälig 

grund att förbjuda tredje parts användning.  

I kapitel tre kommer avhandlingen redogöra för EU-rättens grunder. I detta kapitel ligger 

huvudfokus på att förklara bakgrunden till varför det ekonomiska samarbetet inom EU är av 

så stor vikt när det kommer till varumärkesrättslig konsumtion. Den inre marknaden, 

principen om fri rörlighet och den effektiva konkurrensens betydelse kommer redogöras för, 

för att senare i avhandlingen kunna fungera som motiv för den varumärkesrättsliga 

konsumtionens tillkomst och historia. Eftersom varumärkesrätten till stor del är 

harmoniserad är det viktigt att även få en uppfattning om EU:s grundläggande regleringar, 

den så kallade primärrätten, men också sekundärrätten och vilken roll dessa har i 

konsumtionssammanhang. 

I kapitel fyra kommer undersökningen in på den varumärkesrättsliga konsumtionen. I 

kapitlet redogörs det för konsumtionsprincipens huvudregel på ett omfattande sätt för att 

besvara avhandlingens preliminära forskningsfråga. Analysen stöds på rättslitteratur och 



 11 

rättspraxis. Här undersöks även konsumtionsprincipens geografiska omfattning. Kapitlet 

byggs upp så att konsumtionsprincipens centrala rekvisit – samtycke och utsläpp – redogörs 

skilt för sig. Detta görs så att analysen för när en varumärkesinnehavares ensamrätt har 

konsumerats ska bli så tydlig som möjligt. I kapitel fyra kommer även parallellimporten 

redogöras på ett allmänt plan eftersom majoriteten av de rättsfall som handlar om 

varumärkesrättslig konsumtion gäller just parallellhandel. 

När den varumärkesrättsliga konsumtionens bakgrund och preliminära forskningsfråga har 

redogjorts för på ett omfattande sätt går avhandlingen sedan, i kapitel fem, in på 

konsumtionsprincipens undantag och således även avhandlingens huvudsakliga 

forskningsfråga. Kapitlet inleds med att i allmänhet redogöra för tredje parts användning av 

varumärkesinnehavares varumärken och innebörden av varumärkesintrång. Denna allmänna 

redogörelse görs eftersom konsumtionsprincipens undantag gäller sådan användning som 

utgör varumärkesintrång. Kapitlets syfte är att redogöra för i vilka scenarion som en 

varumärkesinnehavare, trots konsumtion, har en skälig grund för att förbjuda tredje part från 

att använda varumärket. Undantagets rekvisit ”skälig grund” kommer analyseras och 

förklaras med hjälp av relevant rättspraxis. Efter att rekvisitet och undantagets innebörd har 

analyserats följer en sammanfattning över de grunder som enligt rättspraxis ansetts utgöra 

en skälig grund. Det femte kapitlet avslutas sedermera med en framtidsdiskussion om 

eventuella framtida utmaningar för den varumärkesrättsliga konsumtionen och undantagets 

tolkning. I framtidsdiskussionen lyfts speciellt den varumärkesrättsliga konsumtionens 

förenlighet med EU:s klimatmål och den cirkulära ekonomin upp för att knyta an till den 

diskussion som hölls i avhandlingens introduktionsavsnitt.  

Kapitel sex knyter ihop avhandlingen genom att besvara såväl den preliminära 

forskningsfrågan som den huvudsakliga forskningsfrågan med stöd av den fakta som tidigare 

framförts i avhandlingen. Kapitlet och avhandlingen avslutas sedermera med en 

reflekterande diskussion där framtidsdiskussionen och ämnet sammanfattas. 
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2 VARUMÄRKESRÄTTENS GRUNDLÄGGANDE 

FUNKTIONER 
 

 

 

2.1 Allmänt om varumärkesrätten 

Den harmoniserade varumärkesrätten som vi idag känner till i EU uppkom genom 1988 års 

direktiv (Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar 89/104/EEC). Direktivets syfte var specifikt att 

undanröja nationella varumärkesrättsliga skillnader för att ytterligare fördjupa det 

ekonomiska och politiska samarbetet. Varumärkesrätten har sedan dess fortsatt att utvecklas 

i takt med välfärd och globalisering. I takt med detta har EU även reglerat området med 

flertalet direktiv och förordningar i syfte att ytterligare harmonisera medlemsländernas 

nationella lagstiftningar. Den nuvarande EU-varumärkesförordningen (Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2017/1001) trädde i kraft den 14 juni 2017 och gäller specifikt 

för så kallade EU-varumärken. Det nuvarande VMD (Europaparlamentets och Rådets 

direktiv (EU) 2015/2436) godkändes den 16 december 2015. VMD har sedermera 

implementerats i medlemsländernas nationella lagstiftningar. För Finlands del innebar 

direktivet en revidering av den dåvarande varumärkeslagen. Den nya varumärkeslagen, 

VML (554/2019), trädde i kraft den 26 april 2019. 

Varumärkets primära funktion har länge varit – och är fortfarande – att särskilja 

näringsidkares varor och tjänster. Däremot kan varumärket enbart uppfylla sin funktion om 

det är exklusivt,34 vilket varumärkesrätten möjliggör genom dess regleringar om ensamrätt 

och förbudsrätt. Så som det tidigare framfördes i avhandlingen är det viktigt för 

varumärkesinnehavare att deras egendom, varumärket, tryggas och skyddas. Den 

varumärkesrättsliga ensamrätten strävas således efter att trygga varumärkets funktioner, då 

dessa uppfyller varumärkesinnehavarens intressen. Till exempel är en av varumärkets 

funktioner att särskilja näringsidkarens varor och tjänster. Detta tjänar samtidigt 

varumärkesinnehavarens intresse av att varumärket ska fungera som en indikator för dennes 

varor och tjänster. En varumärkesinnehavare skulle inte heller ha möjlighet att utnyttja 

 

34 Tritton et al. 2018, kap. 3, s. 4. 
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varumärket och där till hörande investeringar om det inte vore för den varumärkesrättsliga 

ensamrätten. 35  Varumärkesrättens främsta syfte är därmed att trygga 

varumärkesinnehavarens intressen så att varumärkesinnehavaren har möjlighet att bruka 

varumärket och konkurrera med andra näringsidkare på marknaden.  

Varumärkesrätten bygger dock även på andra syften och motiv. Varumärkesrätten, liksom 

andra immaterialrätter, bygger även på att trygga det allmänna intresset. Man kan se det som 

att varumärkesrätten dels bygger på att trygga varumärkesinnehavarens intressen, dels på att 

trygga det allmänna intresset, den inre marknadens och konsumentens intressen.36 En av 

varumärkesrättens kärnfunktioner är således att trygga marknadstransparens,37 genom att 

skapa en balansgång mellan att bevilja varumärkesinnehavare monopol men samtidigt 

begränsa monopolen i tillräcklig utsträckning till fördel för det allmänna intresset. 

 

 

2.2 Ensamrättens huvudfunktion 

2.2.1 Allmänt om ensamrätt till ett varumärke 

Varumärket är en länk mellan näringsidkaren och dess konsumenter.38 Denna länk skyddas 

av varumärkesrättslig ensamrätt. Ensamrätt innebär att varumärkesinnehavaren har rätt att 

ensam använda sig av varumärket i kommersiella sammanhang samt rätt att förbjuda tredje 

parter från att i näringsverksamhet använda dennes varumärke.39 Ensamrätt för ett nationellt 

varumärke beviljas en varumärkesinnehavare endera genom registrering hos den nationella 

myndigheten (PRH för Finlands del) eller genom inarbetning. 40  Ensamrätt för ett EU-

varumärke uppnås genom registrering hos EUIPO. Enligt artikel 10.1 i VMD och artikel 9.1 

i EU-varumärkesförordningen ger registrering varumärkesinnehavaren ensamrätt till 

varumärket. 

Varumärkesinnehavarens ensamrätt till det specifika varumärket tryggas på EU-nivå genom 

ett förbud mot likadana eller liknande varumärken. Enligt artikel 5.1 i VMD ska ett 

 

35 Salmi et al. 2008, s. 105. 
36 Kur – Senftleben 2017, s. 4. 
37 Kur – Senftleben 2017, s. 6. 
38 Levin 2011, s. 409. 
39 Kur – Senftleben 2017, s. 271. 
40 VML 3 § och 4 §. Se även Haarmann 2014, s. 314. 
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varumärke inte registreras om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller 

tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller 

tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat. Vidare ska ett varumärke inte heller 

registreras om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar det med det äldre 

varumärket.41 

Den varumärkesrättsliga ensamrätten skiljer sig från andra immateriella ensamrätter i och 

med att den strävar efter att uppfylla varumärkets abstrakta egenskaper medan ensamrätt till 

andra immateriella tillgångar strävar efter att skydda objektet i sig. 42  Ensamrätt till ett 

varumärke beviljas i huvudsak för att varumärket ska kunna uppfylla och skydda 

varumärkets olika funktioner. 43  Den varumärkesrättsliga ensamrätten är således mera 

abstrakt eftersom den inte skyddar något objekt. 

 

2.2.2 Rätt att använda 

Ensamrätten ger varumärkesinnehavaren rätt att bruka varumärket. Detta innebär främst att 

varumärkesinnehavaren har rätt att använda varumärket i näringsverksamhet, till exempel 

genom att använda varumärket på varor.44 Ensamrätten ger däremot inte rätt att inte använda 

varumärket. Användning är visserligen inget krav för registrering men det finns ett så kallat 

användningstvång.45 Regeln om användningstvång innebär att registreringen kan hävas om 

varumärkesinnehavarens varumärke inte varit i verkligt bruk under de fem senaste åren. 

Regeln om användningstvång har ansetts vara befogad eftersom ensamrätten till ett 

varumärke inte är tidsmässigt begränsad. Skulle en varumärkesinnehavare ha möjlighet att 

besitta ensamrätt till ett varumärke som denne inte använder skulle det lätt leda till 

hämningar i innovationen och utgöra en konkurrensbegränsning. Ensamrätten till ett 

varumärke ger varumärkesinnehavaren även andra användningsmöjligheter. 

Varumärkesinnehavaren kan till exempel pantsätta varumärket.46 

 

41 Om varumärket har registrerats kan det även ogiltigförklaras med stöd av VMD:s artikel 5 punkt 1. Se även 

artikel 8.1 i EU-varumärkesförordningen för motsvarande föreskrivelser. 
42 Kur – Senftleben 2017, s. 4. Till exempel patenträttslig ensamrätt strävar efter att skydda själva uppfinningen 

och upphovsrättslig ensamrätt strävar efter att skydda verket. 
43 Haarmann 2014, s. 353–354. 
44 Haarmann 2014, s. 395. 
45 Bernitz et al. 2017, s. 307. 
46 Haarmann 2014, s. 397. 
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2.2.3 Rätt att förbjuda 

Enligt artikel 10.2 i VMD, respektive artikel 9.3 i EU-varumärkesförordningen, innebär 

ensamrätt till ett varumärke att innehavaren har rätt att förbjuda andra aktörer att i 

näringsverksamhet använda varumärket för sina varor eller tjänster. Om en tredje part 

använder sig av varumärkesinnehavarens varumärke eller ett förväxlingsbart varumärke 

kallas det för varumärkesintrång. Varumärkesintrång är belagt med ett flertal påföljder som 

strävar efter att trygga varumärkesinnehavarens ensamrätt och förbudsrätt från olovligt 

nyttjande av tredje parter.  

Den vanligaste påföljden är förbud. Förbudspåföljden innebär att varumärkesinnehavaren 

har rätt att förbjuda tredje part från att använda varumärket i näringsverksamhet. 47  I 

praktiken är det dock vanligt att varumärkesinnehavare först försöker få tredje parter att 

frivilligt upphöra med den intrångsgörande verksamheten, till exempel genom 

varningsbrev. 48  Varumärkesinnehavaren har även rätt att erhålla ersättning till följd av 

intrånget. Ersättningspåföljden innebär att varumärkesinnehavaren ska ha rätt till en skälig 

gottgörelse för den olovliga användningen av varumärket. En annan påföljd av 

varumärkesintrång är straffpåföljder och slutligen även ändrings- eller förstörelsepåföljder. 

Varumärkesinnehavaren har med andra ord en hel del verktyg med vilka denne kan förbjuda 

tredje parter att olovligen använda av varumärket. Har däremot intrång skett har en rad olika 

påföljder föreskrivits till fördel för varumärkesinnehavaren. Skulle en 

varumärkesinnehavare inte ha rätt att förbjuda och erhålla ersättning på grund av intrång 

skulle varumärkets syfte, även här, gå förlorad. 

 

2.2.4 Rätt att överlåta 

Varumärkesinnehavaren har även, till följd av sin erhållna ensamrätt, rätt att helt eller delvis 

överlåta varumärket till tredje part. En överlåtelse av hela varumärket innebär att 

varumärkesinnehavaren överlåter ensamrätten till varumärket. En sådan överlåtelse kan 

genomföras till exempel genom köp. Varumärkesinnehavaren kan även överlåta en del av 

 

47 Se artikel 13 i VMD och artikel 13 i EU-varumärkesförordningen. Motsvarande föreskrivelse finns i VML 

62 §. 
48 Bengtsson – Lyxell 2006, s. 19. 
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varumärkets ensamrätt, till exempel genom att enbart överlåta användarrätten till 

varumärket. En sådan överlåtelse kan genomföras genom franchising, 49  eller genom 

licensering. Licensering kan göras till flera olika tredje parter och kan även begränsas, till 

exempel på sådant sätt att licenstagaren enbart har rätt att använda varumärket i ett visst 

geografiskt område.50  

 

 

2.3 Varumärkets huvudfunktioner 

2.3.1 Allmänt om varumärkesfunktioner 

Så som ovan framfördes strävar ensamrätten efter att skydda varumärkets abstrakta 

egenskaper, med andra ord dess funktioner. Med varumärkesfunktion avses olika funktioner 

eller resultat som ett varumärke strävar efter att uppfylla, till exempel särskiljning eller 

garanti för en viss kvalitet eller status. Funktionernas innebörd har länge varit oklar men 

rättspraxis har på senare tid givit funktionerna en verklig betydelse då domstolar har erkänt 

diverse varumärkesfunktioner i sina avgöranden. EU-domstolen konstaterade bland annat i 

Arsenal-fallet51 att en varumärkesinnehavare ska ha rätt att förbjuda tredje parter att använda 

varumärket om användningen skadar varumärkets funktion.52 Detta gäller även varumärken 

som varit föremål för konsumtion eftersom tredje parts användning av en 

varumärkesinnehavares konsumerade varumärke kan skada någon av varumärkets 

funktioner och således utgöra en skälig grund för varumärkesinnehavarens förbud. I detta 

samband är det även relevant att nämna att flertalet funktioner går in i varandra och kan 

därmed uppfattas som väldigt lika, även om de har olika benämningar. Enligt Levin kan man 

visualisera det som att det finns en smitta mellan funktionera.53  

 

 

49 Bernitz et al. 2017, s. 345. 
50 Haarmann 2014, s. 395. 
51 C-206/01 Arsenal. 
52 C-206/01 Arsenal, punkt 51. 
53 Se Nilsson 2014, s. 72: Intervju med Marianne Levin den 8 april 2013. 
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2.3.2 Särskiljningsfunktion 

En av de mest centrala funktionerna för ett varumärke är särskiljningsfunktionen. Enligt 

legaldefinitionen är varumärkets funktion att individualisera näringsidkarens vara eller tjänst 

för att särskilja dessa från andra varor eller tjänster på marknaden.54 Särskiljningsfunktionen 

innebär således en typ av ursprungsangivelse för kända varor på marknaden och om varan 

eller näringsidkaren inte är kända av genomsnittskonsumenten innebär 

särskiljningsfunktionen en individualiseringsfunktion. 55  Särskiljningsfunktionen har ofta 

förväxlats eller sammankopplats med ursprungsfunktionen då vissa menar att 

ursprungsfunktionen de facto är särskiljningsfunktionen. Även om det är självklart att många 

varumärkesrättsliga funktioner går in på varandra menar jag att särskiljningsfunktionen kan 

benämnas som en egen funktion eftersom denna framgår direkt ur lagstiftningen. Till 

exempel är ett varumärke ett tecken som har särskiljningsförmåga enligt VML 11 §56, vilket 

talar för att även lagstiftaren känner igen att ett varumärke har en särskiljningsfunktion. 

 

2.3.3 Ursprungsfunktion 

Ursprungsfunktionen innebär att varumärkets syfte är att specificera att varan har ett visst 

kommersiellt ursprung.57 Med andra ord innebär ursprungsfunktionen att varan kan härledas 

till den näringsidkare som släppt ut varan på marknaden. Varumärkets förmåga att ange en 

varas eller tjänsts ursprung har länge varit erkänd av rättspraxis. Enligt EU-domstolen är 

ursprungsfunktionen de facto varumärkets mest grundläggande funktion.58  

EU-domstolen har bland annat erkänt varumärkets ursprungsfunktion i fallet Centrafarm59 

när EU-domstolen konstaterade att varumärkesinnehavaren har rätt att hindra all användning 

av varumärket som kan försämra ursprungsfunktionen.60 I det efterkommande Pfizer-fallet61 

var EU-domstolen inne på samma spår då domstolen konstaterade att varumärkets 

grundläggande funktion är att ”för konsumenten eller slutanvändaren garantera 

 

54 Haarmann 2014, s. 300. 
55 Levin 2011, s. 410. 
56 Motsvarande föreskrivningar finns även i artikel 3 i VMD samt i artikel 4 i EU-varumärkesförordningen. 
57 Haarmann 2014, s. 300–301. Se även Kur – Senftleben 2017, s. 6. 
58 Nordell 2010, s. 267. 
59 C-102/77 Centrafarm. 
60 C-102/77 Centrafarm, punkt 7. 
61 C-1/81 Pfizer. 
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märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan 

från varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebär att konsumenten 

eller slutanvändaren kan vara förvissad om att en märkesvara som säljs till honom inte 

under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp av tredje man utan 

varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick”.62  

EU-domstolens avgörande är ett tydligt erkännande av ursprungsfunktionen. Dessutom 

påpekar domstolen att ursprungsfunktionen fungerar som en garanti för att 

varumärkesinnehavaren har haft kontroll över varans kvalitet. Även om det är logiskt att 

varumärken fungerar som en garant för en varas ursprung är det samtidigt en något föråldrad 

syn på varumärken och deras funktion. De facto har den genomsnittliga konsumenten sällan 

koll på en varas faktiska ursprung eftersom denne inte känner till vilken näringsidkare som 

äger eller på annat sätt kontrollerar varumärket.63  

 

2.3.4 Garantifunktion 

Ett varumärkes garantifunktion innebär en garanti för att varor eller tjänster märkta med 

samma varumärke innehar samma kvalitet eller standard. Varumärkets garantifunktion är 

således en indikation som kan ge ett rykte om kvalitet eller trovärdighet.64 Garantifunktionen 

är den funktion som kan tillföra goodwill för varumärkesinnehavaren eller andra 

näringsidkare som har rätt att använda varumärket. I detta hänseende fungerar varumärket 

med andra ord som en försäkring för konsumenten om att varan eller tjänsten innehar en 

sådan kvalitet som konsumenten rimligen förväntar sig, till exempel på grund av att 

konsumenten tidigare köpt en vara eller tjänst från samma varumärke.65 

 

2.3.5 Reklamfunktion 

Reklam bidrar till ökad försäljning.66 Utan varumärken vore det omöjligt att göra reklam 

eftersom näringsidkaren inte kan påvisa det kommersiella ursprunget. Kan näringsidkaren 

 

62 C-1/81 Pfizer, punkt 8. 
63 Tritton et al. 2018, kap. 3, s. 74. 
64 Galloway et al. 2010, s. 583. 
65 Kur – Senftleben 2017, s. 8. 
66 Levin 1994, s. 524. 
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inte påvisa ursprung i reklam kommer konsumenten inte heller koppla varan eller tjänsten 

med näringsidkaren, vilket innebär att reklamen inte kommer generera försäljning. Dessa 

faktum talar starkt för att varumärken har en reklamfunktion. EU-domstolen erkände 

reklamfunktionen i sina avgöranden för de förenade Google-fallen67 och L’Oréal-fallet68 då 

EU-domstolen konstaterade att de funktioner som ingår i ett varumärkes skyddsomfång inte 

enbart är ursprungs- eller garantifunktionen, utan även övriga funktioner som garanterar 

varornas eller tjänsternas kvalitet. Därmed slog EU-domstolen fast att även ytterligare 

varumärkesrättsliga funktioner bör skyddas så som ett varumärkes kommunikations-, 

investerings-, och reklamfunktioner.69 

 

2.3.6 Kommunikationsfunktion 

Kommunikationsfunktionen innebär att ett varumärke kan förmedla ett budskap. 

Kommunikationsfunktionen erkändes av EU-domstolen i samband med att de andra 

otraditionella funktionerna erkändes i fallet L’Oréal. Kommunikationsfunktionens innebörd 

har definierats ytterligare genom efterkommande rättspraxis. Ett exempel är fallet SIGLA70 

där förstainstansrätten konstaterade att ”…ett varumärke har emellertid även till uppgift att 

förmedla andra typer av information om bland annat de särskilda kvaliteter eller egenskaper 

hos de varor eller tjänster som varumärket betecknar, eller om de uppfattningar och 

sinnesintryck som varumärket står för, såsom lyx, livsstil, exklusivitet, äventyr eller 

ungdom.” 71  Förstainstansrättens avgörande är ett tydligt erkännande av varumärkets 

förmåga att förmedla ett budskap till konsumenten.72 

 

 

67 C-236/08-C-238/08 Google. 
68 C-487/07 L’Oréal. 
69 C-487/07 L’Oréal, punkt 58. Se även C-236/08-C-238/08 Google, punkt 77. 
70 T-215/03 SIGLA. 
71 T-215/03 SIGLA, punkt 35. 
72 Se till exempel Tritton 2018, kap. 3, s. 100: Tritton nämner öltillverkaren Stella Artois slogan ”reassuringly 

expensive” (fritt översatt ”betryggande dyrt”) som exempel. Genom denna slogan lyckades Stella Artois befoga 

det något dyrare ölpriset eftersom konsumenten uppfattade marknadsföringen som ett sätt att visa att de var 

rika eller på annat sätt speciella. Eller som Tritton målade det: ”if you drink this beer, you are telling the world 

how successful you are”. 
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2.3.7 Investeringsfunktion 

Ett varumärke kräver investering i form av tid och pengar. Om varumärkesinnehavaren har 

möjlighet att satsa och därmed lyckas innebär varumärket en ekonomisk nytta.  

Investeringsfunktionen erkändes i samband med reklamfunktionen i fallet L’Oréal. I 

dagsläget är det ostridigt att varumärken har en investeringsfunktion. Ett varumärke kan till 

exempel bli licenserat, sålt eller på annat sätt överlåtet från varumärkesinnehavaren till tredje 

parter.73 Varumärkesinnehavaren investerar dessutom kapital i varumärket för att skapa 

goodwill. Goodwill i sin tur utgör en stor del av ett bolags värde.74 Om man ser till statistik 

från tidsperioden 2014–2016 genererade varumärkesintensiva industrier hela 21,7 % av hela 

EU:s sysselsättning, vilket utgör jobb för 46 miljoner människor.75 Under samma tidsperiod 

stod de varumärkesintensiva industrierna för 37,3 % av hela EU:s BNP. 76  Även om 

statistiken inte talar för hur mycket investeringar som görs direkt till varumärket talar 

statistiken för att varumärket de facto har en investeringsfunktion eftersom den genererar 

mycket indirekt investering, till exempel i form av personal och andra resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 MacQueen et al. 2010, s. 574. 
74 Pila – Torremans 2016, s. 363. 
75 EUIPO och EPO rapport 2019, s. 9. 
76 EUIPO och EPO rapport 2019, s. 9. 
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3 BIDRAGANDE FAKTORER TILL 

KONSUMTIONSPRINCIPENS TILLKOMST OCH 

TOLKNING 
 

 

 

3.1 Den inre marknaden 

Den varumärkesrättsliga konsumtionen har en lång historia, vilket har lett till att ett flertal 

faktorer har bidragit till dess utveckling. Syftet med detta kapitel är att öppna upp för den 

varumärkesrättsliga konsumtionens historiska betydelse samt att klargöra vilka faktorer som 

bör tas i beaktan vid tolkningen av såväl huvudregeln som undantaget. 

Konsumtionsprincipens bidragande faktorer är av sådant slag att de hör till EU:s primärrätt 

eller tillhör någon grundläggande princip i EU. Eftersom principens bidragande faktorer är 

så pass grundläggande för hela EU:s och den inre marknadens funktion bör dessa fungera 

som vägledare vid tolkningen av konsumtionsprincipen och särskilt dess undantag. 

Inledningsvis är det skäl att redogöra för den inre marknadens tillkomst och dess 

grundläggande regleringar och värderingar. 

År 1950 såddes EU:s första frö när en rad europeiska länder inledde ett ekonomiskt och 

politiskt samarbete i syfte att bevara fred.77 Detta kom att kallas för den Europeiska stål- och 

kolunionen som sedermera utvecklades till EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen) år 

1957 när Romfördraget undertecknades. Syftet med Romfördraget var att fördjupa det 

ekonomiska samarbetet medlemsländerna emellan. 78  Redan på 1960-talet började de 

ekonomiska fördelarna med EEG bli synliga, vilket i sin tur ledde till att allt fler europeiska 

länder anslöt sig till under åren 1960–1980. 79  På 1990-talet hade krigen avslutats och 

kommunismen som rått i Central- och Östeuropa splittrats, vilket ledde till att de europeiska 

ländernas samarbete trappades upp ytterligare. 80  Detta möjliggjorde det officiella 

grundandet av den inre marknaden och principen om fri rörlighet för varor, tjänster, personer 

och kapital för EU år 1993.  

 

77 Europeiska unionens historia: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv (Refererat 10.4.2021). 
78 Tritton et al. 2018, kap. 1, s. 20. 
79 Europeiska unionens historia: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv (Refererat 10.4.2021). 
80 Europeiska unionens historia: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv (Refererat 10.4.2021). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_sv
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Det råder inget tvivel om att de europeiska ländernas ekonomiska och politiska samarbete 

har en lång historia. Ett ekonomiskt samarbete har ansetts utgöra en viktig grundsten för 

välfärd och därför har EU ända sedan dess tillkomst utvecklats allt mer till ett ekonomiskt 

samarbetsområde. Den inre marknadens tillkomst år 1993 är ett gott exempel på hur viktigt 

det ekonomiska samarbetet har ansetts vara. Den inre marknaden anses de facto vara en av 

EU:s största framgångar. 81  I dagsläget bygger EU:s verksamhet på två grundläggande 

fördrag, unionsfördraget FEU (Fördraget om den Europeiska unionen) och 

funktionsfördraget FEUF (Fördraget och den Europeiska unionens funktionssätt).82 Den inre 

marknadens betydelse och syfte har inkluderats i såväl FEUF som FEU. Grunden till den 

inre marknad vi känner till idag återfinns i artikel 3 i FEU: 

”Unionen ska upprätta en inre marknad. Unionen ska verka för en hållbar utveckling i 

Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social 

marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg 

eftersträvas, samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja 

vetenskapliga och tekniska framsteg.” 

Artikel 3 i FEU påvisar hur EU:s och samtliga medlemsländers gemensamma mål kan och 

bör uppfyllas genom den inre marknaden. Artikeln visar också tydligt hur EU:s 

grundläggande värderingar genomsyrar de regleringar som föredras. Bortsett från FEU 

artikel 3 finns även andra regleringar som sätter grunden för det ekonomiska samarbetet 

inom EU. EU är kanske mest känd för dess så kallade fyra friheter i och med att de har 

utgjort kärnan för EU:s verksamhet och den inre marknaden i allmänhet. De fyra friheterna 

har erkänts i artikel 26.2 i FEUF: 

”Den inre marknaden omfattar ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital säkerställs.” 

EU:s fyra friheter och den inre marknaden styrs även av principen om icke-diskriminering. 

I immaterialrättsligt sammanhang innebär principen att varor som härstammar från ett annat 

medlemsland inte får diskrimineras utan dessa varor bör behandlas på likvärdigt sätt som de 

egna inhemska varorna av motsvarande slag.83 Principen kan ses som ett tillägg till FEUF:s 

 

81 COM(2015) 550 final, s. 1. 
82 Bernitz 2015, s. 18. 
83 Barnard 2013, s. 17.  
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artiklar 34 och 35 om import och export, vilken strävar efter att importerade eller exporterade 

varor inte ska diskrimineras när de når den nationella marknaden. Även om principen 

fortfarande råder har EU-domstolen på senare tid övergått till ett så kallat market access- 

test. Market access-testet innebär att domstolen analyserar huruvida förfarandet begränsar 

eller förbjuder varor från att komma in på marknaden i den andra medlemsstaten.84 En annan 

viktig aspekt för den inre marknaden är transparens. Varumärkesrätten är viktig i detta 

hänseende då den mest centrala funktionen med varumärkesrätt är att trygga 

marknadstransparens. 85  Varumärkesrätten bidrar till marknadens transparens genom att 

individualisera varor och tjänster så att konsumenter lätt kan identifiera deras kommersiella 

ursprung.  På detta sätt bidrar varumärkesrätten till den fria inre marknadens funktion, till 

skydd av konsumentintressen och till främjande av den fria konkurrensen.86  

EU:s regleringar och krafttag för att ständigt förbättra samarbetet på den inre marknaden är 

omfattande. I dagsläget tillhör 27 europeiska länder EU och skapar tillsammans ett område 

med 500 miljoner invånare.87 Det ekonomiska samarbetet som inleddes år 1950 med stål- 

och kolunionen har utvecklats till en konkurrenskraftig inre marknad med mer än 24 

miljoner bolag och över 500 miljoner potentiella konsumenter. EU har som mål att genom 

den inre marknaden uppnå ett område utan illojal konkurrens och främjad innovation, vilket 

har inneburit ett flertal regleringar om hur den fria rörligheten och effektiva konkurrensen 

ska uppnås. 88  I ett protokoll till Lissabonfördraget anges det att den inre marknaden 

innefattar en ordning som gör att konkurrensen inte snedvrids.89 EU:s och speciellt den inre 

marknadens intressen styrs således av tydliga regleringar och mål om bland annat att 

avskaffa handelshinder, etableringsfrihet och förbud mot konkurrensbegränsningar.  

 

 

84 Testet tillämpades för första gången år 2009 då EU-domstolen i fallet Kommissionen vs. Italien (C-110/05) 

konstaterade att alla åtgärder som hindrar varor tillträde till marknaden i en annan medlemsstat ska utgöra 

förbjudna importrestriktioner. 
85 Kur – Senftleben 2017, s. 6. 
86 Kur – Senftleben 2017, s. 6. 
87  EU-publikation: Den inre marknaden https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6ee5fa6b-

95fd-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-search (Refererat 4.4.2021). 
88  EU-publikation: Europeiska unionen https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-

4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-sv (Refererat 3.4.2021).  
89 Protokoll 27 till Lissabonfördraget. 

https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6ee5fa6b-95fd-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6ee5fa6b-95fd-11e8-8bc1-01aa75ed71a1/language-sv/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-sv
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-sv
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3.2 Effektiv konkurrens 

Så som ovan påpekades styrs EU:s inre marknad av ett syfte om att avskaffa handelshinder 

till fördel för så väl näringsidkaren, den enskilda konsumenten som det allmänna intresset. 

De regleringar som ligger till grund för avskaffandet av konkurrensbegränsningar återfinns 

i FEUF artiklarna 34 och 35. Dessa artiklar gällande förbud för konkurrensbegränsande 

åtgärder, tillsammans med principen om fri rörlighet, är grunden till det som i dag kallas för 

konsumtionsprincipen.90 

Enligt artikel 34 i FEUF är kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande 

verkan förbjudna medlemsstaterna emellan. Generaladvokaten Francis G. Jacobs 

definierade artikel 34 i FEUF och dess innebörd i sitt förslag till avgörande i Leclerc-fallet91. 

Enligt Generaladvokaten bör alla näringsidkare som utövar en lagenlig kommersiell 

verksamhet inom en medlemsstat ha fritt tillträde till hela marknaden inom gemenskapen 

om det inte finns giltigt skäl till att neka dessa fullt tillträde till en del av den marknaden.92 

Vidare enligt artikel 35 i FEUF är kvantitativa exportrestriktioner samt åtgärder med 

motsvarande verkan förbjudna mellan medlemsstaterna. EU-domstolen har gett ett flertal 

avgöranden som gäller tolkningen av dessa artiklar, bland annat avgörandena för fallen 

Dassonville93, Cassis de Dijon94 och Keck95. Dessa avgöranden har blivit historiska och har 

spelat stor roll för den inre marknaden. Även om den inre marknaden har utvecklats sedan 

dess har dessa rättsfalls betydelse inte gått förlorad, vilket talar för hur viktiga de har varit 

och fortfarande är. 

Enligt dessa artiklar är med andra ord alla import- och exportrestriktioner medlemsländerna 

emellan förbjudna, vilket kan ses som en huvudregel för all kommersiell verksamhet inom 

EU. Artiklarna strävar efter att trygga det allmänna intresset istället för enskilda 

kommersiella intressen.96 Huvudregeln har dock undantag, vilket innebär att import eller 

 

90 Se TEM 38/2012, s. 38, om att konsumtionsprincipen har uppkommit till följd av principen om fri rörlighet. 
91 C-412/93 Leclerc. 
92  Generaladvokat Francis G. Jacobs förslag till avgörande i fallet C-412/93 Leclerc, föredraget den 24 

november 1994, punkt 41. 
93 C-8/74 Dassonville. 
94 C-120/78 Rewe-Zentral. 
95 C-267/91 och C-268/91 Keck. 
96 Barnard 2013, s. 169. 
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export kan förbjudas om det finns en grundad anledning. Det undantag som bland annat 

gäller varumärken, och immateriella rättigheter överlag, är föreskrivet i artikel 36 i FEUF: 

”Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35 ska inte hindra sådana förbud mot eller 

restriktioner för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till allmän moral, 

allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa 

och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller 

arkeologiskt värde eller att skydda industriell och kommersiell äganderätt. Sådana förbud 

eller restriktioner får dock inte utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller 

innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.” 

Enligt artikeln har en varumärkesinnehavare således rätt att under vissa omständigheter 

förbjuda import, export och transitering, speciellt i de fall där förbud är nödvändigt för att 

skydda varumärkesinnehavarens industriella och kommersiella äganderätt av varumärket. 

Artikeln är uttömmande och ska tolkas restriktivt, sensu stricto.97 Detta innebär bland annat 

att det inte ska vara möjligt att grunda beslutet på denna artikel enbart för att trygga 

ekonomiska intressen. 98 Konsumtionsprincipens undantag, som ger en 

varumärkesinnehavare rätt att förbjuda tredje parts användning i fall där denne har en skälig 

grund för förbud, uppfyller således den förbudsrätt som föreskrivs i artikel 36 i FEUF. 

Däremot bör dessa undantag tillämpas enbart i undantagsfall eftersom den grundläggande 

visionen om en inre marknad utan export- eller importhinder bör väga tyngre i tolkningen. 

Dessa regleringar styrs av de mål och grundläggande värderingar som redogjordes för i 

kapitlet ovan, om EU och den inre marknaden i allmänhet. Bortsett från artiklarna 34, 35 

och 36 i FEUF är även konkurrensföreskrivelserna i artiklarna 101 och 102 relevanta när det 

kommer till varumärken och immateriella rättigheter i allmänhet. 

 

 

3.3 Intresseavvägning 

Hur är då den inre marknaden och konkurrensen relevant för den varumärkesrättsliga 

konsumtionen? Immateriella rättigheter, däribland varumärkesrätter, påverkar det allmänna 

 

97 Raitio 2013, s. 430. 
98 Raitio 2013, s. 430. 
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intresset.99 Dels kan varumärkesrättigheter påverka det allmänna intresset, EU och dess inre 

marknad, i positiv mening då varumärken till exempel bidrar till marknadstransparens, eller 

genom att varumärkesrätterna i allmänhet främjar innovation. Dels kan 

varumärkesrättigheter påverka det allmänna intresset negativt eftersom 

varumärkesinnehavare beviljas ensamrätt som ger ett allt för omfattande skydd, vilket 

innebär risk för att innovationen hämmas och konkurrensen snedvrids. Immaterialrättslig 

ensamrätt delar de facto upp den inre marknaden till att gälla för de enskilda områdena som 

medlemsländernas landsgränser skapar, vilket står i strid med den inre marknadens 

grundidé. 100  Det finns även olika intressen som styr regleringen av varumärkesrätten. 

Varumärkesinnehavaren vill erhålla ett så omfattande skydd som möjligt så att denne kan 

dra så stor ekonomisk nytta som möjligt. Varumärkesinnehavaren vill med andra ord ha 

monopol. Å andra sidan vill EU främja principen om fri rörlighet och effektivisera 

konkurrensen till fördel för den inre marknaden och dess enskilda konsumenter. Det är med 

andra ord ostridigt att en balansgång är nödvändig mellan de olika parterna och deras 

intressen. 

Varumärkesrättslig ensamrätt är särskilt konkurrensbegränsande eftersom den inte är 

tidsbegränsad. Om ensamrätten inte upphör av någon orsak kan en varumärkesinnehavare 

därmed besitta ett evigt skydd. 101  Det faktum att en varumärkesinnehavare kan besitta 

ensamrätt till varumärket på obestämd tid innebär att tredje parter inte kan nyttja varumärket. 

Tredje parter kan inte heller använda liknande varumärken eftersom det riskerar förväxlas 

med varumärkesinnehavarens varumärke. Så som ovan påpekades utgör detta ett hot mot 

innovation. Dessutom utgör detta ett hot mot det allmänna intresset eftersom konsumenter 

inte kan få tag på vilka tjänster eller varor som helst på grund av varumärkesrättsliga 

hinder.102 De konkurrensrättsliga regleringar som framfördes i kapitlet ovan fungerar som 

en utjämnare för de konkurrensbegränsningar som den varumärkesrättsliga ensamrätten 

 

99 Oesch 2017, s. 1–2. 
100 Waelde et al. 2013, s. 18. 
101 Ensamrätten till ett varumärke kan till exempel upphöra på grund av att det mister sin särskiljningsförmåga, 

att det inte använts under en tidsperiod på 5 år eller att ensamrätten inte förnyats inom den angivna tidsperioden. 

Se till exempel Hoppu et al. 2020, s. 488: ”Tavaramerkki voidaan menettää, jos merkki on kadottanut 

erottamiskykynsä, jos se on tullut harhaanjohtavaksi tai jos se on ollut ilman hyväksyttävää syytä käyttämättä 

viimeiset viisi vuotta.”. 
102  Till exempel i fall där varumärkesinnehavare åberopar sin varumärkesrätt när tredje parter försöker 

importera varor med varumärket eller när tredje parter försöker släppa ut varor belagda med liknande 

varumärken som varumärkesinnehavarens. 
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bidrar med. 103  I varumärkesrättslig mening strävar FEUF:s artiklar och import- och 

exportförbud efter att jämna ut eller begränsa varumärkesinnehavarens ensamrätt till fördel 

för den inre marknaden och den fria rörligheten av varor och tjänster. När det kommer till 

varumärkesrätten och immaterialrätten i allmänhet är just dessa artiklar av stor betydelse då 

det innebär att en innehavare av en ensamrätt, enligt huvudregeln, inte ska ha rätt att begränsa 

varor eller tjänster som är beroende av dennes immateriella rättighet. 

Avslutningsvis är det skäl att påpeka att samtliga regleringar som redogjorts i detta kapitel 

tillhör EU:s primärrätt, vilket innebär att dessa regleringar ska ges företräde i tolkningen av 

den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen.104 Detta eftersom den varumärkesrättsliga 

konsumtionsprincipen grundar sig på sekundärrätt, med andra ord på direktiv och 

förordningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103  Se till exempel Oesch 2017, s. 7–8 om immateriella rättigheters förhållande till konkurrensrätten i 

allmänhet. 
104  Källor till EU-rätten och deras rangordning: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-

rattens-kallor-och-rackvidd (Refererat 4.5.2021). 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/6/eu-rattens-kallor-och-rackvidd
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4 VARUMÄRKESRÄTTSLIG KONSUMTION 

 
 

 

4.1 Konsumtionsprincipen 

4.1.1 Allmänt om immaterialrättslig konsumtion 

Ovan har det redogjorts för immaterialrätternas och särskilt varumärkesrättens relation till 

den inre marknadens regleringar och grundläggande principer. Kort sammanfattat är 

immaterialrätten och den inre marknaden i samspel med varandra samtidigt som deras 

intressen styr mot olika håll. Däremot har den inre marknadens intressen värderats högre, 

vilket har gjort att immaterialrättsinnehavares ensamrätt har begränsats till fördel för den 

inre marknaden. Ensamrätten är således inte absolut eftersom det skulle innebära en allt för 

stor påverkan på den inre marknaden och dess konkurrens.105 På EU-rättsligt plan finns det 

i huvudsak två olika tillvägagångssätt för att begränsa de immaterialrättsliga ensamrätterna. 

Det första tillvägagångssättet är begränsning genom konkurrensrättsliga förbud och det 

andra är genom immaterialrättsliga konsumtionsbestämmelser.  

Den konsumtionsprincip som idag råder i EU har sina rötter i USA (Amerikas förenta 

stater). 106  I Tyskland uppkom konsumtionsprincipen under tidigt 1900-tal, då genom 

rättspraxis. 107  Konsumtionsprincipen tillämpades även i andra europeiska länder under 

1900-talet, bland annat i Finland. Konsumtionsprincipen har sedan dess utvecklats allt mer 

i EU, i takt med internationalisering och den inre marknadens framfart. Idag omfattar 

konsumtionsprincipen alla immateriella rättigheter och eftersom EU har reglerat 

immaterialrätterna genom direktiv och förordningar är även konsumtionsregleringarna till 

stor del harmoniserade. Den konsumtionsprincip som vi i dagsläget känner till innebär i 

allmänhet att innehavaren av den immateriella rättigheten inte ska erhålla ett evigt skydd, 

utan att innehavarens ensamrätt ska konsumeras då innehavaren eller någon annan med 

dennes samtycke sätter varan i omlopp.108 

 

105 Arnerstål 2018, s. 1. 
106 Ginter 2006, s. 508. 
107 Ginter 2006, s. 508. 
108 Ginter 2006, s. 508. 
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Konsumtionsprincipen bygger på tre olika motiv. Det första motivet är handelsmotivet 

(”commerce rationale”) som bygger på att skapa utrymme för fri marknadsföring och 

vidareförsäljning av varor och tjänster som redan släppts ut på marknaden.109 Det andra 

motivet är belöningsmotivet (”reward rationale”) som innebär att innehavaren redan har 

haft möjlighet att dra ekonomisk nytta av sin vara eller tjänst när denne släppt ut den på 

marknaden för första gången.110 Det tredje och sista motivet är rättighetsmotivet (”property 

rationale”) som innebär att det finns ett behov av att balansera innehavarens intresse 

gentemot konsumentens intresse att fritt kunna förfoga över den vara som denne köpt och 

därmed äger.111 Motiven fungerar som ett komplement till de andra påverkande faktorerna 

– förbud mot konkurrensbegränsning och principen om fri rörlighet – som bidragit till 

konsumtionens tillkomst. 

 

4.1.2 Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen 

När det kommer till varumärkesrättslig konsumtion erkände EU-domstolen 

konsumtionsprincipen redan på 1970-talet genom fallet Centrafarm mot Winthrop112. Den 

varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen inkluderades även sedermera i det första 

varumärkesdirektivet från år 1988 (Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om 

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG)) och i den första 

förordningen om gemenskapsvarumärken (EU-varumärken) från år 1993 (Rådets förordning 

(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken).  

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen består som bekant av en huvudregel,113 och 

ett undantag. Den varumärkesrättsliga konsumtionens huvudregel bygger på en princip om 

att rätten till ett varumärke konsumeras när varumärkesinnehavaren eller någon med dennes 

samtycke släpper ut en varumärkesbelagd vara på marknaden för första gången. 114 

Konsumtionsprincipens undantag bygger å andra sidan på en princip om att 

varumärkesinnehavaren, under vissa omständigheter, bör ha rätt att förbjuda användningen 

av varumärket. Undantaget innehåller ett rekvisit om att varumärkesinnehavaren har rätt att 

 

109 Kur – Senftleben 2017, s. 436. 
110 Kur – Senftleben 2017, s. 436. 
111 Kur – Senftleben 2017, s. 436. 
112 Mål C-16/74 Centrafarm mot Winthrop. 
113 RP 201/2018 rd, s. 91. 
114 Bernitz et al. 2017, s. 298. 
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förbjuda den tredje parten om denne har en skälig grund för förbud. Detta innebär att en 

varumärkesinnehavare, trots konsumtion och trots EU:s andra konkurrensbegränsande 

regleringar, kan förbjuda tredje parts användning. I detta kapitel analyseras principens 

huvudregel för att besvara avhandlingens preliminära forskningsfråga.  Analysen ligger 

således till grund för undersökningen av när ett varumärke anses ha konsumerats för att 

senare kunna analysera på vilka grunder som en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda 

enligt principens undantag. Undantaget är således föremål för analys i avhandlingens femte 

kapitel. 

Konsumtionsprincipens huvudregel framgår ur artikel 15.1 i VMD enligt vilken ett 

varumärke inte ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket 

för varor som av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har släppts ut på 

marknaden inom unionen. Konsumtionsprincipen är även föreskriven i VML 9.1 §, enligt 

vilken en varumärkesinnehavare inte får förbjuda användning av ett tecken på varor som 

varumärkesinnehavaren eller någon annan med dennes samtycke släppt ut på marknaden 

under tecknet inom EES-området. I artikel 15.1 i EU-varumärkesförordningen framgår en 

motsvarande föreskrivelse av konsumtionsprincipen som i VMD. Enligt artikeln har en EU-

varumärkesinnehavare inte rätt att förbjuda användningen av EU-varumärket för varor som 

varumärkesinnehavaren eller någon annan med dennes samtycke har släppt ut på marknaden 

under varumärket i EES-området. När man granskar EU-varumärkesförordningen och VMD 

blir det tydligt att konsumtionsprincipen är EU:s försök till att balansera den inre 

marknadens och innehavarens olika intressen. 115  EU-domstolen har de facto erkänt att 

konsumtionsprincipens syfte är att förena intresset av varumärkesskydd med intresset av fri 

rörlighet för varor inom gemenskapen.116 

När man granskar den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens huvudregel kan man 

utläsa två rekvisit som bör uppfyllas för att varumärkesinnehavarens ensamrätt ska anses 

vara konsumerad. För att konsumtion ska vara för handen bör den varumärkesbelagda varan 

lagligen ha satts i omlopp på marknaden, vilket innebär att det måste ha gjorts med 

varumärkesinnehavarens samtycke om det inte är varumärkesinnehavaren själv som har satt 

den varumärkesbelagda varan i omlopp. Dessutom bör varan ha släppts ut på marknaden för 

att trigga konsumtion. Dessa två rekvisit är centrala när det kommer till rättsfall om 

 

115 Bently – Sherman 2009, s. 13. 
116 Se C-63/97 BMW, punkt 57 och C-337/95 Dior, punkterna 37 och 38. 
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varumärkesrättslig konsumtion. Deras innebörd kommer att redogöras för nedan, i 

avhandlingens kapitel 4.4 och 4.5. 

 

 

4.2 Geografisk begränsning 

4.2.1 Allmänt om konsumtionens omfattning 

Innan vi går in på djupet av konsumtionsprincipen och dess huvudregel är det skäl att 

undersöka principens geografiska omfattning. Man brukar säga att den varumärkesrättsliga 

konsumtionen har olika grader av geografisk omfattning, 117  vilket innebär att 

varumärkeskonsumtionens rättsverkningar enbart gäller för ett specifikt område. 

Varumärket kan således ha konsumerats inom ett område, men inte inom ett annat. Eftersom 

konsumtion sker områdesvis är det viktigt att redogöra för områdena och vad som gäller för 

det enskilda varumärket. Traditionellt har den geografiska omfattningen av konsumtion 

delats in i tre olika grader av geografisk omfattning: nationell, regional och internationell.118 

Konsumtionen är nationell om konsumtionens rättsverkningar enbart har effekt inom landets 

eget territorium.119 En konsumtion är regional när den omfattas av flera länder. Ett exempel 

på ett regionalt geografiskt område är EES-området. Om en vara försedd med ett varumärke 

släpps ut på marknaden inom EES-området anses ensamrätten till varumärket ha 

konsumerats inom medlemsländernas territorium. Konsumtionen är internationell om den 

omfattar alla länder oberoende frihandelszoner eller landsgränser.120 

 

4.2.2 EES-området  

Den varumärkesrättsliga konsumtionens geografiska omfattning har diskuterats ända sedan 

EES-området uppkom. 121  Gränsdragningen är svår men nödvändig för att 

konsumtionsprincipen ska uppfylla sin funktion. Historiskt sett var EU:s 

konsumtionsföreskrivelser något otydliga, vilket ledde till att medlemsländerna tillämpade 

 

117 Bernitz et al. 2017, s. 298–299. Se även Levin 2011, s. 438. 
118 Kur – Senftleben 2017, s. 437–439. Se även Mylly 2000, s. 3–4. 
119 Levin 2011, s. 438. 
120 Levin 2011, s. 348. Se även Mylly 2000, s. 4. 
121 Calboli 2002, s. 49.  
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olika geografiska omfattningar för den varumärkesrättsliga konsumtionen. Exempelvis 

tillämpade Finland och de andra nordiska länderna en internationell konsumtion tidigare.122 

Detta ledde till ojämlikheter medlemsländer emellan, vilket påverkade parallellhandeln och 

den fria rörligheten av varor. För att förstärka den inre marknadens status och för att 

förtydliga EU:s konsumtionsföreskrivelser uppkom doktrinen om regional konsumtion för 

EES-området, vilket påstås vara en kompromiss mellan nationell och internationell 

konsumtion.123  

Som ovan har konstaterats krävs, enligt artikel 15.1 i VMD (VML 9:1) och artikel 15.1 i 

EU-varumärkesförordningen, varumärkesinnehavarens samtycke om någon annan än 

varumärkesinnehavaren själv släpper ut varan inom unionen. Detta innebär att konsumtion 

är för handen om varumärkesinnehavaren släppt ut varan inom EES-området, eller om någon 

annan har gjort det med dennes samtycke. Däremot innehåller den föreskrivna 

konsumtionsprincipen ingen specificering huruvida den regionala konsumtionen för EES-

området är ett minimikrav eller om EES-områdets regionala konsumtion är det enda möjliga 

alternativet 124 , och således ett maximikrav. Det var även oklart huruvida artikeln helt 

utesluter internationell konsumtion.125  

Oklarheterna klarades upp i Silhouette-fallet 126  då EU-domstolen preciserade 

konsumtionens geografiska omfattning genom att erkänna regional konsumtion för hela 

EES-området.  I fallet hade Silhouette sålt ett parti av utgående glasögonbågsmodeller till 

ett bulgariskt bolag. Enligt en obekräftad källa genomfördes köpet med ett särskilt förbehåll 

om att det bulgariska bolaget enbart fick sälja glasögonbågarna i östblocksländer. Det 

österrikiska bolaget Hartlauer hade senare köpt upp samma parti i Bulgarien som de sedan 

återimporterade till Österrike för försäljning. I fallet blev det således relevant att avgöra 

huruvida Österrike hade rätt att tillämpa internationell konsumtion när det kom till 

återimport av glasögonbågar till Österrike, som ursprungligen sålts i Bulgarien.127 

 

122 Oesch et al. 2008, s. 529. 
123 Calboli 2002, s. 49. 
124 Zappalaglio 2015, s. 74. Se även Haarmann 2014, s. 378. 
125 Haarmann 2014, s. 378. 
126 C-355/96 Silhouette. 
127 Bulgarien var vid denna tidpunkt inte medlem i EU, vilket innebär att Bulgarien klassades som ett så kallat 

tredje land. 
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EU-domstolen konstaterade i sitt avgörande att VMD:s konsumtionsföreskrivelser ska tolkas 

så att de medför en fullständig harmonisering av de regler som är knutna till ett varumärke.128 

EU-domstolen klargjorde därmed att konsumtionen är regional inom EES-området. 129 

Generaladvokat Francis G. Jacobs påpekade mycket riktigt i sitt förslag till avgörande att 

detta skulle leda till ojämlikhet mellan länder som tillämpar principen om internationell 

konsumtion och de länder som i enlighet med direktivet enbart tillämpar principen om 

regional konsumtion.130 Dessutom skulle den regionala konsumtionen inte ha någon verkan 

eftersom varor från tredje länder fritt kan ta sig in på EES-området via andra länder och 

således innebära konsumtion av varumärkesinnehavares rättigheter.  

EU-domstolen har efter sina avgöranden om regional konsumtion för EES-området fått 

mycket påtryckningar av medlemsländer som har förespråkat internationell konsumtion. 

EU-domstolen forsatte dock i Zino Davidoff-fallet 131  att ta avstånd från principen om 

internationell konsumtion och fortsatte därmed med att erkänna regional konsumtion för 

EES-området. De föreskrivna reglerna om EES-områdets regionala konsumtion för 

varumärken bör således tolkas som ett såväl minimikrav som maximikrav.132 

 

4.2.3 Internationell konsumtion vs. ”Fortress Europe” 

I dagsläget känner EES-området och EU överlag enbart till den regionala konsumtionen som 

föreskrivits i EU-rätten och sedermera erkänts i rättspraxis. Internationell konsumtion skulle 

innebära att en varumärkesinnehavare inte skulle ha möjlighet att förbjuda återförsäljning 

av varan efter att den släppts ut på marknaden i vilket land som helst. Den internationella 

konsumtionen skulle således leda till en fri parallellhandel världen över men på bekostnad 

av varumärkesinnehavarens intressen.133 

Rättslitteraturen har naturligt framfört argument såväl emot som för införande av 

internationell konsumtion i EU. Ett av de främsta argumenten för internationell konsumtion 

 

128 C-355/96 Silhouette, punkt 23. 
129 C-355/96 Silhouette, domslutets punkt 1–2. 
130 Generaladvokat Francis G. Jacobs förslag till avgörande av den 29 januari 1998 i fallet C-355/96 Silhouette, 

punkt 52. 
131 Förenade fallen C-414-416/99 Zino Davidoff. 
132 Haarmann 2014, s. 378. 
133 Se till exempel Mylly 2000, s. 6–7. 
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är att det skulle leda till mindre problematik och mindre ojämlikhet för näringsidkare 

verksamma i världshandeln. En del hävdar att skillnaderna medför problem särskilt när det 

kommer till handeln mellan EU och USA. 134  Utöver detta finns det två andra centrala 

argument till fördel för internationell konsumtion, främst i ljuset av parallellhandeln. För det 

första menar en del forskare att parallellhandel är positivt eftersom det hindrar 

varumärkesinnehavare från att spjälka upp världshandeln till att enbart fungera på nationell 

nivå.135 Internationell konsumtion är således även positivt ur konsumentsynvinkel då det 

möjliggör parallellimport av billigare varor. På sikt skulle det troligen även innebära att 

priserna inom EES-området skulle sjunka. Dessutom har det i rättslitteraturen påståtts att 

internationell konsumtion skulle främja innovation då konkurrensen skulle hårdna. Det 

andra centrala argumentet är att ett varumärkes centrala funktion är att påvisa ursprung. 

Forskare menar att parallellimporterade varor de facto påvisar ursprung, vilket är 

varumärkesrättens huvudsakliga syfte. En varumärkesinnehavare borde således inte ha rätt 

att kontrollera eller förbjuda sådan användning. 

Zappalaglio målar den regionala konsumtionen för EES-området som en fästning då han 

redogör för EU:s vilja att gå mot mer internationell konsumtion: ”Hence, it is submitted that 

while Silhouette created the ‘Fortress Europe’, Sebago made it impregnable”. Zappalaglios 

yttrande är förståeligt eftersom EU-domstolen i Sebago-fallet136 slog fast att den regionala 

konsumtionen enbart gäller för det specifika partier som varumärkesinnehavaren givit sitt 

samtycke före,137 vilket gjorde det ännu svårare för parallellhandlare att importera varor till 

EES-området. Detta eftersom parallellhandlaren, i enlighet med Sebago-fallet, måste ha 

samtycke för det specifika partiet som importeras från tredje länder, även om likadana varor 

redan finns till salu i EES-området. Det är således enbart spekulationer och allmän 

diskussion som förs angående EU:s möjligheter att implementera internationell konsumtion. 

Med tanke på det ovan framförda förblir det osannolikt att EU inom en snar framtid skulle 

vara villiga att bryta traditionen av regional konsumtion för EES-området. 

 

 

134 Zappalaglio 2015, s. 68. 
135 Gross 2001, s. 6. 
136 C-173/98 Sebago. 
137 C-173/98 Sebago, punkt 22. 
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4.3 Parallellimport och konsumtion 

Parallellimport är för handen när varumärkesskyddade varor köps in eller importeras utanför 

varumärkesinnehavarens ordinarie distributionsled. Den tredje parten konkurrerar då med 

varumärkesinnehavaren genom att sälja de varumärkesbelagda varorna på samma marknad 

som varumärkesinnehavaren. Detta fenomen är något som har kommit att kallas för gråa 

varor (”gray market goods”) och har blivit mycket kontroversiellt främst på grund av att 

dessa gråa varor ofta är mycket billigare än de varor som varumärkesinnehavaren 

ursprungligen har fört ut på marknaden.138 Även om gråa varor är något kontroversiella 

upplever konsumenterna det som positivt just eftersom dessa varor vanligtvis är billigare. 

Varumärkesinnehavare är dock inte lika positivt inställda då de förlorar kontroll över hur 

varorna cirkulerar på marknaden och konkurrensen hårdnar.139  

I enlighet med EU:s konkurrensrätt är parallellimport tillåtet om det inte föreligger några 

immaterialrättsliga hinder. Om en varumärkesinnehavare hindrar parallellimport trots att det 

är tillåtet kan det stå i strid med de i FEUF uppställda konkurrensreglerna och därmed utgöra 

en otillåten konkurrensbegränsning. När det kommer till varumärkesrättslig konsumtion och 

parallellimport är huvudregeln att parallellimport inom EES-området är tillåtet eftersom en 

varumärkesbelagd vara som lagligen släppts ut på marknaden har lett till att 

varumärkesinnehavarens ensamrätt har konsumerats. Utgångsläget är dock annat om de 

varumärkesbelagda varorna importeras från ett land utanför EES-området, från ett så kallat 

tredje land. Parallellimporteras en vara från ett tredje land till EES-området är importen inte 

tillåten om varumärkesinnehavaren inte har gett sitt uttryckliga godkännande till att de 

varumärkesbelagda varorna importeras och släpps ut på marknaden inom EES-området. 

Man kan således utläsa två olika typer av parallellimport: dels en laglig parallellimport, dels 

en olaglig parallellimport. 

Parallellimport är ofta länkat till den varumärkesrättsliga konsumtionen eftersom 

konsumtionsproblematiken ofta uppstår till följd av av parallellimport. Så som beskrevs 

ovan är varumärkesinnehavaren ofta negativt inställd till parallellimport eftersom 

parallellimporten leder till ökad konkurrens och möjligen till förlorad inkomst. Därför är 

varumärkesinnehavare ofta beredda på att motsätta sig och om möjligt förbjuda 

 

138 Reed 2002, s. 141–142. 
139 Calboli – Lee 2016, s. 343. 
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parallellimporterade varor från att säljas på den specifika marknaden. I dylika fall är det 

därmed vanligt att frågan om varumärkesinnehavarens ensamrätt till varumärket har 

konsumerats eller inte redogörs för att avgöra om parallellimporten är laglig eller olaglig. 

 

 

4.4 Varumärkesinnehavarens samtycke 

I avhandlingens kapitel 4.1 konstaterades det att konsumtionsprincipens huvudregel 

omfattar två rekvisit: dels bör varumärkesinnehavaren ha givit sitt samtycke till att den 

varumärkesbelagda varan släpps ut om någon annan än varumärkesinnehavaren släpper ut 

varan, dels bör den varumärkesbelagda varan ha släppts ut på marknaden. I detta kapitel 

kommer det första rekvisitet, samtycket, att analyseras. EU-domstolen har i ett flertal 

avgöranden tagit ställning till vad varumärkesinnehavarens samtycke konkret innebär och 

därför är det skäl att analysera rekvisitet utifrån rättspraxis. Utifrån rättspraxisen har vissa 

konkreta kriterier kunnat utläsas och därför kommer de enskilda fallen redogöras utifrån 

dessa. 

 

Ett uttryckligen uttryckt eller underförstått samtycke 

I Zino Davidoff-fallet140 konstaterade EU-domstolen att varumärkesinnehavarens samtycke 

normalt innebär ett uttryckligen angivet samtycke. 141  Man kunde tänka sig att 

varumärkesinnehavaren till exempel har ingått ett avtal om licens med den tredje parten eller 

på annat sätt överlåtit rätten att sälja de varumärkesbelagda varorna till tredje part. EU-

domstolen konstaterade däremot också att ett samtycke även kan vara underförstått. Detta 

innebär att ett underförstått samtycke kan vara för handen om det är befogat med tanke på 

omständigheterna som har inträffat före, samtidigt som eller efter utsläppet på marknaden 

utanför EES-området.142 Det faktum att ett samtycke kan vara underförstått har sedermera 

erkänts ytterligare i EU-domstolens punkt 25 i avgörandet för Makro 

Zelfbedieningsgroothandel-fallet143. EU-domstolen har dock preciserat det underförstådda 

samtycket genom att konstatera att samtycket bör uttryckas på ett sådant sätt att det med 

 

140 C-414/99–C-416/99 Zino Davidoff. 
141 C-414/99–C-416/99 Zino Davidoff, punkt 46. 
142 C-414/99–C-416/99 Zino Davidoff, punkt 46. 
143 C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel. 



 37 

säkerhet återger varumärkesinnehavarens vilja att avstå från sin ensamrätt.144 Detta torde 

med andra ord innebära att ett samtycke kan vara underförstått men att det samtidigt med 

säkerhet bör innebära att varumärkesinnehavaren frånsäger sig sin ensamrätt. Praktiskt taget 

innebär preciseringen att det i de flesta fall inte räcker med ett underförstått samtycke, då 

detta sällan kan uppfylla det senare kravet på att det även bör med säkerhet innebära en 

frånsägelse av ensamrätten.  

 

Samtyckets geografiska omfattning 

Varumärkesinnehavarens samtycke är också beroende av vilket geografiskt område som det 

har givits för. Detta innebär att om varumärkesinnehavarens samtycke inte har givits för det 

område var den varumärkesbelagda varan släppts ut anses samtycke inte ha givits 

överhuvudtaget. EU-domstolen konstaterade nämligen i Zino Davidoff-fallet att 

varumärkesinnehavarens samtycke till utsläpp inom EES-området inte kan antas ha givits i 

en situation där innehavaren givit sitt samtycke till utsläpp utanför EES-området. 145 

Praktiskt taget innebär detta att en varumärkesinnehavare bör ha givit samtycke till utsläpp 

inom EES-området för att samtyckets kriterier ska ha uppfyllts och varumärket ska anses ha 

konsumerats. Zino Davidoff-fallet har betraktats som en vinst för varumärkesinnehavare,146 

eftersom det utesluter parallellimport från tredje länder utan dennes samtycke. Även om 

varumärkesinnehavaren givit sitt samtycke till utsläpp utanför EES-området. 

 

Ekonomiska samband 

Samtycke kan även vara för handen om det finns ekonomiska samband mellan parterna. I 

fallet Ideal-Standard 147  konstaterade EU-domstolen nämligen att man kan anse att 

varumärkesinnehavaren givit samtycke bland annat genom licens och om näringsidkarna har 

ekonomiska band sinsemellan.148 EU-domstolen gav i punkt 34 i Ideal-Standard-avgörandet 

även exempel på vilka typer av ekonomiska band det kan vara fråga om. Enligt domstolen 

kan det vara fråga om ekonomiska band när den tredje parten tillhör samma företag, är 

licenstagare, är ett moder- eller dotterbolag i samma koncern som varumärkesinnehavaren 

 

144 C-414/99–C-416/99 Zino Davidoff, punkt 45. 
145 C-414/99–C-416/99 Zino Davidoff, punkt 32–33. 
146 Mylly 2002, s. 91. 
147 C-9/93 Ideal-Standard. 
148 C-9/93 Ideal-Standard, punkt 34. 
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eller är en ensamagent till varumärkesinnehavaren. Avgörandet är viktigt eftersom EU-

domstolen med det specifika konstaterandet ville förhindra manipulering av 

varumärkesrätten då näringsidkare annars kunde överlåta rättigheter till dotterbolag eller 

ensamagenter och på så sätt skydda deras rättigheter genom parallellhandel.  

Det ekonomiska sambandets innebörd har sedermera utvecklats i Schweppes-fallet149. I fallet 

var det fråga om huruvida det faktum att Schweppes Cadbury varumärkesportföljen år 1998 

hade överlåtits till Coca Cola-koncernen utgjorde ett kommersiellt samband mellan Coca 

Cola-koncernen och Schweppes-koncernen. De två parterna hade gjort en geografisk 

indelning av de ifrågavarande ensamrätterna: Schweppes-gruppen hade bland annat rätt att 

använda varumärket i Spanien medan Coca Cola-koncernen hade rätt att använda 

varumärket i, bland annat, England. Till saken hör även att Coca Cola-koncernen och 

Schweppes-koncernen, trots inga direkta ekonomiska samband, tillsammans hade 

upprätthållit en global image av varumärket Schweppes. Detta gjorde bolagen till exempel 

genom att använda sig av respektive parts varumärken och varor i marknadsföring. 

Dessutom såldes Coca Cola-koncernens varor via internet till flera länder där Schweppes-

koncernen hade ensamrätt till det parallella varumärket, utan att Schweppes-koncernen 

motsatte sig.150 Dessa förfaranden, tillsammans med det faktum att bolagen tillsammans 

hade delat upp den inre marknaden, gjorde att de parallella varumärkena blev 

förväxlingsbara för konsumenter.  

I fallet hade Coca Cola-koncernens distributör Red Paralela börjat marknadsföra och sälja 

varor märkta med Schweppes varumärket i Spanien. Fallet hänsköts till EU-domstolen för 

att avgöra hur artikel 15.1 i VMD ska tolkas i ljuset av artikel 36 i FEUF. Generaladvokat 

Paolo Mengozzi konstaterade i sitt förslag till avgörande att begreppet ”ekonomiskt band” 

är ett konkret kriterium snarare än formellt och att innebörden av begreppet inte är bunden 

till de exempel som framkommit genom rättspraxis. 151  Generaladvokaten konstaterar 

därmed vidare att begreppet ”ekonomiskt band” bör anses vara för handen även när 

varumärkesinnehavarna har gemensamma affärsstrategier. Det bör också anses vara uppfyllt 

om parterna ingår överenskommelser i syfte att gemensamt kontrollera användningen av 

nämnda varumärken på ett sådant sätt att de har möjlighet att direkt eller indirekt bestämma 

 

149 C-291/16 Schweppes. 
150 C-291/16 Schweppes, punkt 14. 
151 Här menas de exempel på ekonomiska band som redogjorts tidigare i avhandlingen, till exempel licensering 

eller dotter- eller moderbolag. 
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vilka varor som ska förses med varumärket samt möjlighet att kontrollera varornas 

kvalitet.152 

I sitt avgörande konstaterade EU-domstolen att en varumärkesinnehavare inte kan förbjuda 

tredje parts användning av varumärket med stöd av risk för förväxling eftersom 

varumärkesinnehavaren själv har fortsatt upprätthålla en bild av ett globalt och gemensamt 

varumärke. Domstolen påpekade att ett sådant agerande medför att innehavarens varumärke 

inte längre uppfyller sin grundläggande funktion, det vill säga ursprungsfunktionen, och 

innebär således att innehavaren själv har undergrävt – eller till och med förvanskat – 

varumärkets grundläggande funktion. 153  EU-domstolen slog därmed fast att 

varumärkesinnehavaren inte kan åberopa behovet av att skydda särskiljnings- eller 

ursprungsfunktionen till stöd för att motsätta sig import av identiska varor som är försedda 

med samma varumärke från en annan medlemsstat, där varumärket numera innehas av 

nämnda tredje part.  

Det ekonomiska sambandet har således två kriterier för att det ska uppfylla kraven för 

samtycke. Dels föreligger samtycke om varumärkesinnehavaren tillsammans med den tredje 

parten har främjat en bild av ett gemensamt och globalt varumärke, dels om 

varumärkesinnehavaren har ekonomiska band till den tredje parten. Utöver detta föreligger 

även samtycke, så som det första fallet påvisade, om den tredje parten tillhör samma företag 

som varumärkesinnehavaren, är en licenstagare till varumärkesinnehavaren, är ett moder- 

eller dotterbolag i samma koncern som varumärkesinnehavaren eller slutligen om den tredje 

parten är en ensamagent till varumärkesinnehavaren. 

 

Avtalsvillkorens inverkan på samtyckesanalysen 

Ett samtycke som anses ha givits på grund av ekonomiska samband är däremot inte absolut. 

Detta slog EU-domstolen fast i sitt avgörande för fallet Copad154 när domstolen konstaterade 

att licens inte innebär att varumärkesinnehavarens samtycke är ovillkorligt eller absolut. EU-

domstolen argumenterade att varumärkesinnehavaren inte behöver ha gett sitt samtycke till 

att varan satts i omlopp på marknaden, även om hen har beviljat licens. I detta sammanhang 

är avtalets innehåll centralt, vilket innebär att om licenstagaren bryter mot något av 

 

152 Generaladvokat Paolo Mengozzis förslag till avgörande i fallet C-291/16, punkterna 72–82. 
153 C-291/16 Schweppes, punkt 40. 
154 C-59/08 Copad. 
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licensvillkoren kan det betraktas som att varumärkesinnehavaren inte har gett sitt samtycke, 

vilket i sin tur leder till att licenstagarens utsläpp på marknaden inte behöver innebära att 

varumärkesinnehavarens ensamrätt har konsumerats.155  

 

Samtycke enbart för specifika varupartier 

För att varumärkesinnehavaren ska anses ha givit sitt samtycke till utsläpp bör samtycket 

gälla för det specifika varupartiet som släpps ut på marknaden inom EES-området. Ett 

samtycke ges vanligen för ett visst parti av varor och utesluter därmed att samtycke har givits 

för andra partier. Detta har sitt ursprung från EU-domstolens avgörande i Sebago-fallet156. I 

avgörandet konstaterade EU-domstolen nämligen att ett varumärke är konsumerat enbart för 

individuella varor eller partier som med varumärkesinnehavarens samtycke förts ut på EES-

området. 157  Varumärkesinnehavarens samtycke gäller således inte andra exemplar eller 

partier för vilka varumärkesinnehavaren inte givit sitt uttryckliga samtycke.  

EU-domstolens riktlinjer från såväl Zino Davidoff-fallet och Sebago-fallet som Copad-fallet 

sammansluts i Coty Prestige-fallet 158  vilket motiverar att redogöra för fallet som en 

sammanfattning för rättspraxisens samtliga riktlinjer för samtyckesrekvisitet. I fallet hade 

Coty Prestige ingått avtal med återförsäljare av de parfymer som de själva tillverkade och 

sålde. Coty Prestige levererade dels parfymer som var till för försäljning, dels parfymer som 

var märkta som provexemplar genom textbeskrivningarna ”demonstration” och ”ej till 

försäljning”. I det avtal som Coty Prestige ingått med återförsäljare fanns ett förbud om att 

sälja provexemplaren.  I fallet hade en återförsäljare dock sålt dessa provexemplar till en 

tredje part, Simex Trading, som senare hade sålt provexemplaren vidare på marknaden. EU-

domstolen konstaterade att det faktum att varorna var märkta med ”demonstration” och ”ej 

till försäljning” starkt indikerade på varumärkesinnehavarens ovilja att sätta det märkta 

partiet i omlopp både inom EES-området och utanför.159 Enligt EU-domstolen var det inte 

heller relevant huruvida den ekonomiska aktör som importerar varor försedda med 

varumärket inte kände till att varumärkesinnehavaren motsatte sig att varorna fördes ut på 

marknaden inom EES-området eller att de salufördes på denna marknad av andra aktörer än 

 

155 C-59/08 Copad, punkterna 46–51. 
156 C-173/98 Sebago. 
157 C-173/98 Sebago, domslutet. 
158 C-127/09 Coty Prestige. 
159 C-127/09 Coty Prestige, punkt 43. 
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av godkända återförsäljare.160 I fallet blev således samtliga kriterier för samtycke relevanta: 

ett underförstått samtycke föreligger inte, trots ekonomiska band, om samtycket inte innebär 

att varumärkesinnehavaren tydligt sagt ifrån sig ensamrätten. Dessutom blev kriteriet om 

samtycke för det specifika varupartiet relevant då EU-domstolen kunde konstatera att 

samtycke inte förelåg eftersom det inte givits för det specifika partiet. EU-domstolen 

grundade sitt argument på att samtycke för partier inte förelåg eftersom textbeskrivningarna 

talade för varumärkesinnehavarens ovilja. 

I Coty Prestige-fallet, likt Zino Davidoff-fallet, verkar det utifrån EU-domstolens 

ställningstaganden som att en varumärkesinnehavare till viss del kan påverka varumärkets 

konsumtion med hjälp av avtalsrättsliga medel. Till exempel genom att göra det tydligt att 

vissa varor inte är tillägnade försäljning, vilket dels kan innebära att samtycke inte erhållits, 

dels att de inte anses ha släppts ut på marknaden. Så som i Copad-fallet var även de 

avtalsrättsliga villkoren av betydelse då domstolen lade vikt vid vad parterna sinsemellan 

kommit överens om. Således förstärks ytterligare det faktum att avtal mellan parterna är 

avgörande även när det kommer till varumärkesrättslig konsumtion och speciellt 

varumärkesinnehavarens samtycke till utsläppet. 

 

 

4.5 Utsläpp på marknaden 

Ovan redogjordes det för det första rekvisitet för att konsumtion ska vara för handen, 

nämligen varumärkesinnehavarens samtycke. Enligt artikel 15.1 i VMD (VML 9.1 §) och 

artikel 15.1 i EU-varumärkesförordningen krävs varumärkesinnehavarens samtycke om 

någon annan än varumärkesinnehavaren själv släpper ut varan på marknaden inom EES-

området. Vidare krävs alltså även att den varumärkesbelagda varan ska ha släppts ut på 

marknaden inom unionen, med andra ord inom EES-området. I detta kapitel kommer andra 

rekvisitets innebörd att analyseras med stöd av EU-domstolens rättspraxis. 

 

 

 

 

 

160 C-127/09 Coty Prestige, punkt 40. 
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Överlåtelsekrav – förlorad kontroll och realisering av det ekonomiska värdet 

EU-domstolen har specificerat det andra rekvisitets betydelse bland annat i Peak Holding-

fallet 161 . År 2000 sålde Factory Outlet ett parti av varor försedda med 

varumärkesinnehavaren Peak Holdings varumärke Peak Performance. Det ifrågavarande 

partiet hade ursprungligen importerats till EES-området av varumärkesinnehavaren och 

senare tillhandahållits för försäljning ibland annat Sverige och Danmark i Peak Performance 

Productions162 butiker samt i butiken Base Camp163. Factory Outlet hade förvärvat partiet 

från COPAD, som i sin tur hade förvärvat partiet av Peak Performance Productions.  

EU-domstolen tog ställning till när de varumärkesbelagda varorna de facto anses vara 

utsläppta på marknaden. EU-domstolen inledde med att påpeka att en 

varumärkesinnehavares ensamrätt konsumeras när denne överlåter varumärkesbelagda varor 

till tredje parter inom EES-området.164 Vidare konstaterade EU-domstolen att ensamrätten 

åtminstone konsumeras vid en försäljning eftersom varumärkesinnehavaren på det sättet kan 

realisera det ekonomiska värde som är knutet till varumärket. 165  Det faktum att 

varumärkesinnehavaren importerar eller bjuder ut varumärkesbelagda varor inom EES-

området innebär således inte att dennes rättigheter har konsumerats. Sådana åtgärder innebär 

nämligen inte att rätten att förfoga över varorna, besittningen, överförs till tredje part. Det 

innebär heller inte att varumärkesinnehavaren har realiserat varumärkets ekonomiska värde. 

Varumärkesinnehavaren har även, efter import och erbjudande, intresse av att behålla 

fullständig kontroll över de varor som försetts med varumärket, bland annat för att garantera 

varornas kvalitet.166  

EU-domstolen konstaterade således att import och att bjuda ut varor till försäljning, antingen 

i egna butiker eller i närstående bolags butiker, inte kan likställas med att föra ut varor på 

marknaden. 167  Detta eftersom någon riktigt överlåtelse inte har skett, vilket innebär att 

varumärkesinnehavaren inte har realiserat det ekonomiska värdet som är kopplat till varan 

och varumärket. Med andra ord är så kallade förberedande handlingar, som att importera 

 

161 C-16/03 Peak Holding. 
162 Peak Performance Productions är ett närstående bolag till Peak Holding som har beviljats rätt att använda 

varumärket. 
163 Base Camp är en butik som tillhandahålls av Carli Gry Denmark A/S. Carli Gry Denmark A/S är i sin tur 

ett systerbolag till Peak Performance Production. 
164 C-16/03 Peak Holding, punkt 39. 
165 C-16/03 Peak Holding, punkt 40. 
166 C-16/03 Peak Holding, punkt 42. 
167 C-16/03 Peak Holding, punkt 43. 
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eller bjuda ut, inte att släppa ut varor på marknaden. 168  Detta ställningstagande har 

sedermera erkänts i fallen eBay och Viking Gas.169  

EU-domstolens avgörande är logiskt eftersom det fastställer att begreppet och rekvisitet 

”förts ut på marknaden” kräver att varumärkesinnehavaren förlorar besittningen över den 

varumärkesbelagda varan. Det är skäligt dels för att varumärkesinnehavaren då kan utnyttja 

den ekonomiska fördel som varumärket tillbringar, dels för att varumärkesinnehavaren inte 

förlorar kontroll över den varumärkesbelagda varan innan en dylik överlåtelse har skett. Det 

faktum att en varumärkesinnehavare importerar eller marknadsför varumärkesbelagda varor 

inom EES-området innebär således inte att dennes besittning har gått förlorad, även om det 

är meningen att detta ska ske. EU-domstolens avgörande är också logiskt med tanke på tredje 

parters eller eventuella konsumenters intressen. Hade inte en överlåtelse, där besittningen 

övergår från varumärkesinnehavaren till den tredje parten eller konsumenten, inneburit en 

rätt för dessa att fritt förfoga över de varor som de köpt och därmed äger rätten till, hade 

förfarandet stått i strid med allmänna avtals- och konsumenträttsliga principer. 

 

Avtalsvillkorens betydelse 

I Peak Holding-fallet påpekade varumärkesinnehavaren Peak Holding även, bortsett från det 

som det redogjordes för ovan, att de inte hade givit sitt samtycke till COPAD:s 

vidareförsäljning eftersom det ingångna avtalet innehöll ett förbud om vidareförsäljning till 

bland annat Sverige. Peak Holding ansåg därför att man inte kan anse att varorna förts ut på 

marknaden. EU-domstolen påpekade däremot att VMD och EU-varumärkesförordningen 

bör tolkas så att varumärkesinnehavarens rätt konsumeras när denne överlåter 

varumärkesbelagda varor för försäljning inom EES-området. Detta avtalsvillkor leder 

därmed inte till att ensamrätten inte konsumeras, eftersom rätten redan har konsumerats i 

och med varumärkesinnehavarens överlåtelse till den tredje parten, i detta fall till COPAD.  

En annan viktig aspekt när det kommer till att sätta varor i omlopp är så kallade 

provexemplar. Så som tidigare konstaterats i fallet Coty Prestige anses varor inte ha släppts 

ut på marknaden om de är märkta som provexemplar och om innehavaren när som helst har 

rätt att återfå varorna.170 

 

168 Kur – Senftleben 2018, s. 440. 
169 Se C-324/09 eBay, punkterna 70–73 och C-46/10 Viking Gas, punkt 32. 
170 C-127/09 Coty Prestige, punkt 48. 
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4.6 Konsumtionsverkan 

4.6.1 Tredje parts försäljningsrätt 

Rättsverkningen av att ett varumärke och den därtill hörande ensamrätten har konsumerats 

är att den varumärkesbelagda varan, inom det geografiska området som omfattas av 

konsumtionen, fritt kan överlåtas utan hinder av varumärkesrätten. 171  En 

varumärkesinnehavare kan således inte förbjuda återförsäljning eller import av varan genom 

att åberopa sin varumärkesrätt.172 Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen fungerar 

således som ett förtydligande eller komplement till de import- och exportrestriktioner som 

föreskrivits i FEUF artiklarna 34 och 35.  I detta hänseende är det relevant att påpeka att om 

varan i något återförsäljningsled förändrats och därmed inte motsvarar det som 

varumärkesinnehavaren ursprungligen släppt ut på marknaden bör det framgå i samband 

med försäljningen eller marknadsföringen. Det kan nämligen innebära att tredje part inte har 

rätt att vidareförsälja den varumärkesbelagda varan.  

 

4.6.2 Tredje parts marknadsföringsrätt 

Bortsett från återförsäljning har tredje parter även rätt att använda sig av varumärket i 

marknadsföring. Detta erkändes i Dior-fallet173 när EU-domstolen konstaterade att tredje 

parts försäljningsrätt även innebär rätt att marknadsföra varorna. EU-domstolen 

konstaterade i sitt avgörande att när varumärkesinnehavarens rätt har konsumerats innebär 

det att tredje parter har rätt att fritt återförsälja varorna samt rätt att använda varumärket för 

marknadsföring av de ifrågavarande varorna.174  

Eftersom syftet med konsumtionsprincipen och dess verkning är att en vara fritt ska kunna 

säljas vidare måste det även innebära att varan fritt kan marknadsföras.175 Om rätten att 

använda varumärket för marknadsföring inte skulle konsumeras på samma sätt som rätten 

till försäljning skulle det bli omöjligt att sälja varorna.176  EU-domstolens avgörande är 

 

171 Bernitz et al. 2017, s. 298. 
172 RP 201/2018 rd, s. 91. Se även Arnerstål 2018, s. 165. 
173 C-337/95 Dior. 
174 C-337/95 Dior, punkt 38. 
175 Arnerstål 2018, s. 170. 
176 C-337/95 Dior, punkt 37. 
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viktigt eftersom marknadsföringen ofta är avgörande när det kommer till vidareförsäljning. 

Det hade inte varit logiskt att tillåta vidareförsäljning men förbjuda marknadsföring eftersom 

detta hade stridit mot konsumtionsprincipens huvudsyfte. 
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5 VARUMÄRKESINNEHAVARENS RÄTT ATT 

FÖRBJUDA 
 

 

 

5.1 Allmänt om tredje parts användning av varumärken 

Det är viktigt för såväl näringsidkare, konsumenter som marknaden i stort att varor ska kunna 

röras fritt, särskilt inom EU. För att varor ska kunna röras fritt bör tredje parter ha rätt att 

marknadsföra och sälja varor som har ett annat kommersiellt ursprung. I vissa fall är det 

dock problematiskt att sälja eller på annat sätt nyttja en annan näringsidkares varor eftersom 

dessa kan innehålla eller bestå av en annans varumärke. Ibland kan varan i sig självt eller 

dess förpackning vara varumärket, vilket gör det ännu svårare för tredje parter att nyttja 

varan utan att riskera att kränka varumärkesinnehavarens rättigheter. 177  Det är därmed 

ostridigt, med tanke på den ovanredogjorda huvudregeln, att tredje parts användning av ett 

varumärke bör vara tillåtet i de fall där varumärkesinnehavarens rätt har konsumerats. Tredje 

parter anses ha rätt att använda varumärkesinnehavares varumärken eftersom det annars 

skulle innebära en avskärmning av marknaden, vilket i sin tur skulle leda till en hämmad 

konkurrens samt innovation och att principen om fri rörlighet inte uppfylls. 

Konsumtionsprincipens huvudregel är som bekant anledningen till att begagnade BMW-

bilar kan återförsäljas som just BMW-bilar.   

Däremot är det även ostridigt att varumärkesinnehavare i vissa fall, trots 

konsumtionsprincipens huvudregel, bör ha rätt att förbjuda användningen av varumärket, 

särskilt om omständigheterna så kräver. Vidare i detta kapitel kommer jag redogöra för 

sådana scenarion där varumärkesinnehavaren, trots konsumtionsprincipen, har rätt att 

förbjuda tredje parts användning av varumärket. Dessa scenarion är av sådant slag att den 

tredje partens användning av ett konsumerat varumärke har ansetts strida mot god 

marknadssed, vara illojalt mot varumärkesinnehavaren eller på annat sätt kränkande för 

dennes berättigade intressen, vilket har inneburit att användningen har ansetts utgöra 

varumärkesintrång. I dylika fall görs en avvägning mellan den tredje partens intressen att 

 

177 Haarmann 2014, s. 381. Se till exempel fallet C-46/10 Viking Gas där varan i sig, en kompositgasflaska, 

var skyddad av varumärkesrättslig ensamrätt. 
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marknadsföra och sälja varan och varumärkesinnehavarens berättigade intressen. I 

avvägningen spelar även EU:s primärrätt stor roll, då den bör fungera som vägledare för 

tolkningen av sekundärrätten. 

 

 

5.2 Varumärkesintrång 

Varumärkesintrång innebär att en tredje part olovligen använder varumärkesinnehavarens 

varumärke eller ett varumärke som är vilseledande och därmed riskerar att förväxlas med 

varumärkesinnehavarens varumärke.178 För att intrång ska vara för handen – och för att 

varumärkesinnehavarens ska ha rätt att utöva sin förbudsrätt – bör intrånget uppfylla två 

rekvisit. Dels måste varumärket användas av tredje part i näringsverksamhet, dels måste det 

ha använts för varor eller tjänster.179 Det första rekvisitet ”i näringsverksamhet” innebär att 

användning som inte är kommersiellt bör vara tillåtet. Dessutom krävs det att den tredje 

parten gör en aktiv handling som denne har kontroll över när denne gör intrång i 

varumärket.180 Det andra rekvisitet ”för varor eller tjänster” innebär att intrång endast kan 

föreligga om varumärket används för varor eller tjänster. Rekvisitets syfte är att avgränsa 

varumärkesintrång till sådana fall där varumärket används för varor och tjänster och därmed 

skadar varumärkets ursprungsfunktion. 181  Avgränsningen innebär att användning där 

varumärket inte används för att indikera på ett kommersiellt ursprung inte omfattas av 

varumärkesintrångsregleringen.  

Men vad innebär då varumärkesintrång för varumärkesinnehavaren? Varumärkesintrång 

riskerar skada varumärkesinnehavarens varumärke och verksamhet. Först och främst 

innebär intrång vanligen att den tredje parten som använder varumärket (eller ett tecken som 

riskeras förväxlas med varumärket) konkurrerar med varumärkesinnehavaren. Intrånget 

riskerar då orsaka förväxling och ekonomisk förlust för varumärkesinnehavaren. 182 

Varumärkesinnehavaren riskerar även, till följd av detta, att få ett ansträngt förhållande till 

 

178 Haarmann 2014, s. 391. 
179  Se artikel 10 i VMD och artikel 9 i EU-varumärkesförordningens. Se även VML 6 § för VMD:s 

implementering. 
180 Kur – Senftleben 2017, s. 276. 
181 Kur – Senftleben 2017, s. 287–288. 
182 Bengtsson – Lyxell 2006, s. 26. 
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sina återförsäljare i och med att denne bör vidta åtgärder för att minska varor eller tjänster 

på marknaden som utgör intrång. 

Ett varumärkesintrång hotar även varumärkesinnehavarens och varumärkets goodwill. Detta 

eftersom varumärkesinnehavaren inte kan garantera att de förväxlingsbara varorna innehar 

samma kvalitet eller standard som de ursprungliga varorna som varumärkesinnehavaren 

släppt ut på marknaden. Varorna är förväxlingsbara med varumärkesinnehavarens varor, 

vilket innebär att konsumenten kommer att identifiera de varor med kvalitets- och 

standardsbrister som varumärkesinnehavarens. Varor olovligen försedda med någon annans 

varumärke går sällan igenom samma kvalitetskontroller som de ursprungliga varorna och i 

värsta fall kan leda till att varorna är bristfälliga och därmed orsakar personskador.183 Både 

kvalitets- och standardbrister samt eventuella skador är sådant som skadar en 

varumärkesinnehavares goodwill, även om varumärkesinnehavaren inte har släppt ut de 

ifrågavarande varorna. 

Intrång kan även påverka eventuella licenseringar. Om tredje part olovligen använder 

varumärket riskerar varumärkesinnehavaren och dess licenstagare att påverkas, både 

ekonomiskt och konkurrensmässigt. Ett varumärkesintrång kan leda till att licenstagare inte 

vill erlägga det avtalade ersättningsbeloppet, eftersom det finns tredje parter på marknaden 

som olovligen gör intrång och konkurrerar med licenstagaren och dess verksamhet.184  

Dylika förfaranden är förbjudna eftersom de anses strida mot god affärssed och därmed göra 

intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt. En varumärkesinnehavare har ett flertal 

rättsmedel med vilka denne kan förhindra att intrånget fortsätter.185 Så som ovan konstaterats 

kan användning av ett konsumerat varumärke i vissa fall anses utgöra varumärkesintrång. 

Dessa undantas från konsumtionsprincipens huvudregel eftersom användningens 

konsekvenser anses vara så pass skadliga för varumärkesinnehavaren att det befogar rätten 

att förbjuda. Varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda tredje parts användning av ett 

konsumerat varumärke utgör således en del av artikel 36 i FEUF som möjliggör 

konkurrensbegränsande förbud i fall där det krävs för att trygga kommersiell eller industriell 

egendom. Dylika scenarion kommer framföras och analyseras nedan. 

 

183 Bengtsson – Lyxell 2006, s. 26. 
184 Bengtsson – Lyxell 2006, s. 26. 
185 Bengtsson – Lyxell 2006, s. 19. 
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5.3 Varumärkesinnehavarens skäliga grund 

5.3.1 Skälig grund 

Konsumtionsprincipens undantag gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att, under vissa 

omständigheter, förbjuda användning av varumärket trots att varumärkesinnehavarens 

ensamrätt har konsumerats. Undantaget gäller fall där varumärkesinnehavaren har en skälig 

grund för att förbjuda användningen.  

Undantaget finns föreskrivet i samtliga varumärkesrättsliga förordningar, direktiv och lagar. 

Enligt artikel 15.2 i EU-varumärkesförordningen och artikel 15.2 i VMD har en 

varumärkesinnehavare rätt att förbjuda användning av tecknet på varor, om 

varumärkesinnehavaren har en skälig grund att motsätta sig senare tillhandahållande av 

varorna. I VML 9.2 § finns en motsvarande regel enligt vilken en varumärkesinnehavare har 

rätt att förbjuda användning av tecknet på varor, om varumärkesinnehavaren har en grundad 

anledning att motsätta sig senare tillhandahållande av varorna. I VML har begreppet ”skälig 

grund” bytts ut mot ”grundad anledning” men rekvisitets innebörd bör vara den samma. 

Enligt legaldefinitionerna måste en varumärkesinnehavare med andra ord ha en skälig grund 

för förbud. Detta innebär för det första att en skälig grund är för handen om användningen 

skadar varans eller varumärkets materiella egenskaper. I praktiken innebär det främst att 

varans egenskaper har förändrats eller försämrats, till exempel till följd av att varan har 

reparerats.  

I Dior-fallet klargjorde EU-domstolen, för det andra, att varumärkesinnehavaren har en 

skälig grund för förbud även när varumärkets abstrakta egenskaper skadas, till exempel då 

varumärkets anseende skadas till följd av sättet som den varumärkesbelagda varan framställs 

på.186 Varumärkesinnehavaren kan således ha en skälig grund för förbud dels på grund av 

att de materiella egenskaperna skadas, dels på grund av att de abstrakta egenskaperna 

skadas.187 Det som både den materiella och abstrakta skadan har gemensamt är att de båda 

skadar eller äventyrar något av varumärkets funktioner, vilket innebär att 

varumärkesinnehavaren har en skälig grund för sitt förbud. I detta kapitel kommer centrala 

 

186 C-337/95 Dior, domslutets punkter 3 och 4. Se även Arnerstål 2018, s. 175.  
187 Arnerstål 2018, s. 175. 
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rättsfall analyseras i för att bena ut vad begreppet och rekvisitet ”skälig grund” betyder i 

praktiken.  

 

5.3.2 Försämrad kvalitet eller ändrat skick 

En varumärkesinnehavare har, enligt legaldefinitionen, en skälig grund för förbud särskilt 

om varornas skick eller kvalitet har ändrats eller försämrats efter att de släppts ut på 

marknaden. Det var länge oklart huruvida adverbet ”särskilt” innebar att ändring eller 

försämring vägde särskilt tungt i bedömningen eftersom dessa grunder nämndes i samtliga 

föreskrivelser. Oklarheterna klarades däremot upp i Copad-fallet188. I fallet konstaterade 

EU-domstolen nämligen att adverbet ”särskilt” i artikel 15.2 VMD, respektive artikel 15.2 i 

EU-varumärkesförordningen, emellertid bara utgör exempel på vad som kan utgöra en skälig 

grund.189 EU-domstolen klargjorde med andra ord att adverbet särskilt inte ska innebära att 

dessa grunder – förändring eller försämring – ska tolkas som starkare grunder vid analys om 

varumärkesinnehavaren har en skälig grund för förbud. 

I praktiken har denna skäliga grund sällan tillämpats med hänsyn till att handeln med 

begagnade varor är så pass omfattande och etablerad.190 De begagnade varornas materiella 

egenskaper är sällan ändrade och därmed har handeln med begagnade varor har varit relativt 

oproblematisk. Däremot kan rekvisitet ”skälig grund” också innebära att en begagnad vara 

på något sätt har ändrats innan den vidareförsäljs, vilket gör att risken för att skada 

varumärkesinnehavarens intressen och varumärkets funktioner ökar. Enligt rättslitteraturen 

kan en varumärkesinnehavare ha en skälig grund till exempel i fall där den 

varumärkesbelagda varan har reparerats eller bearbetats. 191  Detta torde med andra ord 

innebära att rekvisitet ”skälig grund” uppfylls om en vara har reparerats eller bearbetats och 

därmed anses ha förändrats eller försämrats i enlighet med legaldefinitionen. Det finns 

däremot inte något entydigt svar som gäller alla varukategorier. 

I rättslitteraturen har det argumenterats att det i detta hänseende är konsumentens 

förväntningar som styr. 192  Till exempel är sedvanliga reparationsarbeten något som 

 

188 C-59/08 Copad. 
189 C-59/08 Copad, punkt 54. 
190 Levin 2011, s. 445. 
191 Levin 2011, s. 445. 
192 Kur 2021, s. 5. 
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konsumenter förväntar sig när de köper en begagnad bil och därför bör det inte utgöra en 

skälig grund och berättiga varumärkesinnehavarens förbud. Saken är dock annan om bilen, 

eller någon annan vara överlag, har genomgått storskaliga reparationsarbeten. 

Bundesgerichtshof, tyska HD, ansåg de facto i ett avgörande att en bil som genomgått 

storskaliga reparationsarbeten efter att ha varit involverad i en bilolycka inte fick säljas under 

sitt ursprungliga varumärke.193 Detta torde således innebära att en varumärkesinnehavare har 

en skälig grund för sitt förbud om den varumärkesbelagda varan genomgått stora 

reparationer efter att den släppts ut på marknaden för första gången. 

Varumärkesinnehavarens skäliga grund till följd av reparationsarbeten har även varit 

föremål för Landgerichts, den tyska tingsrättens, bedömning i ett annat rättsfall. I detta 

rättsfall hade en tredje part, part A, förvärvat begagnade varumärkesbelagda WLAN routers 

som denne sedermera hade reparerat och sålt vidare under det ursprungliga varumärket. I 

rättsfallet var det således fråga om den tredje parten hade rätt att vidareförsälja dessa WLAN 

routers under deras ursprungliga varumärke eller om varumärkesinnehavaren hade en skälig 

grund att förbjuda användningen av varumärket. Part A påpekade att dennes förfarande 

uppfyllde de klimatmål som Tyskland och EU hade satt upp eftersom det gjorde så att 

WLAN routers inte behövde slängas utan istället kunde dessa återanvändas. Den tyska 

tingsrätten godtog däremot inte argumentet utan slog istället fast att den tredje partens, part 

A:s, förfarande gjorde intrång i part B:s varumärke eftersom den varumärkesbelagda varan 

hade förändrats.194  Varumärkesinnehavaren hade således en skälig grund eftersom den 

varumärkesbelagda varan hade varit föremål för reparationsarbeten, trots att reparationen 

kan argumenteras utgöra en förbättring av varan då den annars hade behövt slängas bort. 

Avgörandet är dels förståeligt, dels problematiskt. För det första är avgörandet förståeligt 

eftersom varumärkesinnehavaren inte kan kontrollera kvaliteten på den reparerade varan. 

Tredje parts användning riskerar således skada varumärkets ursprungs- och garantifunktion. 

Om det uppstår problem med den reparerade varan finns det risk för att konsumenter ser den 

bristfälliga varan som varumärkesinnehavarens åkomma, vilket kunde skada varumärkets 

och varumärkesinnehavarens goodwill. Det är således tydligt att det finns risker för en 

varumärkesinnehavare med dylika förfaranden, varför det ursprungliga varumärket inte 

borde få användas. Däremot är avgörandet även problematiskt eftersom det inte erbjuder 

 

193 Bundesgerichtshof (den högsta federala domstolen), dom av den 26 april 1990, I ZR 198/88. 
194 Landgerichts München I (Münchens tingsrätt I), dom av den 9 april 2020, 17 HK O 1703/20. 
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någon alternativ lösning för den tredje parten. En möjlighet är att den tredje parten avlägsnar 

varumärkesinnehavarens varumärke innan återförsäljning men som det kommer framgå ur 

kapitel nedan kan även så kallat ”de-branding” utgöra en skälig grund för 

varumärkesinnehavarens förbud. Avgörandet är också problematiskt med tanke på det 

växande behovet av en välfungerande cirkulär ekonomi. Så som det konstaterades tidigare 

är återanvändning av befintliga resurser A och O. Dessutom är det ett faktum att 

elektronikavfall det avfall som ökar mest globalt sett. 195  Om en tredje part inte kan 

återanvända, reparera eller på annat sätt förändra en varumärkesbelagd vara utgör det en 

begränsning av EU:s möjligheter att övergå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. 

Avgörandet är således även intressant med tanke på den tredje partens argument om att det 

är en del av EU:s uppställda klimatmål. Mer om detta i avhandlingens kapitel 5.5. 

 

5.3.3 Skadat rykte 

En varumärkesinnehavare har även rätt att förbjuda tredje parts användning av varumärket 

om användningen skadar varumärkets eller varumärkesinnehavarens rykte. Denna skäliga 

grund har erkänts i rättspraxis, bland annat i Dior-fallet196. I fallet var det fråga om huruvida 

en lågpriskedjas marknadsföring av Diorparfymer kunde vara till skada för Dior-varumärket 

och därmed utgöra en skälig grund för att förbjuda användningen.  

I fallet hade Christian Dior parfymer parallellimporterats till Nederländerna och senare, av 

lågpriskedjan Evora BV, marknadsförts i ett reklamblad. I reklambladet fanns bilder på 

Diorparfymerna och deras förpackningar tillsammans med andra varor som Evora sålde. 

Parfymtillverkaren och varumärkesinnehavaren Christian Dior väckte åtal för 

varumärkesintrång och påpekade att de hade rätt att förbjuda användningen eftersom sättet 

som parfymerna framställts i reklambladet inte motsvarade den bild av lyx och prestige som 

är knutet till varumärket. Varumärkesinnehavaren ansåg sig således ha rätt att förbjuda 

användningen, trots konsumtion, eftersom dennes grunder utgjorde en skälig grund för 

förbud. EU-domstolen slog dock fast att enbart en uppseendeväckande marknadsföring inte 

kunde ligga som grund för förbud enligt artikel 15.2 i VMD respektive EU-

varumärkesförordningen. EU-domstolen konstaterade vidare att om marknadsföringen 

 

195 Forti et al. 2020, s. 13–15. 
196 C-337/95 Dior. 
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gjordes på ett sådant sätt som är vedertaget i den tredje partens bransch, även om sättet inte 

överensstämmer med hur varumärkesinnehavaren själv eller andra godkända återförsäljare 

marknadsför varor av varumärket, ska det inte utgöra en skälig grund för förbud.197 Såvida 

inte varumärkesinnehavaren kan påvisa att marknadsföringen, på grund av de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumärkets anseende, bör således 

denna typ av marknadsföring vara tillåten.198  

EU-domstolen ansåg med andra ord att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förbjuda 

användningen av varumärket när det innebär marknadsföring av sådana varor som 

varumärkesinnehavaren har släppt ut på marknaden om marknadsföringen görs på ett sådant 

sätt som är vedertaget för den tredje partens bransch. EU-domstolens avgörande i detta 

enskilda fall är viktigt eftersom det förstärker konsumtionsprincipens huvudregel om att en 

varumärkesinnehavarens ensamrätt är konsumerad när den varumärkesbelagda varan släppts 

ut på marknaden. Det vore oskäligt att bevilja en varumärkesinnehavare rätt att, trots 

konsumtion, behålla sin kontroll- och förbudsrätt över de varumärkesbelagda varorna. 

Speciellt med tanke på att de varumärkesbelagda varorna i detta fall inte ens har försämrats 

eller förändras på något sätt, utan enbart marknadsförts på ett sådant sätt som 

varumärkesinnehavaren själv inte föredrar. 

I samma fall konstaterade EU-domstolen däremot att marknadsföring kan utgöra en skälig 

grund bland annat om den tredje parten, marknadsföraren och återförsäljaren, genom 

marknadsföringen agerar illojalt mot varumärkesinnehavaren. EU-domstolen påpekade att 

återförsäljaren inte får handla illojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse.199 

Den tredje parten måste således anstränga sig för att undvika att dennes marknadsföring 

påverkar varumärkets värde negativt genom att skada varornas dragningskraft, 

prestigefyllda framtoning och aura av lyx. 200  EU-domstolen menar således att 

marknadsföringen kan utgöra en skälig grund i sådana fall där det leder till att varumärkets 

rykte eller dragningskraft skadas. 

Det som är intressant med EU-domstolens avgörande i Dior-fallet är det faktum att 

domstolen erkände ett starkare skydd för varumärken som är prestigefyllda och har en aura 

 

197 C-337/95 Dior, punkt 59. 
198 C-337/95 Dior, domslutets punkt 4. 
199 C-337/95 Dior, punkt 45. 
200 C-337/95 Dior, punkt 45. 
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av lyx. Det förekommer således att varumärken som har en högre standard också bör skyddas 

i en större utsträckning, vilket är kontroversiellt. EU-domstolen har inte redogjort vad 

begreppen ”prestigefyllt” eller ”aura av lyx” innebär mer än att det måste avgöras för det 

enskilda fallet. EU-domstolen har sedermera även erkänt denna skäliga grund i fallen 

Portakabin201 och BMW202.  

Det är således klart att en varumärkesinnehavare har rätt att förbjuda tredje part användning 

av varumärket i de fall där användningen skadar varumärkets eller varumärkesinnehavarens 

rykte. Särskilt tydligt är det i fall som gäller prestigefyllda eller välkända varumärken 

eftersom det – utifrån rättspraxis – verkar vara lättare att argumentera på vilket sätt en 

lyxvara har påverkats negativt än en sedvanlig vara. Varken rättspraxis eller ikraftvarande 

regleringar ställer något krav på att ett varumärke måste vara välkänt för att kunna göra 

denna skäliga grund gällande. Däremot är det oklart om sedvanliga varumärken kan uppfylla 

kravet på att påvisa att varumärket har ett anseende. En varumärkesinnehavare måste 

vanligen påvisa anseendet genom att visa att investeringar, till exempel marknadsföring, har 

gjorts för att skapa en identitet eller igenkänning hos omsättningskretsen,203 vilket torde vara 

svårt, om inte omöjligt, för varumärkesinnehavare som inte är välkända. 

 

5.3.4 Kommersiellt samband  

En varumärkesinnehavare har även en skälig grund för förbud om tredje parts användning 

av varumärket ger ett felaktigt intryck av att parterna har kommersiella samband. I BMW-

fallet 204  erkände EU-domstolen denna grund när domstolen slog fast att en 

varumärkesinnehavares skäliga grund kan utgöra ett scenario var tredje parts 

marknadsföring eller försäljning felaktigt kan ge ett intryck av det finns ett kommersiellt 

samband mellan parterna.205  

Fallet handlade om Ronald Karel Deenik som bedrev en bilverkstad i Nederländerna och 

som marknadsförde sig som specialist på reparation, underhåll och försäljning av begagnade 

bilar av varumärket BMW. Deenik marknadsförde sin verksamhet som bland annat 

 

201 C-558/08 Portakabin. 
202 C-63/97 BMW. 
203 Kur – Senftleben 2017, s. 9. 
204 C-63/97 BMW. 
205 C-63/97 BMW, punkt 51. 
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”reparation och underhåll av BMW” samt som ”BMW-specialist”. Till saken hör även att 

Deenik eller hans bilverkstad inte hade ekonomiska samband till BMW och ingick heller 

inte i BMW:s nätverk för auktoriserade återförsäljare.  BMW väckte sedermera åtal eftersom 

de ansåg att Deeniks förfarande utgjorde intrång i deras varumärke. Enligt BMW hade de 

inte gett sitt samtycke till att deras varumärke BMW används i Deeniks marknadsföring för 

bilverkstaden. EU-domstolen konstaterade dock i sitt avgörande att artikel 15.2 i VMD 

respektive EU-varumärkesförordningen inte ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda 

tredje part från att informera allmänheten om att dennes verksamhet är specialiserad på 

sådana varor som släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren.206 I fallet betonade 

EU-domstolen att Deeniks marknadsföring var tillåten under förutsättning att 

marknadsföringen gällde sådana bilar som släppts ut på marknaden av 

varumärkesinnehavarens eller med dennes samtycke.207 I fallet hade BMW släppt ut de bilar 

som Deenik reparerade, underhöll och sålde, vilket innebar att BMW inte hade rätt att 

förbjuda att Deenik använde deras varumärke i sin marknadsföring. Dessutom konstaterade 

EU-domstolen att det i detta fall var nödvändigt för den tredje parten att använda varumärket 

i marknadsföring, vilket också motiverar att varumärkesinnehavaren inte bör ha rätt att 

förbjuda användningen. Här kan paralleller dras till Dior-fallet där EU-domstolen 

konstaterade att om en tredje part inte kan marknadsföra sina varor eller sin verksamhet med 

hjälp av varumärket så skulle det inte heller gå att sälja.208  

EU-domstolens argument är logiskt. Det bör vara möjligt för tredje parter att i 

marknadsföring av sin verksamhet använda andra näringsidkares varumärken eftersom dessa 

tredje parters verksamheter annars inte kunde marknadsföras på ett lika effektivt sätt. Vi kan 

tänka oss liknande omständigheter som i BMW-fallet. Deenik hade praktiskt taget kunnat 

marknadsföra sin verksamhet som ”reparation och underhåll av bilar” och ”bil-specialist” 

och då undgå användningen av BMW:s varumärke. Däremot hade marknadsföringen av 

Deeniks bilverkstad varit något allmän och därför kanske inte lika effektiv. Dessutom finns 

det risk att marknadsföringen hade attraherat konsumenter med andra typer av bilar än de 

som Deenik var specialist på, vilket i sin tur kunde ha lett till missnöje bland konsumenter. 

Vidare är EU-domstolens avgörande även följdriktigt med tanke på att den tredje partens 

användning inte utgjorde någon bevisbar skada. BMW kunde i fallet inte visa att Deeniks 

 

206 C-63/97 BMW, domslutets punkt 3. 
207 C-63/97 BMW, punkt 50. 
208 C-337/95 Dior, punkt 37. 
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användning av varumärket innebar någon skada för dem eller för varumärket. Det fanns 

visserligen en risk för förväxling eller för att det skulle ha kunnat anses finnas ett 

kommersiellt samband mellan parterna men som jag ser det valde EU-domstolen att tolka 

konsumtionsprincipens undantag i ljuset av FEU och FEUF:s konkurrensrestriktioner och 

därmed till fördel för principen om fri rörlighet. Dessutom skulle det gå emot 

varumärkesrättens grundläggande regleringar om det skulle anses utgöra varumärkesintrång 

i fall där en faktisk skada inte kan påvisas. 

EU-domstolens avgörande är däremot intressant i detta förbudssammanhang eftersom EU-

domstolen i samma avgörande konstaterade att en skälig grund kan föreligga om varumärket 

används i marknadsföring på ett sådant sätt att det ger ett felaktigt intryck av att det föreligger 

ett kommersiellt samband mellan den tredje parten, marknadsföraren, och 

varumärkesinnehavaren.209 EU-domstolen preciserade sitt konstaterande genom att nämna 

att  detta föreligger bland annat om marknadsföringen felaktigt anger att den tredje parten 

tillhör varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt 

samband parterna emellan.210 Enligt EU-domstolen skulle ett sådant förfarande strida mot 

skyldigheten att handla lojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intresse. Det skulle 

även påverka varumärkets värde då den tredje parten, marknadsföraren, drar en otillbörlig 

fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 211  EU-domstolen 

argumenterade även att ett dylikt förfarande skulle äventyra varumärkesrättens syfte, vilket 

är att skydda varumärkesinnehavaren mot konkurrenter som kan utnyttja varumärkets 

ställning eller anseende.212 Dessutom kan man anse att sådan användning av varumärket 

skulle innebära falsk marknadsföring och även på lång sikt hota att snedvrida konkurrensen. 

EU-domstolens avgörande i BMW-fallet visar starkt på att tredje parts användning av 

varumärkesinnehavarens varumärke inte får strida mot god affärssed. Användningen får inte 

heller ge ett felaktigt intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan parterna, 

vilket motsvarar bland annat VML 5 § kriterier för varumärkesintrång. Detta är centralt 

eftersom användning som ger intryck av ett kommersiellt samband hotar varumärkets 

ursprungsfunktion som strävar efter att påvisa en varas kommersiella ursprung. Om en 

konsument tror att det föreligger ekonomiska eller andra kommersiella samband parterna 

 

209 C-63/97 BMW, punkt 51. 
210 C-63/97 BMW, punkt 51. 
211 C-63/97 BMW, punkt 52. 
212 C-63/97 BMW, punkt 52. Se likalydiga konstateranden i C-10/89 Hag II, punkt 14. 
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emellan kan konsumenten inte avgöra varans faktiska ursprung. EU-domstolens avgörande 

är således logiskt, eftersom det även tidigare har framkommit att en skälig grund är för 

handen om tredje parts användning skadar någon varumärkesfunktion. 

EU-domstolen erkände dessutom att renommésnyltning kan utgöra en skälig grund.  

Renommésnyltning innebär att en tredje part olovligen använder en annan näringsidkares 

varor, varumärke, verksamhet eller annat dylikt, utan att det föreligger vilseledande eller 

förväxlingsbarhet i övrigt.213 Detta är något problematiskt då det i regel enbart är välkända 

varumärken som kan uppnå en upparbetad renommé eller goodwill. Detta innebär att EU-

domstolen, likt i sitt avgörande för Dior-fallet, erkände ett starkare skydd för välkända 

varumärken, vilka ofta också kan ha en dominerande ställning på marknaden. 

 

5.3.5 De-branding  

Avhandlingen har hittills identifierat tre skäliga grunder för förbud: förändring eller 

försämring av den varumärkesbelagda varan, varumärkesinnehavarens skadade rykte till 

följd av tredje parts användning och användning som påvisar felaktiga kommersiella 

samband. Vidare har en varumärkesinnehavare även rätt att förbjuda tredje part att använda 

en varumärkesbelagd vara om användningen utgör ”de-branding” av 

varumärkesinnehavarens varumärke. De-branding innebär att en tredje part avlägsnar 

varumärkesinnehavarens varumärke från varan.214 Vanligen ersätter då den tredje parten det 

ursprungliga varumärket med sitt eget varumärke.215 Däremot behöver den tredje parten 

nödvändigtvis inte ta bort varumärkesinnehavarens varumärke helt och hållet, utan det anses 

även utgöra de-branding om varumärkesinnehavarens varumärke till exempel täcks över 

med ett annat varumärke. 

EU-domstolen har erkänt att de-branding utgör en skälig grund för förbud i Portakabin-

fallet216. Fallet handlar i huvudsak om marknadsföring via Googles tjänst AdWords, numera 

känt som Google Ads. AdWords och Google Ads innebär ett verktyg för näringsidkare att 

göra reklam. Näringsidkare har möjlighet – att för specifika sökord – köpa 

marknadsföringsutrymme i Googles söktjänst. När en användare sedan söker på det specifika 

 

213 Bernitz et al. 2017, s. 371. 
214 Pelsner och Thufason 2008, s. 533. 
215 Kur – Senftleben 2018, s. 445. 
216 C-558/08 Portakabin. 
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ordet kommer näringsidkarens marknadsföring, vanligen länk till en viss produkt eller till 

näringsidkares internetsida i allmänhet, visas högst upp bland sökresultaten. 

Näringsidkarens marknadsföring märks vanligen för användaren som ”annons”, ”reklam” 

eller ”sponsrade länkar”. 

I Portakabin-fallet var det fråga om Portakabin-koncernen som tillverkar och säljer flyttbara 

byggnader, eller så kallade moduler. Även motparten Primakabin säljer och hyr ut nya och 

begagnade moduler. En del av de begagnade modulerna som ingår i Primakabins verksamhet 

har ursprungligen tillverkats och sålts av Portakabin. Primakabin hade i fallet valt att 

marknadsföra sin verksamhet via Adwords och valde då orden ”portakabin”, ”portacabin”, 

”portokabin” och ”portocabin”. Primakabin hade även tagit bort Portakabins varumärke från 

de begagnade Portakabin-moduler som de marknadsförde och sålde. Istället hade 

Primakabin märkt de begagnade modulerna med sitt eget varumärke ”Primakabin”. 

Portakabin-koncernen väckte åtal mot Primakabin och påpekade att de inte givit samtycke 

till att Primakabin använder deras varumärke ”Portakabin” i sin marknadsföring och att 

förfarandet därmed utgjorde intrång i varumärket. Det blev därmed relevant för EU-

domstolen att avgöra huruvida Primakabins användning av Portakabins varumärke i en 

internetannons utgjorde en skälig grund för Portakabin att förbjuda användningen. 

EU-domstolen konstaterade i sitt avgörande att ”varumärkesinnehavaren inte har rätt 

förbjuda tredje part att, utifrån ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda 

varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens samtycke har valt såsom 

sökord i en söktjänst på internet, göra reklam för återförsäljning av varor som tillverkats av 

varumärkesinnehavaren och som har släppts ut på marknaden för EES-området av 

varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, såvida inte varumärkesinnehavaren 

har skälig grund, i den mening som avses i direktivet”.217 EU-domstolen slog således fast 

att en varumärkesinnehavare inte har rätt att förbjuda tredje parts användning av ett 

konsumerat varumärke i söktjänster som AdWords. EU-domstolens avgörande fick positiva 

reaktioner i såväl rättslitteraturen som i sociala medier eftersom de gav näringsidkare rätt att 

i vissa fall använda andras varumärken för marknadsföring på internet, vilket i sin tur var ett 

viktigt förtydligande med tanke på hur viktigt marknadsföring via internet och sociala 

medier är för näringsidkare i dagsläget. 

 

217 C-558/08 Portakabin, domslutet punkt 3. 
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Vidare tog EU-domstolen ställning till det faktum att Primakabin hade ersatt Portakabins 

varumärke med sitt eget på de begagnade Portakabin-moduler som de erbjöd till försäljning. 

EU-domstolen påpekade i detta hänseende att det föreligger en skälig grund i lagens mening 

när en tredje part, utan varumärkesinnehavarens samtycke, avlägsnar varumärket från de 

varor som varumärkesinnehavaren har tillverkat och fört ut på marknaden, och ersätter det 

med sitt eget varumärke, på så sätt att varumärkesinnehavarens varumärke överskyls.218 EU-

domstolens påpekande gäller med andra ord just de-branding. Domstolen konstaterar att de-

branding hotar varumärkets ursprungsfunktion då det leder till att konsumenten inte längre 

kan urskilja om varan härstammar från varumärkesinnehavaren eller den tredje part som 

återförsäljer varan,219 och att varumärkesinnehavaren därmed måste ha rätt att förbjuda 

tredje part från att förfara på nämnda vis. 

De-branding som skälig grund för förbud preciserades något i det efterkommande och något 

kontroversiella Mitsubishi-fallet220. Mitsubishi, ett bolag etablerat i Japan, ägde ensamrätt 

till varumärket ”Mitsubishi” i bland annat EU. MCFE, ett etablerat bolag i Nederländerna, 

hade å sin sida beviljats ensamrätt inom EES-området för att tillverka och sälja gaffeltruckar 

av varumärket Mitsubishi. I fallet hade det belgiska bolaget Duma förvärvat ett parti 

gaffeltruckar av varumärket Mitsubishi. Duma hade förvärvat partiet från ett bolag som 

tillhörde Mitsubishi-koncernen men som var etablerat utanför EES-området. Duma hade 

sedermera avlägsnat alla identifieringsnummer och varumärken som härstammade från 

Mitsubishi och ersatt dem med sina egna identifieringsnummer och varumärken. MCFE 

gjorde även andra ändringar för att gaffeltruckarna skulle motsvara EU:s standardkrav för 

dylika varor. Efter att ändringarna hade gjorts importerade varorna till EES-området var de 

även marknadsfördes och såldes. Till saken hör också att Mitsubishi inte hade släppt ut den 

ifrågavarande gaffeltrucksmodellen inom EES-området. 

EU-domstolen påpekade i sitt avgörande att varumärkesinnehavaren har rätt att släppa ut de 

varumärkesbelagda varorna på marknaden för första gången. 221  Detta kan kopplas till 

varumärkesinnehavarens rätt att nyttja varumärkets ekonomiska värde. Som det framgick 

tidigare i avhandlingen har rättspraxis slagit fast att en varumärkesinnehavare bör ha rätt att 

nyttja varumärkets ekonomiska värde, till exempel genom att släppa ut den 

 

218 C-558/08 Portakabin, domslutet punkt 3. 
219 C-558/08 Portakabin, punkt 86. 
220 C-129/17 Mitsubishi. 
221 C-129/17 Mitsubishi, punkt 42. 
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varumärkesbelagda varan för första gången på marknaden. EU-domstolen konstaterade 

vidare att Dumas förfarande skadade varumärkets ursprungsfunktion eftersom de hade 

avlägsnat varumärkesinnehavarens varumärke och ersätt det med egna varumärken.222 Den 

hänskjutande domstolen påpekade även att genomsnittskonsumenten fortfarande kände igen 

Dumas gaffeltruckar som Mitsubishi-gaffeltruckar även om Mitsubishi varumärket har tagits 

bort från gaffeltruckarna. Angående detta faktum konstaterade EU-domstolen att 

varumärkets grundläggande funktion kan skadas oberoende om varumärkesinnehavarens 

varumärke fortfarande är på varan eller om det blivit borttaget. 223  EU-domstolens 

konstaterade till och med att borttagande kan förvärra konsekvenserna.224 EU-domstolen 

konstaterade även att de-branding undergräver varumärkesinnehavarens möjlighet att 

behålla sina konsumenter på grund av varornas kvalitet, vilket innebär att förfarandet även 

skadar varumärkets reklam- och investeringsfunktion.225 

För det första är det obestridligt att en varumärkesinnehavare bör ha rätt att själv släppa ut 

sina varumärkesbelagda varor för första gången på marknaden. Detta är ett av de få sätt som 

möjliggör att en varumärkesinnehavare kan nyttja varumärkets ekonomiska fördelar, vilket 

är ett viktigt utgångsläge dels för varumärkesinnehavaren, dels för varumärkesrätten i stort. 

Däremot är avgörandet intressant och kontroversiellt eftersom EU-domstolen konstaterar att 

varumärkets funktioner kan skadas även i fall där varumärket inte ens används på varan, till 

exempel som i detta fall där varumärket avlägsnats från varan innan den släppts ut på 

marknaden eller ens importerats till EES-området. EU-domstolens avgörande både i 

Primakabin-fallet och i Mitsubishi-fallet gör det med andra ord tydligt att en tredje part som 

avlägsnar ett varumärke från en vara gör sig skyldig till varumärkesintrång, oberoende om 

den varumärkesbelagda varan släppts ut för första gången inom EU eller utanför.226 På grund 

av detta har således en varumärkesinnehavare en skälig grund för sitt förbud, även om 

varumärket inte ens är belagt på den vara som den tredje parten saluför. 

Avgörandet har kritiserats i rättslitteraturen. Bland annat påpekar Kur i sitt verk från år 2021 

att EU-domstolens argument om att varumärkets ursprungsfunktion skadas vid de-branding 

är irrelevant. Kur argumenterar att det inte är nödvändigt för en konsument att känna till vem 

 

222 C-129/17 Mitsubishi, punkt 42. 
223 C-129/17 Mitsubishi, punkt 45. 
224 C-129/17 Mitsubishi, punkt 45. 
225 C-129/17 Mitsubishi, punkt 46. 
226 Kur 2021, s. 6. 
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som tillverkat varan eller om varan ursprungligen har sålts under ett annat varumärke 

eftersom det inte påverkar det meddelande som det nya varumärket förmedlar.227  

De-branding som erkänd skälig grund är dessutom problematiskt eftersom det lämnar väldigt 

få möjligheter för tredje parter att sälja varor som är försedda med varumärken. Avgörandena 

leder således till att tredje parter inte har något säkert tillvägagångssätt, så kallat modus 

operandi. Tidigare i avhandlingen framkom det nämligen att det faktum att tredje parter 

använder sig av varumärkesinnehavarens varumärke, för sådana varor som 

varumärkesinnehavaren ursprungligen släppt ut på marknaden, kan utgöra en skälig grund 

för förbud eftersom det kan tolkas som att det finns ett kommersiellt samband mellan 

parterna. Om den varumärkesbelagda varan även har förändrats eller försämrats, till exempel 

genom reparation, kan detta också utgöra en skälig grund för varumärkesinnehavarens 

förbud. Nu framkommer det dessutom att tredje parter inte kan avlägsna varumärket från 

varan eftersom även detta kan utgöra en skälig grund för förbud då detta anses vara illojalt 

mot varumärkesinnehavaren och skada varumärkets ursprungsfunktion. Det är därmed 

enkelt att förstå varför dessa avgöranden, tillsammans med de avgöranden som förbjuder 

användning som riskerar indikera kommersiella samband, har blivit kontroversiella då de de 

facto är i strid med EU:s primärrätt vars mål är att trygga den fria rörligheten av varor. 

Dessutom är utgör avgörandena ett hot mot EU:s möjligheter att övergå till en välfungerande 

cirkulär ekonomi eftersom tredje parters möjligheter att återanvända och reparera begagnade 

varor är oerhört begränsade på grund av den rådande rättspraxisen. 

 

5.3.6 Ompaketering 

Ompaketering av en varumärkesbelagd vara har även erkänts som en skälig grund för 

varumärkesinnehavarens förbud. Förbudet har, likt de andra redogjorda grunderna, växt 

fram genom rättspraxis. De flesta fall gällande ompaketering har gällt ompaketering av 

läkemedel, vilket innebär att förbud på grund av ompaketering främst har kommit att gälla 

just parallellimporterade läkemedel. Företeelsen med ompaketering av importerade 

läkemedel har blivit så pass attraktiv eftersom läkemedelspriserna skiljer sig väldigt mycket 

länder emellan, även inom EES-området. Däremot finns det ett flertal regleringar som styr 

läkemedelsbranschen, vilket har inneburit att en tredje part som har importerat ett läkemedel 

 

227 Kur 2021, s. 6. 
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ofta måste paketera och märka läkemedlet på nytt för att uppfylla nationella myndighetskrav 

för återförsäljning och marknadsföring.228 I rättspraxis har det däremot konstaterats att en 

dylik ompaketering kan innebära en risk för varornas kvalitet eller att 

varumärkesinnehavarens anseende skadas, vilket i sin tur kan leda till att 

konsumtionsprincipens undantag aktualiseras.229  

Det mest kända rättsfallet när det kommer till varumärkesrättslig konsumtion och 

ompaketering är de förenade Bristol-Myers Squibb-fallen230. I fallet var det specifikt fråga 

om parallellimport och ompaketering av läkemedel. Bolaget Paranova hade 

parallellimporterat läkemedel till Danmark från lågprisländer som de, innan utsläpp på 

marknaden, hade försett med nya förpackningar med bland annat Bristol-Myers Squibbs 

varumärke. Paranova började således konkurrera med varumärkesinnehavaren eftersom 

Paranova kunde erbjuda motsvarande läkemedel men till lägre pris än 

varumärkesinnehavaren. Bristol-Myers Squibb väckte talan mot Paranova och påpekade att 

Paranovas förfarande utgjorde intrång i deras varumärke eftersom de inte hade givit 

samtycke till att deras varumärke används på Paranovas varor. 

Förbud på grund av ompaketering hänförs starkt till varumärkets ursprungs- och 

kvalitetsfunktioner, vilket innebär att både de materiella och abstrakta egenskaperna av 

varan omfattas. EU-domstolen konstaterade i sitt avgörande att varans ursprungliga 

beskaffenhet måste vara oförändrad för att ompaketeringen ska vara tillåten. 231  EU-

domstolen påpekade att detta garanterar att konsumenten inte vilseleds angående varans 

ursprung då konsumenten enbart får sådana varor som tillverkats under 

varumärkesinnehavarens kontroll.232 Det här kriteriet hänförs starkt till varans materiella 

beskaffenhet och även varumärkets kvalitetsfunktion.  

Vidare tog EU-domstolen upp de mer abstrakta egenskaperna då domstolen konstaterade att 

ompaketeringen inte får skada varumärkets anseende.233 EU-domstolen påpekade att varans 

 

228 Arnerstål 2015, s. 408. 
229 Arnerstål 2015, s. 408. 
230 Förenade fallen C-427/93, C-436/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb. 
231 Se till exempel C-427/93, C-436/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, punkt 39 där EU-domstolen 

påpekar att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av de varumärkesbelagda 

varorna när det föreligger skälig grund, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter 

att de har förts ut på marknaden. Detta konstaterande indikerar på att sådan marknadsföring bör vara tillåten 

om det inte uppfyller de rekvisit som framgår. 
232 C-427/93, C-436/93 och C-436/93 Bristol Myers Squibb, punkt 67. 
233 C-427/93, C-436/93 och C-436/93 Bristol Myers Squibb, punkt 75. 
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art och den marknad som den är avsedd för bör beaktas i helhetsanalysen. I Bristol-Myers 

Squibb-fallet konstaterade EU-domstolen att det är viktigt att förpackningen inte ser billig 

ut eller på annat sätt är bristfällig eller av dålig kvalitet eftersom det är särskilt viktigt när 

det kommer till läkemedel. I denna helhetsanalys är således konsumentens förväntningar av 

varan särskilt viktiga eftersom en konsument anses ha höga förväntningar på just läkemedel. 

EU-domstolen har sedermera utvecklat tolkningen om en ompaketerings negativa påverkan 

för en varumärkesinnehavares anseende i fallet Boehringer Ingelheim 234 . I detta 

efterkommande fall konstaterade EU-domstolen att förpackningen eller etiketten också kan 

inverka på varumärkets värde genom att försämra det intryck av omsorg och kvalitet som 

knyts till en sådan vara och det förtroende för varan som det är ägnat att ge hos 

omsättningskretsen.235 

Genom Bristol-Myers Squibb-fallen kom EU-domstolen fram till kriterier för 

varumärkesinnehavarens förbud med stöd av rekvisitet ”skälig grund”. Om ompaketeringen 

och fallet i allmänhet uppfyller något av följande kriterier har varumärkesinnehavaren inte 

en skälig grund för förbud, vilket vice versa innebär att om något kriterium inte uppfylls har 

varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda tredje part: 

- Varumärkesinnehavarens förbud leder till en avskärmning av marknaden 

medlemsländer emellan, eller 

- Det påvisas att ompaketeringen inte påverkar varans beskaffenheter, eller 

- På den nya förpackningen anges ompaketerarens namn samt tillverkarens namn; eller 

- Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller 

varumärkesinnehavarens anseende kommer till skada, eller 

- Den tredje parten underrättar varumärkesinnehavaren på förhand om 

ompaketeringen och om det faktum att varan bjuds ut till försäljning och om 

varumärkesinnehavaren så begär tillhandahåller den tredje parten ett provexemplar 

på den ompaketerade varan.236 

Trots att Bristol-Myers Squibb-fallet är ett gammalt fall lever dess kriterier kvar än idag. 

Fallets kriterier har främst kommit att tillämpas på läkemedel men EU-domstolen har i sitt 

 

234 C-348/04, Boehringer Ingelheim. 
235 C-348/04 Boehringer Ingelheim, punkt 43. 
236 C-427/93, C-436/93 och C-436/93 Bristol Myers Squibb, punkt 79. 
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avgörande i fallet Ballantine237 konstaterat att förbud på grund av ompaketering även kan 

gälla andra typer av varor, så som alkoholhaltiga drycker.238 I Ballantine-fallet konstaterade 

EU-domstolen att ompaketeringen av whiskyflaskor inte får skada den bild av lyx och det 

anseende som varorna har. I detta fall hade EU-domstolen liknande argument som i det ovan 

framförda Dior-fallet då domstolen konstaterade att varumärkesinnehavare som vill framstå 

som prestigefyllda bör kunna förbjuda användning som hotar detta rykte. 

Ompaketeringen skiljer sig från de andra erkända skäliga grunderna eftersom 

ompaketeringen ofta görs på nya varor och inte på sådana begagnade varor som redan släppts 

ut på marknaden. Nordell argumenterar till och med i sitt verk från år 1992 att det faktum 

att ompaketering i vissa fall är tillåtet går emot hela varumärkesrättens grundprincip om att 

varumärkesinnehavare ska ha rätt att fästa sitt eget varumärke på varorna då de släpps ut på 

marknaden för första gången. 239  Däremot ska det påpekas att ompaketeringen gäller 

autentiska varor som redan släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren, vilket 

innebär att ensamrätten har konsumerats. Dessutom kan ompaketeringen vara nödvändig på 

grund av rådande myndighetskrav, vilket talar för att ompaketering i vissa fall bör vara 

befogat. Denna synvinkel har gjort att tredje parts ompaketering slutligen har tillåtits såvida 

varumärkesinnehavaren inte uppfyller kriterierna för en skälig grund. 

 

 

5.4 Sammanfattning av de scenarion som utgör en skälig grund 

Av det som framförts ovan kan man utläsa olika scenarion som kan utgör en skälig grund 

för varumärkesinnehavaren och som innebär att denne har rätt att förbjuda tredje parter att 

sälja eller marknadsföra den varumärkesbelagda varan. För det första föreligger en skälig 

grund när den varumärkesbelagda varan väsentligen har förändrats eller försämrats. Denna 

grund ges som exempel i samtliga konsumtionsföreskrivelser och talar tydligt för att det 

konsumerade varumärkets eller varans materiella egenskaper kan ligga som grund för 

förbud.  Som exempel angavs WLAN router-fallet där den tredje parten inte hade rätt att sälja 

de ifrågavarande varorna under det ursprungliga varumärket eftersom den denne hade 

reparerat dem. 

 

237 C-349/95 Ballantine. 
238 C-349/95 Ballantine, punkt 27. 
239 Nordell 1992, s. 497. 
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För det andra kan en skälig grund ligga för handen i de scenarion där användningen skadar 

varumärkets goodwill och rykte. Dior-fallet visade tydligt på att bortsett från den materiella 

egenskapen kan den skäliga grunden även inbegripa en varas eller ett varumärkes abstrakta 

egenskaper. 240  För det tredje har varumärkesinnehavaren en skälig grund för förbud i 

scenarion där användningen leder till ett felaktigt intryck av att den tredje parten och 

varumärkesinnehavaren har ett kommersiellt samband eller på annat sätt ekonomiska band 

sinsemellan. Som exempel nämndes BMW-fallet som förvisso inte ledde till förbud men 

som erkände att tredje parts användning kan påvisa felaktiga kommersiella samband och 

därmed måste kunna förbjudas. För det fjärde kan även en skälig grund vara för handen i 

scenarion där återförsäljaren har bytt ut varumärkesinnehavarens varumärke med ett sitt eget 

varumärke. Den fjärde grunden kan även gälla fall där den tredje parten förkylt det 

ursprungliga varumärket. Detta kallas de-branding och är kanske en av de mest 

kontroversiella skäliga grunderna men tanke på EU-domstolens avgörande i Mitsubishi-

fallet. För det femte kan varumärkesinnehavaren ha en skälig grund att förbjuda tredje parts 

användning om denne ompaketerat den. I detta sammanhang angavs de välkända förenade 

fallen Bristol-Myers Squibb som exempel eftersom fallen har satt en grund för hur 

ompaketerade parallellimporterade varors eventuella intrång ska avgöras. 

Ett aktuellt fall som kunde omfatta flertalet av de ovan redogjorda skäliga grunderna är Nike 

vs. ”The Satan Shoes” (fritt översatt ”satanskor”).  Fallet är visserligen aktuellt i USA som 

inte tillämpar de regleringar som det redogjorts för i denna avhandling. Här är det skäl att 

påpeka att syftet inte är att redogöra för amerikansk lagstiftning. Däremot är fallets rådande 

omständigheter så pass intressanta att de kan analyseras i ljuset av de skäliga grunder som 

är för handen inom EU:s jurisdiktion. Analysen görs för att ytterligare konkretisera hurudana 

scenarion som kan utgöra en skälig grund för förbud, trots att den varumärkesbelagda varan 

har varit föremål för konsumtion. 

 

Nike vs. The Satan Shoes 

I fallet hade bolaget MSCHF och den världskända rapartisten Lil Nas X, i samband med Lil 

Nas X släpp av låten ”Montero”, släppt så kallade satanskor. Låten ”Montero” blev populär 

– endast på 5 dagar hade antalet lyssningar på YouTube uppnått 45 miljoner – och i 

 

240 Arnerstål 2015, s. 408. 
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skrivande stund befinner sig låten högt upp på diverse streamingtjänsters topplistor. 

Satanskorna som släpptes i samband med låten blev likaså populära. Skorna sålde nämligen 

slut på några minuter.241 Satanskorna är ursprungligen utsläppta på marknaden av Nike, 

vilket innebär att deras ensamrätt har konsumerats. Skorna är Nikes modell ”Nike Air Max 

97” men som nu gjorts om av bolaget MSCHF i samarbete med artisten Lil Nas X. Nedan 

är en bild på Nikes ursprungliga Nike Air Max 97 skor jämte MSCHF:s satanskor.242 

 

Bolaget MSCHF har ändrat de ursprungliga skorna bland annat genom att införa satanistiska 

element, så som broderingar med ”6/666”, ”LUKE 10:8” och ett upp och nedvänt kors som 

alla är satanistiska fraser eller symboler. Satanskorna har även försetts med ett pentagram i 

metall. Bortsett från de satanistiska elementen har även skons sula gjorts om genom att förse 

den med en röd vätska. Bolaget har i sin marknadsföring av skorna hävdat att den vätska 

som finns i skosulan innehåller människoblod.  

Nike lämnade den 29.3.2021 in en stämningsansökan eftersom de ansåg MSCHF göra 

intrång i deras varumärke SWOOSH som är det vita märket som finns på bägge parters skor. 

Nike grundade sin stämningsansökan på att satanskorna var förväxlingsbara med deras 

ursprungliga skor Nike Air Max 97 och att de gjorda förändringarna hade försämrat varan 

efter att den släppts ut av Nike på marknaden. Nike hävdade vidare att förändringarna och 

det faktum att satanskorna var belagda med deras varumärke skulle leda till att deras rykte 

och goodwill skadas. Nike har sedermera dragit tillbaka stämningsansökan till följd av att 

 

241MSCHF satanskor: https://arstechnica.com/tech-policy/2021/03/satan-shoe-maker-violated-trademark-law-

nike-claims-in-suit/ (Refererat 8.4.2021).  
242 Nike stämningsansökan, s. 2.  

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/03/satan-shoe-maker-violated-trademark-law-nike-claims-in-suit/
https://arstechnica.com/tech-policy/2021/03/satan-shoe-maker-violated-trademark-law-nike-claims-in-suit/
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de tillsammans med MSCHF har förhandlat fram en lösning.243 Enligt uppgörelsen kommer 

MSCHF dra tillbaka satanskorna helt och hållet.  

Nike-fallet är intressant eftersom det berör många av de redogjorda skäliga grunderna. Först 

och främst är varan förväxlingsbar med varumärkesinnehavarens ursprungliga varor 

eftersom varan fortfarande är belagd med varumärkesinnehavarens varumärke, det vita 

SWOOSH-märket. Detta skadar varumärkets ursprungsfunktion eftersom den 

genomsnittliga konsumenten antagligen kommer tro att den nya varan härstammar från 

varumärkesinnehavaren. De facto kunde Nike konstatera, på basis av kommentarer på 

internet, att flertalet konsumenter trodde att Nike stod bakom satanskorna eller att Nike 

åtminstone var delaktig i samarbetet på något sätt.244  

Detta leder in på en annan grund, nämligen att det finns en risk för att konsumenter tror att 

det föreligger kommersiella samband parterna emellan. För det tredje har varan förändrats. 

Man kan även gå så långt och påstå att varan har försämrats. Man kunde argumentera att det 

faktum att sulan har gjorts om kunde innebära användnings- och hälsorisker för användaren, 

speciellt med tanke på att vätskan innehåller människoblod. För det fjärde finns det risk för 

att den nya, förändrade varan kommer skada varumärkesinnehavarens och varumärkets 

goodwill eftersom varan innehåller satanistiska element. Det budskap som den nya varan 

signalerar står i strid med det som varumärkesinnehavaren vanligen signalerar med sitt 

varumärke. Jag vill argumentera att alla dessa faktum skulle kunna ligga som grund för en 

varumärkesinnehavares skäliga grund för att förbjuda en tredje part från att använda 

varumärket. Som jag ser det kunde MSCHF inte heller ha tagit bort Nikes varumärke för att 

undgå varumärkesintrång. Likadant som i Mitsubishi-fallet skulle genomsnittskonsumenten 

troligen känna igen skorna som ”Nike-skor” ändå eftersom den ifrågavarande skomodellen 

är populär världen över. 

EU-domstolens avgöranden och erkännanden för vad som anses utgöra en skälig grund har 

kritiserats i rättslitteraturen. Bland annat hävdar Calboli i sitt verk från år 2012 att 

varumärkesrätten håller på att förlora sin historiskt sett ursprungliga funktion som 

särskiljare. Calboli menar att varumärkesrätten historiskt sett endast indirekt har fungerat 

 

243 Nike och MSCHF uppgörelse: https://www.nytimes.com/2021/04/08/style/satan-shoe-settlement-nike.html 

(Refererat 28.4.2021). 
244 Nike stämningsansökan, s. 10–13. Stämningsansökan innehåller flertalet skärmbilder med bland annat 

följande kommentarer: ”This is sickening!!! How is Nike not involved when there’s a Nike symbol on the 

shoe!!!” och ”No more Nike for anyone in my family”. 

https://www.nytimes.com/2021/04/08/style/satan-shoe-settlement-nike.html


 68 

som ett verktyg för att skydda näringsidkares goodwill.245 EU-domstolen fortsätter att göra 

konsumtionsprincipen, dess geografiska omfattning och de skäliga grunderna allt mer 

skärpta till fördel för välkända varumärken.246 Calboli menar att fallet Copad visar att EU-

domstolen erkänner en absolut rätt för främst välkända märken att kontrollera 

vidareförsäljningen av deras varor, vilket står i strid med konsumtionsprincipens huvudsyfte 

och huvudregel som är att varumärkesinnehavare inte ska ha rätt att kontrollera varor efter 

att de konsumerats. Denna utveckling är dessvärre ett direkt hot mot den inre marknadens 

fria rörlighet av varor och främst ett hot mot konkurrensen.247  

Rättslitteraturens kritik är välbefogad men utelämnar möjliga lösningar för att balansera den 

rådande spänningen mellan samtliga parters intressen. Man kan dock konstatera att 

konsumtionsprincipens undantag, i ett nötskal, påvisar att tredje parter har en skyldighet att 

förfara lojalt mot den varumärkesinnehavare som ursprungligen satt den varumärkesbelagda 

varan i omlopp. Med dessa konstateranden kan man – återigen - dra slutsatsen att 

varumärkesrättslig konsumtion är mycket komplex med många intressen som styr. Man kan 

även konstatera att EU-domstolen har försökt skapa enhetliga bedömningskriterier bland 

annat genom att i diverse fall ofta korsreferera till tidigare rättsfall.248 

 

 

5.5 Framtidsutsikt 

”Prolonging the life cycle of products in order to reduce waste and preserve resources is a 

call of our time. Entrepreneurial activity on the market for used and repaired goods should 

therefore be encouraged. However, problems may arise where trade-marked products are 

offered for sale after repair or refurbishment by third parties.” – Annette Kur, 2021249 

Avhandlingen har på ett omfattande sätt redogjort för hur konsumtionsprincipen och särskilt 

dess undantag har tillämpats och tolkats, men vad innebär denna tillämpning och tolkning 

för den inre marknaden och EU i stort? I detta framtidsutsiktskapitel strävar avhandlingen 

efter att rikta kritik mot tolkningen och tillämpningen av konsumtionsprincipen. Eftersom 

 

245 Calboli 2012, s. 279. 
246 Calboli 2012, s. 262. 
247 Calboli 2012, s. 278. 
248 Arnerstål 2018, s. 239. 
249 Kur 2021, s. 228. 
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avhandlingens huvudfokus ligger på konsumtionsprincipens undantag kommer kapitlet 

främst fokusera på rekvisitet ”skälig grund” och de brister som kan anas med tanke på det 

som framförts tidigare i avhandlingen. Kapitlet strävar främst efter att konkretisera 

konsumtionsprincipens betydelse för att nå EU:s uppsatta klimatmål och strävan efter en 

cirkulär ekonomi. 

 

Huvudregeln bör gälla som en huvudregel 

Inledningsvis kan jag konstatera att EU är på väg mot en allt för begränsande tolkning av 

den varumärkesrättsliga konsumtionen och speciellt dess undantag. De allra första EU-

rättsfallen som gällde varumärkesrättslig konsumtion handlade om att säkerställa regional 

konsumtion för EES-området. Avgörandena var viktiga eftersom 

konsumtionsföreskrivelserna inte fungerar om de inte är geografiskt specificerade. I senare 

rättsfall har EU-domstolen dock avgränsat konsumtionen ytterligare genom öppna upp för 

möjligheten att förbjuda användningen av varumärken med stöd av den skäliga grunden – 

till och med när det kommer till parallellhandel inom EES-området. 250  Detta går emot 

konsumtionsprincipens huvudregel som de facto säger att en varumärkesinnehavare inte ska 

ha rätt att förbjuda användning av ett varumärke som släppts ut inom EES-området.  

Konsumtionsprincipens undantag gör det visserligen möjligt för varumärkesinnehavare att 

förbjuda tredje parts användning om denne har en skälig grund, men jag vill argumentera att 

detta enbart bör beviljas i fall där det verkligen är motiverat och inte enbart för att en 

varumärkesinnehavare vill behålla sin ensamrätt att kontrollera varornas distribution till 

följd av ekonomiska orsaker.  Konsumtionsprincipens huvudregel bör med andra ord gälla 

som en huvudregel, men i dagsläget riskerar undantagets betydelse ta över då EU-domstolen 

allt oftare erkänner nya grunder som en skälig grund för varumärkesinnehavarens förbud.  

Konsumtionsprincipens huvudregel stöds av EU:s primärrätt, specifikt av artiklarna 34 och 

35 i FEUF som förbjuder import- och exportrestriktioner inom EU, samt av artikel 26.2 i 

FEUF som tryggar principen om fri rörlighet för varor på den inre marknaden. 

Konsumtionsprincipens undantag å sin sida härstammar från artikel 36 i FEUF som fungerar 

som ett undantag till artiklarna 34 och 35 i FEUF. Det är således tydligt att den 

 

250  Se till exempel fallet C‑324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel där EU-domstolen ansåg att den 

ursprungliga varumärkesinnehavaren inte hade givit sitt samtycke till utsläpp inom EES-området, vilket ledde 

till att varumärket inte konsumerats och kunde därför förbjuda parallellhandel inom EES-området. 
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varumärkesrättsliga konsumtionens skäliga grund enbart bör tillämpas i undantagsfall, vilket 

gör kritiken mot EU-domstolens avgöranden befogad. 

 

Ännu en möjlighet för välkända varumärken att förbjuda tredje part 

Samtidigt som EU-domstolen har utvidgat innebörden av rekvisitet ”skälig grund” har det 

lett till ett starkare varumärkesrättsligt skydd för etablerade och välkända varumärken, vilket 

inte är i linje med konsumtionsprincipens primära syfte. Som bekant är 

konsumtionsprincipens huvudsyfte att begränsa varumärkesinnehavares monopol – 

ensamrätten – till fördel för den inre marknaden, tredje parter och konsumenter. Välkända 

och etablerade varumärken besitter, med stöd av andra varumärkesrättsliga regleringar, 

redan ett omfattande skydd som innebär att dessa har ett utbrett monopol. Därmed har EU-

domstolen gått för långt i sin tolkning av rekvisitet skälig grund då detta har lett till ännu en 

grund för välkända varumärken att förbjuda tredje parts användning. Calboli påpekade detta 

redan år 2012 när hon bland annat redogjorde för EU-domstolens argument i fallet Dior.  

Enligt Calboli har EU-domstolen tagit de välkända varumärkens parti eftersom de har gjort 

det möjligt för varumärkesinnehavare av välkända varumärken att förbjuda tredje parts 

användning med stöd av artiklarna 15.2 i VMD respektive EU-varumärkesförordningen, 

även om den varumärkesbelagda varan lagligen släppts ut inom EES-området.251 Enligt 

rådande rättspraxis kan en varumärkesinnehavare, till exempel, argumentera att dess rykte 

har påverkats av tredje parts användning för att uppfylla EU-domstolens kriterier för vad 

som utgör en skälig grund. Enligt rättspraxis har ett rykte särskilt påverkats om det skadar 

varumärkets anseende, prestige eller aura av lyx, vilket även talar för att EU-domstolen har 

tagit välkända varumärkens parti. Dessutom är det lättare för välkända varumärken att 

argumentera för att tredje parts användning har skadat någon varumärkesfunktion, vilket 

sannolikt leder till att en skälig grund är för handen.252  

EU-domstolens rättspraxis i detta hänseende är inte välkommen. Innehavare av välkända 

och luxuösa varumärken har alltid strävat efter att kontrollera distributionen av deras varor 

efter att de släppts ut på marknaden för första gången. Varumärkesinnehavare vill utöva 

denna kontrollrätt eftersom det är ett sätt att för dem att stärka sitt monopol på marknaden.  

 

251 Calboli 2012, s. 280. 
252  Se Senftleben 2013, s. 2 där han konstaterar att välkända varumärken oftare uppfyller kraven för de 

otraditionella varumärkesfunktionerna, till exempel investerings-, reklam eller kommunikationsfunktionerna. 
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Trots detta har varumärkesrättens intention aldrig varit att en varumärkesinnehavare ska ha 

denna kontrollrätt,253 vilket gör EU-domstolens tolkning av konsumtionens skäliga grund 

ännu mer kontroversiell. Så som det ovan påpekades ska konsumtionen primärt sträva efter 

att röja handelshinder och säkerställa den fria rörligheten av varor. Konsumtionen ska enbart 

sekundärt sträva efter att skydda varumärkesinnehavarens goodwill och monopol. Det 

samma gäller varumärkesrätten överlag, vars huvudsyfte är att särskilja varor och tjänster 

för att undvika förväxling. 254 Om välkända och redan etablerade näringsidkare och dessas 

varumärken får ett starkare skydd har mindre näringsidkare och start up-bolag allt svårare 

att ta sig in på marknaden och konkurrera med de välkända varumärkena.  

Här bör även påpekas att välkända varumärken bör skyddas, men inte allt för omfattande. 

Det är en fin linje mellan att erkänna för omfattande skydd och att inte erkänna att välkända 

varumärken ofta utnyttjas till exempel genom renommésnyltning. De facto har innehavare 

av luxuösa och välkända varumärken ett flertal andra lagliga grunder för att förbjuda tredje 

parts användning om denna användning utgör intrång i varumärket, vilket innebär att dessa 

varumärkesinnehavare inte är i behov av ytterligare en grund för sitt förbud. Särskilt inte 

med tanke på att den varumärkesrättsliga konsumtionens primära syfte är att frånta kontroll- 

och förbudsrätten från näringsidkare för att begränsa deras monopol. Jag vill därmed 

argumentera att EU-domstolen har givit ett något för omfattande skydd, vilket som sagt hotar 

den effektiva konkurrensen och delar upp marknaden. 

 

Klimatkrisen och behovet av en välfungerande cirkulär ekonomi 

EU-domstolens avgränsning av konsumtionsprincipen kan få ett flertal indirekta 

konsekvenser. EU-domstolens allt mer omfattande tillämpning och tolkning av 

konsumtionsprincipens undantag, den skäliga grunden, riskerar leda till stora konsekvenser.  

I detta framtidssammanhang vill jag lyfta fram dess påverkan på vår tids största utmaning: 

klimatkrisen. Att förlänga livslängden på varor och att minska avfall och utsläpp är centralt 

för vår samtid. Den rådande linjära ekonomin bygger på ett samhälle som slänger det gamla 

för att producera nytt. Samhället är således uppbyggt enligt en så kallad ”slit och släng-

modell” (”take-make-waste”).255 Denna modell syns tydligt i samhället, bland annat genom 

 

253 Calboli 2012, s. 280. 
254 Calboli 2012, s. 278. 
255 Kommissionens rapport 2018, s. 8. 
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ökade avfall och utsläpp och dessas negativa konsekvenser. I en avfallsundersökning 

framkom att elektronik kommer generera över 53 miljoner megaton avfall under år 2019.256 

Fram till år 2030 förväntas denna siffra öka till 74 miljoner megaton.257 Just elektronikavfall 

är det snabbast växande avfallsflödet i EU och mindre än 40 % återvinns.258 Problemen 

återspeglas även i medborgarnas åsikter då 97 % tycker att det är viktigt att EU använder 

sina resurser på ett mera effektivt sätt och hela 87 % angav att de tycker att deras land 

genererar alldeles för mycket avfall. 259 Krisen är således ett faktum och med tanke på detta 

borde EU avgöra huruvida de nuvarande regleringen och tolkningen av varumärkesrättslig 

konsumtion är ändamålsenlig för att uppnå de uppsatta klimatmålen.  

Globalt sett sker en övergång till en cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin bygger, till 

skillnad från den rådande linjära ekonomin, på att de befintliga resurserna ska återanvändas 

så långt som möjligt.260 På detta sätt kunde bland annat avfall och utsläpp reduceras, då tredje 

parter inte behöver producera nya varor, utan istället kan återanvända sådana varor som 

redan släppts ut på marknaden. I ljuset av klimatkrisen borde det därför vara fritt för tredje 

parter att bruka varumärkesbelagda varor utan risk för att göra intrång i en 

varumärkesinnehavarens varumärke. Denna åsikt stöds även av nyare rättslitteratur.261  

Enligt artikel 11 i FEUF ska miljöskyddskraven integreras i utformningen och 

genomförandet av unionens politik och verksamhet, särskilt i syfte att främja en hållbar 

utveckling.  Denna artikel innebär att EU-rätten alltid bör tillämpas och tolkas i ljuset av 

klimatmålen, även inom områden som inte direkt gäller miljön.262 Detta har även lett till att 

EU har tagit många steg framåt för att uppnå ett EU med mindre utsläpp, mindre avfall och 

en cirkulär ekonomi till fördel för miljön. EU har bland annat genom AFD 

(Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av 

direktiv 2008/98/EG om avfall) slagit fast att samtliga medlemsländer bör vidta åtgärder för 

att förebygga avfallsgenerering och att åtgärderna åtminstone bör uppmuntra till 

återanvändning av varor.263 Som exempel anges särskilt elektrisk och elektronisk utrustning, 

 

256 Forti et al. 2020, s. 23. 
257 Forti et al. 2020, s. 23. 
258 Recycling rate of e-waste: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RT130/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a69be

825-957e-473c-a81f-f02866dc9141 (Refererat 13.5.2021).  
259 Flash Eurobarometer 388, s. 4. 
260 Pihjalarinne 2020, s. 2. 
261 Se bland annat Kur 2021, s. 228 och Pihjalarinne 2020, s. 14. 
262 Wiesbrock – Sjåfjell 2015, s. 1. 
263 Avfallsdirektivets artikel 9 d). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RT130/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a69be825-957e-473c-a81f-f02866dc9141
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/T2020_RT130/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=a69be825-957e-473c-a81f-f02866dc9141
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textilier, möbler samt förpackningar, byggnadsmaterial och byggprodukter.264 Vidare enligt 

artikel 9 e) i AFD bör medlemsländerna uppmuntra till tillgång av reservdelar, 

bruksanvisningar, teknisk information med mera som gör att varor kan repareras och 

återanvändas utan att kvaliteten eller säkerheten äventyras och utan att immateriell 

äganderätt påverkas. 

År 2015 lanserade EU även en handlingsplan för den cirkulära ekonomin. Enligt 

handlingsplanen är första steget mot en välfungerande cirkulär ekonomi att förlänga 

livslängden på de varor som redan existerar eller som kommer att existera. Detta ska bland 

annat göras genom att se till att de varor som produceras är lätta att uppgradera, reparera 

eller återtillverka.265 Säkerställande av tillgången till reservdelar är således centralt även 

här.266 Handlingsplanen är viktig men innehöll inte konkreta lösningar för hur visionen 

skulle verkställas med tanke på de immateriella rättigheter som står i vägen för att tredje 

parter ska kunna återanvända, reparera eller återtillverka varor som är immaterialrättsligt 

skyddade. 

EU fortsatte utveckla strategin och upprättade år 2020 en ny handlingsplan för den cirkulära 

ekonomin.267 Den nya handlingsplanen var speciellt inriktad på att sträva efter ett renare och 

mer konkurrenskraftigt Europa och innehöll de facto tydliga konstateranden om att de 

immaterialrättsliga hindren för att förlänga livslängden på varor måste lösas. Bland annat 

konstateras det i handlingsplanen att ”det immaterialrättsliga systemet måste anpassas till 

den digitala tidsåldern och den gröna omställningen och stödja EU-företagens 

konkurrenskraft. Kommissionen kommer att föreslå en strategi för immateriella rättigheter 

för att säkerställa att de förblir en viktig främjande faktor för den cirkulära ekonomin och 

framväxten av nya affärsmodeller”. 268  Dessvärre innehåller handlingsplanen inte någon 

utförligare lösning men den bör fungera som en vägledare för kommande regleringar 

utfärdade av EU. Enligt den efterkommande strategin för immateriella rättigheter269 är EU:s 

system för immateriella rättigheter allt för fragmenterat och komplicerat. Kommissionen 

påpekar att det behövs tydliga svar på hur man kan säkerställa återanvändning och reparation 

 

264 Avfallsdirektivets artikel 9 d). 
265 COM(2015) 614 final, s. 3. 
266 Pihjalarinne 2020, s. 8. 
267 COM(2020) 98 final. 
268 COM(2020) 98 final, s. 18. 
269 COM(2020) 760 final. 
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inte förhindras av en allt för restriktiv immaterialrättslig praxis. 270  Återigen är 

Kommissionens argument och påpekanden viktiga men innehåller dessvärre ingen konkret 

lösning.  

EU:s klimatmål och regleringar som stödjer möjligheterna att nå målen är rimliga. 

Konsumtionsprincipens huvudregel, som innebär att en varumärkesinnehavare inte ska ha 

rätt att förbjuda tredje parts användning av varumärkesbelagda varor som denne eller som 

någon annan med dennes samtycke släppt ut på marknaden inom EES-området, är direkt till 

fördel för såväl klimatmålen som EU:s princip om fri rörlighet. Dessutom säkerställer 

konsumtionsprincipens huvudregel den inre marknadens effektiva konkurrens då tredje 

parter fritt kan bruka varumärkesbelagda varor som lagligen satts i omlopp på marknaden. 

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens huvudregel är således direkt förenlig med 

klimatmålen och den fungerar även som stöd för att uppnå en välfungerande cirkulär 

ekonomi. Tredje parter bör, enligt huvudregeln, ha rätt att återanvända, återtillverka eller 

reparera.  

Även om den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens vision och bakgrund är kristallklar 

är tillämpningen något otydlig. Detta främst på grund av EU-domstolens tolkning och 

tillämpning av konsumtionsprincipens undantag, vilken gör det möjligt för 

varumärkesinnehavare att förbjuda tredje parts användning av det konsumerade varumärket 

i fall där denne har en skälig grund för förbud. EU-domstolens praxis gör det svårt för tredje 

parter att fritt använda varumärkesbelagda varor. I detta sammanhang är särskilt tredje parts 

möjligheter att reparera, återtillverka eller på annat sätt förändra varan centralt. Här är det 

skäl att återkoppla till den år 2014 utförda undersökningen som nämndes tidigare i 

avhandlingen.271 I undersökningen angav nämligen 77 % att de försöker reparera en söndrig 

vara istället för att köpa en ny.272 Dessvärre angav hela 39 % att de tenderar att slänga en 

söndrig vara istället för att reparera den eftersom det är antingen för dyrt eller för invecklat 

att få den reparerad.273  

Undersökningens resultat talar sitt tydliga språk. Det finns motiv och motivation för EU:s 

medborgare att reparera söndriga varor men ändå är det inte ett alternativ. Dels kan detta 

 

270 COM(2020) 760 final, s. 3. 
271 Flash Eurobarometer 388. 
272 Flash Eurobarometer 388, s. 20. 
273 Flash Eurobarometer 388, s. 4. 
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bero på att reparation i dagens läge kan vara nästan lika dyrt som en ny motsvarande vara, 

dels kan det bero på att det inte finns reservdelar eller näringsidkare som erbjuder 

reparationstjänster. Orsakerna är säkerligen många men en av dessa kan mycket väl vara att 

tredje parter, näringsidkare, inte kan erbjuda reparationstjänster med mera eftersom de 

riskerar göra intrång i varumärkesinnehavarens varumärke. Detta blev bland annat tydligt i 

det tidigare redogjorda WLAN router-fallet där den tredje parten inte hade rätt att reparera 

och återförsälja gamla routers. Istället ansåg domstolen att varumärkesinnehavaren på grund 

av den tredje partens förfarande hade en skälig grund för sitt förbud. 

Således blir det tydligt, med tanke på det som redogjorts för om EU-domstolens tillämpning 

av konsumtionsprincipens undantag, att denna rättspraxis står i strid med såväl klimatmålen 

som uppnåendet av en fungerande cirkulär ekonomi. EU-domstolens rättspraxis gällande 

den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipens undantag är därmed ett hot mot den 

cirkulära ekonomin. Så som Kommissionen också erkände finns det ett behov av nya 

regleringar som gör det möjligt att reparera och återanvända utan att restriktiv rättspraxis 

står i vägen.274 Denna synvinkel, tillsammans med det faktum att EU-domstolen har erkänt 

ett bredare skydd för välkända varumärken, gör det svårt för mindre näringsidkare som 

strävar efter att bidra till minskat utsläpp att konkurrera på marknaden. De facto påpekade 

Kommissionen att de små och medelstora bolagen är betydelsefulla för den cirkulära 

ekonomin eftersom det framförallt är dessa som är verksamma inom materialåtervinning, 

reparation och innovation,275 vilket borde fungera som ett incitament för att inte erbjuda 

ytterligare en grund för välkända näringsidkare att förbjuda tredje parter från att använda 

varumärkesbelagda varor.  

Här är det relevant att återkoppla till det aktuella rättsfallet SodaStream vs. MySoda som 

nämndes i avhandlingens inledning.  Det välkända och etablerade varumärket SodaStream 

försöker begränsa den tredje partens, MySodas, möjligheter att utvecklas på marknaden med 

stöd av konsumtionsprincipens undantag då de bland annat anser att användningen skadar 

deras rykte och påvisar ett felaktigt kommersiellt samband. MySoda har bland annat 

återanvänt och återfyllt sådana gasflaskor som SodaStream ursprungligen har släppt ut på 

marknaden. Utan att redogöra fakta som redan behandlats i denna avhandling vill jag påpeka 

att det skulle strida mot konsumtionsprincipens primära syfte samt EU:s klimatmål om en 

 

274 Se till exempel COM(2020) 760 final, s. 3. 
275 COM(2015) 614 final, s. 19. 
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tredje part inte hade möjlighet att återanvända sådana varor som lagligen släppts ut av 

varumärkesinnehavaren inom ett och samma lands territorium. I ett något liknande fall, 

Viking Gas-fallet, har EU-domstolen påpekat att en avvägning bör göras mellan 

varumärkesinnehavarens intressen samt allmänintresset av en icke snedvriden 

konkurrens.276 Generaladvokat Juliane Kokott påpekade i sitt förslag till avgörande att en 

begränsning av var och hur en konsument kan fylla på den gasflaska som denne köpt skulle 

begränsa konkurrensen.277 I fallet som gällde återfyllning av en kompositgasflaska ansåg 

EU-domstolen att varumärkesinnehavaren inte har rätt att förbjuda tredje part från att fylla 

på flaskan igen om denne inte kan göra en skälig grund gällande.278 Det faktum att flaskan 

återfyllts bör således inte utgöra en skälig grund i sig. 

Det är även ett faktum att innehavare av välkända varumärken producerar mer varor än 

mindre näringsidkare, vilket gör det ostridigt att dessa välkända varumärken också bidrar till 

mer utsläpp och avfall.  Klimatkrisen är ingen nyhet och eftersom EU:s och inre marknadens 

huvudsakliga syfte är att verka för en hållbar utveckling i Europa där en hög miljöskyddsnivå 

och en allt bättre miljö ska vara i fokus,279 borde övrig reglering också bidra till detta syfte. 

Problematiken är däremot svårlöst eftersom en allt för stor begränsning av en 

varumärkesinnehavares ensamrätt bidrar till hämmad innovation. Hämmad innovation 

riskerar leda till hämmad utveckling av sådana miljötekniska lösningar som bidrar till 

minskat utsläpp och avfall. EU konstaterade de facto att europeiska innovatörer är ledande 

inom grön teknik och att de har starka immaterialrättsliga portföljer som främjar 

anpassningen till klimatförändringar, lagring och avskiljning av vatten, koldioxid och 

avfallshantering.280  

Trots detta påpekar nyare rättslitteratur att det finns behov av en ändring i de 

immaterialrättsliga regleringarna så att även dessa erkänner och bidrar till den cirkulära 

ekonomin. 281  Eftersom även annan egendom antagligen kommer omfattas av framtida 

regleringar till fördel för klimatet och den cirkulära ekonomin är det skäligt att också 

immateriell egendom och ensamrätt omfattas. Det kommer således bli intressant att se hur 

 

276 C‑46/10 Viking Gas, punkt 31. 
277 Generaladvokat Julianne Kokott förslag till avgörande i fallet C-46/10 Viking Gas, föredraget den 7 april 

2011, punkterna 66–68.  
278 C‑46/10 Viking Gas, punkt 42. 
279 FEU artikel 3.  
280 COM(2020) 760 final, s. 1. 
281 Pihjalarinne 2020, s. 14. 
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de immaterialrättsliga regleringarna, speciellt den immaterialrättsliga konsumtionen, 

kommer ändras under årens lopp och hur dessa kommer tjäna klimatmålen. 
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6 SLUTLEDNING 
 

 

 

6.1 Svar på forskningsfrågan 

Avslutningsvis är det skäl att redogöra för avhandlingens forskningsfrågor och sammanfatta 

deras svar. Innan den huvudsakliga forskningsfrågans svar behandlas är det skäl att besvara 

avhandlingens preliminära forskningsfråga. Den preliminära forskningsfrågan var följande: 

A. När anses en varumärkesinnehavares ensamrätt ha konsumerats? 

Den preliminära forskningsfrågan strävade med andra ord efter att konkretisera vad 

konsumtionsprincipens huvudregel innebär. Enligt konsumtionsprincipens huvudregel har 

en varumärkesinnehavare inte rätt att kontrollera eller förbjuda användningen av varumärket 

för sådana varor som försetts med varumärket och som har släppts ut av 

varumärkesinnehavaren, eller någon annan med dennes samtycke, inom EES-området. För 

att en varumärkesinnehavares rätt till varumärket ska anses vara konsumerat kräver 

huvudregeln att två rekvisit uppfylls.  

För det första krävs varumärkesinnehavarens samtycke för att den varumärkesbelagda varan 

släpps ut på marknaden. Samtycket bör vanligtvis vara uttryckligt men det kan också, enligt 

rättspraxis, vara underförstått om fallets natur så befogar. För det andra krävs att varan har 

släppts ut på marknaden, vilket innebär att en vara bör ha satts i omlopp inom EES-området. 

Enligt rättspraxis anses en vara inte vara utsläppt på marknaden enbart på grund av att den 

importerats till ett lager med syfte om att senare sättas i omlopp eller på grund av att varan 

marknadsförts men ännu inte blivit såld. I vissa fall kan det vara oklart eller stridigt huruvida 

en vara släppts ut på marknaden. EU-domstolen har då haft en frågeställning om 

varumärkesinnehavaren har haft kontroll över det första utsläppet på marknaden och därmed 

erhållit den ekonomiska nyttan som varumärket medför. Om frågorna besvaras jakande ska 

varan anses ha släppts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke.  

Avhandlingens preliminära forskningsfråga har besvarats dels med hjälp av EU-rättsliga och 

nationella regleringar, dels med hjälp av EU-rättslig praxis. De EU-rättsliga och nationella 

regleringarna har givit ett laglydigt svar på den första frågan medan rättspraxisen har givit 

ett mer praktiskt svar på frågan. Den preliminära forskningsfrågan har givit ett uttömmande 
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svar på när en varumärkesinnehavares rätt till varumärket och den varumärkesbelagda varan 

har konsumerats, vilket är till fördel för att analysera i vilka fall som konsumtionsprincipens 

undantag kan komma att tillämpas. 

Vidare är det således dags att redogöra för avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga som 

gäller konsumtionsprincipens undantag. Avhandlingens huvudsakliga forskningsfråga var 

följande: 

1. När har varumärkesinnehavare en skälig grund att förbjuda tredje parts 

användning av ett varumärke som varit föremål för konsumtion? 

Konsumtionsprincipens undantag möjliggör att varumärkesinnehavaren under vissa 

omständigheter och trots konsumtion har rätt att förbjuda tredje part att använda 

varumärket.282 Enligt undantaget har en varumärkesinnehavare dock enbart rätt till förbud 

om denne har en skälig grund för sitt förbud. Vad som utgör skälig grund har inte definierats 

i diverse regleringar utan det har visat sig variera beroende på det enskilda fallet. Däremot 

har vissa riktlinjer kunnat dras med hjälp av EU-domstolens rättspraxis. Följande scenarion 

har enligt rättspraxis utgjort en skälig grund, vilket innebär att varumärkesinnehavaren har 

rätt att förbjuda tredje part från att använda varumärket om: 

- Den varumärkesbelagda varan har förändrats eller försämrats, eller 

- Användningen av varumärket skadar varumärkesinnehavarens rykte, eller 

- Användningen anspelar felaktigt på ett kommersiellt samband mellan parterna, eller 

- Varumärkesinnehavarens varumärke har avlägsnats från varan eller så har det 

förkylts, eller 

- Den varumärkesbelagda varan har paketerats om på ett otillåtet sätt. 

Tillsammans med riktlinjerna finns det även andra faktum som spelar roll vid bedömningen 

av vad som utgör en skälig grund, bland annat varumärkets funktioner. De facto har EU-

domstolen i sina avgöranden ofta erkänt att en varumärkesinnehavare har en skälig grund 

för förbud i fall där användningen hotar skada varumärkets funktion, särskilt 

ursprungsfunktionen. De centrala rättsfallen om varumärkesrättslig konsumtion och dess 

undantag gör det även tydligt att samtliga skäliga grunder ofta hänger ihop, vilket gör det 

svårt att definiera tydliga och definitiva riktlinjer. Avhandlingens andra forskningsfråga har 

 

282 Under vissa förutsättningar kan även varumärkesinnehavarens varumärke anses vara okonsumerat och 

därmed leda till att denne har rätt till förbud. 
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även besvarats på ett omfattande sätt med hjälp av primärrätt i form av FEUF:s 

konkurrensreglerande artiklar och sekundärrätt i form av VMD och EU-

varumärkesförordningen. Även den finska lagstiftningen har refererats till som 

förtydligande. Däremot har rättspraxisen givits störst utrymme för att besvara den andra 

forskningsfrågan eftersom regleringarna i sig inte är utförligt definierade eller uttömmande. 

 

 

6.2 Sammanfattande reflektioner  

Varumärkesinnehavarens rättigheter har säkrats genom att bevilja ensamrätt till varumärket. 

Varumärkesinnehavarens ensamrätt leder till monopol, vilket är ett bevis på att dennes 

intressen är tryggade. Den inre marknadens och konsumentens intressen har å sin sida säkrats 

genom förbud mot konkurrensbegränsningar, i varumärkesrättslig mening främst genom 

förbud mot förfaranden som begränsar export och import medlemsländer emellan men även 

genom konsumtionsprincipens huvudregel. Marknadens intressen har dessutom säkrats 

genom att begränsa och reglera monopol. Varumärkesinnehavarens intressen och den inre 

marknadens intressen ser vid första anblick ut att vara motstridiga men det ena utesluter inte 

det andra. Även om den inre marknadens konkurrensföreskrivelser godkänner den monopol 

som bildas av varumärkesrättslig ensamrätt så förbjuds missbruk av rättigheterna.283 På detta 

sätt har samtliga parters intressen balanserats, även om inte problemfritt som ovan har 

konstaterats. Varumärkesinnehavaren beviljas ensamrätt till sitt varumärke men har inte rätt 

att genom illojala förfaranden utnyttja sin ensamrätt. Den inre marknaden begränsar 

varumärkesinnehavarens ensamrätt genom att förbjuda olagliga konkurrensbegränsningar 

till fördel för den fria rörligheten av varor och den effektiva konkurrensen. Konsumenten 

åtnjuter varumärkesinnehavarens innovationer i form av varor och tjänster tack vare den inre 

marknadens möjliggörande. 

Konsumtionsprincipen har möjliggjort den inre marknadens fria rörlighet av varor och en 

effektiv konkurrens. Däremot har konsumtionsprincipens undantag genom sin tolkning i 

rättspraxis gjort att huvudregeln har tolkats allt snävare, vilket riskerar att hämma de 

redogjorda positiva effekterna av den varumärkesrättsliga konsumtionen. Den 

varumärkesrättsliga konsumtionens rättspraxis har utvecklats under lång tid och därför är 

 

283 Jovic 2019, s. 158. 
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det svårt att ändra tolkningen och de riktlinjer som råder. De facto råder det en avsaknad av 

förutsägbarhet för nationella domstolars avgöranden som gäller konsumtion,284 eftersom den 

rådande rättspraxisen är komplex och i vissa fall motsägelsefull.  

Däremot är det rekommenderat att de behöriga domstolarna har ett politiskt och moraliskt 

motiv till att utveckla och tolka konsumtionen till fördel för det allmänna intresset. En 

välfungerande cirkulär ekonomi är till fördel för såväl det allmänna intresset, innehavare av 

immateriella rättigheter, konsumenter och enskilda individer. Dessutom kunde en 

välfungerande cirkulär ekonomi öka EU:s totala BNP med ytterligare 0,5 % fram till år 2030, 

vilket i sig skulle innebära över 700 000 arbetstillfällen.285 Intresseavvägningen är däremot 

svår, som Kur påpekade i sitt verk från 2021: ”complex issues do not lend themselves to easy 

solutions”. 286  Det förblir således rättsväsendets uppgift att utveckla och tolka 

konsumtionsprincipen för ett innovativare och med konkurrenskraftigt EU samtidigt som en 

sund balansgång mellan varumärkesinnehavarens, konsumentens och marknadens intressen 

bevaras. 

 

284 Bristonas – Klimkeviciute 2014, s. 95. 
285 Se till exempel den undersökning som gjorts: Cambridge Econometrics, Trinomics, och ICF 2018, Impacts 

of circular economy policies on the labour market. 
286 Kur 2021, s. 8: Annette Kur konstaterade detta i samband med att hon redogjort tredje parters möjlighet att 

använda varumärkesinnehavarens varumärke främst när det kommer till begagnade och reparerade varor. 
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