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Människan har sedan länge använt sig av tecken för att särskilja sin egendom och sina handelsvaror från andras. 

Betydelsen och värdet av dessa tecken har ändrat avsevärt under de senaste århundraden i takt med förändringar 

i samhället och på marknaden. Varumärken förekommer nuförtiden överallt och är bland de mest inflytelserika 

symbolerna i världen. 

 

Det varumärkesrättsliga skyddet och varumärkesfunktionerna har utvecklats och utvidgats betydligt inom 

Europa. Idén om varumärken har funnits redan länge men först under den industriella revolutionen ansågs det 

finnas ett behov att skydda varumärken rättsligt för att kunna särskilja tillverkarens varor från konkurrenternas 

och mot förfalskningar. Varumärkets funktion var att skydda innehavarens varor i handeln för att särskiljas 

från konkurrenterna. Varumärket fungerade som en indikator av kommersiellt ursprung och detta var och är 

ännu idag varumärkets grundläggande funktion.  

 

Den optimala nivån på varumärkesskyddet har redan länge varit omtvistat i Europa. EU-domstolens rättspraxis 

påbörjade en utvidgning av varumärkesrätten genom att utvidga de varumärkesrättsliga funktionerna. EU-

domstolen utvecklade de så kallade nya moderna funktionerna, nämligen reklam-, kommunikations- och  
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investeringsfunktionen. Dessa nya moderna funktioner har väckt mycket diskussion och 

meningsskiljaktigheter. I samband med utvidgningen av funktionerna har även rättigheterna anknutna till 

varumärken utvecklats och deras räckvidd har blivit bredare.  

 

För samhället och marknaden idag är varumärken betydande speciellt för varors och tjänsters försäljningskraft 

och för att locka till sig en konsumentkrets. Tack vare utvidgningen av varumärkesfunktionerna skyddas 

varumärken från mer än bara förväxling. Kända varumärken skyddas även i situationer där det inte finns en 

förväxlingsrisk i och med att de nya moderna funktionerna även skyddar varumärkets kommunikativa värde, 

det vill säga renommé. Utvecklingen av skyddet har följt med utvecklingen av den moderna marknaden, men 

har skyddet blivit för brett?  

 

Det moderna varumärkets roll som kommunikationsverktyg är komplext och har fört med sig utmaningar 

framförallt vad gäller tolkningen av när varumärkesintrång har skett. Till de framtida utmaningarna hör bland 

annat kopplingen mellan brands och varumärken, skyddsomfånget för icke-traditionella varumärken och 

utnyttjande av lyxvarumärkens starka skydd. Under de senaste åren har även diskussionen gällande sambandet 

mellan de grundläggande fri- och rättigheterna och varumärkesskyddet återupplivats. Speciellt 

yttrandefrihetens inverkan på balansen mellan de konkurrerande parternas intressen har fått synlighet.  

 

För de immateriella rättigheterna, men speciellt för varumärkesrätten är balansen mellan de konkurrerande 

parterna grundläggande. Den moderna varumärkesrätten borde sträva efter att skapa ett system som på bästa 

sätt balanserar alla parters intressen. Syftet med avhandlingen är att redogöra för hur varumärkessystemet och 

-funktionerna utvecklats hittills samt att beskriva framtidsutsikten för skyddsomfånget och skapandet av 

balansen. 
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1 INLEDNING 

1.1. Introduktion 

Från att en urmänniska en gång i tiden ritat ett tecken på ett föremål i identifieringssyfte, har 

varumärkesrätten utvecklats till ett komplext marknadsföringsknep som inbegriper flera 

funktioner och är av stor betydelse för dagens ekonomi.1 Den moderna europeiska 

varumärkesrättens komplexitet medför olika sätt att utnyttja ett varumärke för att skapa en 

lojal konsumentkrets som tack vare marknadsföring och övriga knep kan växa märkbart. Den 

moderna europeiska varumärkesrätten har skapat en hel del debatt särskilt när det kommer 

till de moderna varumärkesfunktionerna och omfattningen av varumärkesskyddet. 

 

För att kunna behandla utvecklingen och kritiken gällande de moderna funktionerna behöver 

betydelsen av den immaterialrättsliga termen funktion redogöras för. Varje immateriell 

rättighet har en så kallad grundläggande funktion som definieras av den grundläggande 

uppgift som tilldelats den.2 Patent uppmuntrar innovation, upphovsrätten uppmuntrar till 

skapandet av nya verk och varumärken anger det kommersiella ursprunget. Kärnan av de 

olika immateriella rättigheterna ligger i den grundläggande funktionen. De immateriella 

rättigheterna har typiskt sett även övriga funktioner, som till exempel rättsliga och 

ekonomiska funktioner.3 De rättsliga funktionerna fastställs av de delar av en immateriell 

rättighet som lagstiftaren har valt att skydda. Gällande varumärken har EU-lagstiftaren valt 

särskiljningsförmågan som den rättsliga funktionen.  

 

Det som särskiljer varumärken från andra immateriella rättigheter är skyddsobjektet. 

Skyddet för upphovsrätt, patenträtt och mönsterrätt är knutet till själva objektet 

(uppfinningen, verket, designen osv.) medan varumärkesskyddet handlar om hur ett tecken 

används för att beteckna ett kommersiellt objekt.4 Från detta kan härledas att 

varumärkesskyddet är funktionsbaserat och inte objektbaserat som de andra immateriella 

rättigheterna. Skyddet är i förhållande till vad ett varumärke gör och inte till vad det är.5  

 
1 Diamond 1975, s. 290. 
2 Kur 2019, s. 1.  
3 Kur 2019, s. 1. 
4 Kur 2019, s. 2. 
5 Kur 2019, s. 2. 
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Varumärket är en handelsvara och därför definieras skyddet med hänsyn till dess funktioner.6 

Varumärken avviker från de övriga immateriella rättigheterna även på grund av varumärkets 

symbolkaraktär som fungerar som kommunikationsverktyg.7 Varumärken är tack vare 

symbolkaraktären även till nytta för konsumenterna i och med att de skyddar från förväxling. 

 

Varumärken är lika funktionella som de är symboliska.8 Förutom att de kändaste företagen 

är direkt igenkännbara tack vare deras varumärken, skapar de även emotionella band. Vidare 

inspirerar varumärken till stark lojalitet.9 Företag drar nytta av det renommé och goodwill 

som varumärken utstrålar. Detta renommé byggs bland annat upp av kunders personliga 

upplevelser och hur de sprider upplevelserna samt den nuförtiden oerhört viktiga 

marknadsföringen.10 De mest kända varumärkena uppnår på så vis en dragningskraft.11 

Varumärkets dragningskraft påverkar allmänheten eftersom den tilltalar allmänheten. Till 

följd av varumärkesintrång kan ett liknande varumärke vilseleda allmänheten genom att 

utnyttja dragningskraften.12 

 

Under de senaste årtiondena har varumärkets traditionella funktioner utökats och blivit en 

del av företagens social- och affärstillgångar. Varumärken bidrar i att marknadsföra 

produkter, som i sin tur skapar värdefulla investeringar i form av bland annat reklam. Även 

massproduktionen har haft en stor inverkan till varför varumärken har blivit en så stor del av 

produktionen och distributionen av varor. 

 

Varumärkets betydelse och funktioner har förändrats i takt med samhället och marknaden. 

Varumärkets värde som kommunikationsverktyg har ökat och varumärkesinnehavare 

använder varumärken numera för att förmedla bilder, värdeerbjudanden och associationer 

till konsumenter i syfte att få dem att köpa varumärkesinnehavarnas varor eller tjänster. 

Rättsvetare har traditionellt sett varit skeptiska mot funktionen att signalera status och 

exklusivitet som varumärken med renommé ofta har och till ifall det är varumärkesrättens 

 
6 Pickering 1998, s. 34. 
7 Nordell 2010, s. 264. 
8 Tan 2010, s. 202. 
9 Tan 2010, s. 202. 
10 Tan 2010, s. 203. 
11 Eng. power of attraction. 
12 Se förslaget till avgörande i målet C-408/01 Adidas, punkt 38. 
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uppgift att skydda denna funktion.13 Trots skepticismen verkar det som att varumärkesrätten 

börjat luta sig mot att skydda statuset med hjälp av skyddet mot försvagning av varumärket 

och otillbörlig fördel.  

 

EU-domstolen har i sin rättspraxis erkänt nya moderna funktioner och på så sätt utvidgat 

förutsättningarna för varumärkesskydd. EU-domstolen, likaså EU-lagstiftningen och 

EUIPO, har under den senaste tiden accepterat och erkänt renommésbaserade grunder för 

varumärkesskydd och dessa har fått en allt större roll i varumärkestvister.14 Fokuset hos de 

nya moderna funktionerna och rättigheterna anknutna till varumärket har inom EU i viss 

mån övergått från att ha varit konsumentbaserade till att vara kommunikationsbaserade. En 

gång i tiden var det huvudsakliga syftet och intresset med varumärkesrätten att göra 

konsumentbaserade överväganden och att skydda konsumenterna – genom att indikera 

kommersiellt ursprung och skydda från förväxling.15  

 

EU-domstolens rättspraxis visar att utvidgningen av funktionerna har skett utan tydliga 

gränser och definitioner. Detta har lett till att de normativa motiveringarna för att rättfärdiga 

utvidgningen har förblivit vaga och oklara. Därför är det fortfarande i viss mån problematiskt 

att hitta en övertygande normativ motivering för att juridiskt stödja de nya moderna 

funktionernas integrering i varumärkessystemet.16  

 

Varumärkets framtid präglas av frågor kring bland annat omfattningen av skyddet av icke-

traditionella varumärken samt kopplingen mellan varumärken och företagens brands. Under 

de senaste åren har även diskussionen gällande sambandet mellan de grundläggande fri- och 

rättigheterna och varumärkesskyddet återupplivats. Speciellt yttrandefrihetens inverkan på 

balansen mellan de konkurrerande parternas intressen har fått synlighet. 

 

 
13 Calboli 2015, s. 33. 
14 Se EUIPO Guidelines 2022. 
15 Gangjee – Burrell 2010, s. 282. 
16 Basma 2021 a, s. 1217. 
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1.2. Forskningsfrågor och avgränsning 

Utvecklingen av den moderna europeiska varumärkesrätten och varumärkesfunktionerna 

ligger i fokus för denna avhandling. Debatten om den optimala nivån på varumärkesskyddet 

i Europa har pågått redan länge. De rättsliga, sociala och ekonomiska resonemangen kring 

det utvidgade skyddet har analyserats och motiverats åt bägge håll. Åsikterna har sedan länge 

delats starkt mellan pro-varumärkesinnehavare och pro-konkurrens. Utvidgningen av 

varumärkesrätten fick fotfäste i EU-domstolens rättspraxis i form av de nya moderna 

funktionerna. Avsikten med avhandlingen är att systematisera denna utveckling och att 

sammanfatta meningsskiljaktigheterna.  

 

Den europeiska varumärkesrätten har förändrats i takt med sociala och samhälleliga 

förändringar. Avhandlingen ämnar att av denna orsak ge en översikt av den europeiska 

varumärkesrätten från dåtid till nutid samt därutöver diskutera varumärkesskyddets framtida 

utmaningar. Med hänsyn till strukturen av översikten har även forskningsfrågorna indelats i 

dåtid, nutid och framtid. Forskningsfrågorna i denna avhandling är följande: 

 

1. Vad har orsakat utvecklingen av den moderna EU-varumärkesrätten? 

2. Vad skyddar den nuvarande varumärkesrätten? 

3. Vilka utmaningar ställs EU-varumärkesrätten för i framtiden? 

 

Utgångsläget är att utreda, diskutera och kritisera fördelarna och nackdelarna med 

utvidgningen. För den moderna varumärkesrätten är balansgången mellan 

varumärkesinnehavarens, konkurrentens och konsumentens intressen betydelsefull. Målet 

borde därmed vara att skapa ett varumärkessystem som ser till att skydda 

varumärkesinnehavarens ensamrätt samtidigt som den skyddar den fria marknaden och 

konsumenterna från förväxling. 

 

Materialet som används för analysen hittas till stor del från EU-domstolens rättspraxis och 

tolkningen av VMD:s och VMFs regleringar. EU-domstolens praxis fungerar i stort sett som 

tolkningsunderlag för den nationella immaterialrätten. Materialet kommer således 

huvudsakligen att vara europeiskt, både när det kommer till lagstiftningen och rättspraxis. I 

den mån nationell lagstiftning behandlas är det i ljuset av EU-rätten. Även litteraturen är till 
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största dels europeisk bortsett från relevant amerikansk litteratur som belyser den tidiga 

varumärkesutvecklingen.  

 

I syfte att konkretisera varumärken och användningen av dessa kommer lyxvarumärken och 

i viss mån även varumärken från modeindustrin att användas som exempel. Valet att använda 

dessa som exempel bygger på att konsumenterna inom dessa branscher är, utöver det 

konkreta värdet på varor, mycket medvetna om den abstrakta betydelsen av varumärken. 

Utöver detta räknas flera lyxvarumärken och varumärken inom modeindustrin till kända 

varumärken enligt artikel 8.5 i VMF. 

1.3. Syfte och forskningsmetod 

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att analysera och systematisera utvecklingen av EU:s 

varumärkesrätt, mer specifikt utvecklingen och utvidgningen av varumärkesfunktionerna 

och -rättigheterna. För att kunna analysera och systematisera denna utveckling krävs en 

historisk genomgång av varumärkesrätten, från tecken som identifierade motståndare under 

krigstid till symboler för det kommersiella ursprunget och slutligen till 

kommunikationsverktyg. Efter den historiska bakgrunden analyseras nuläget i Europa med 

stöd av VMD och VMF samt EU-domstolens rättspraxis, genom vilken domstolen har 

utvidgat funktionerna och skyddet av kända varumärken. Efter att nuläget analyserats 

kommer diskussionen att riktas mot framtiden och de utmaningar som finns kring 

varumärkesrätten och -systemet. 

 

Den huvudsakliga forskningsmetoden är den rättsdogmatiska. Då nuläget behandlas handlar 

det om att beskriva, tolka och systematisera den gällande rätten, varmed den rättsdogmatiska 

metoden används. Den rättsdogmatiska metoden eller innebörden av den kan bestämmas på 

många olika sätt. Den kan bestämmas av metoden eller materialet. Materialet som används 

följer rättskälleläran.17 Rättskälleläran styr användningen av rättskällorna och bestämmer 

vilka rättskällor som ska eller får tillämpas samt företrädesordningen mellan rättskällorna. 

Syftet – att fastställa gällande rätt – är ett sätt att karaktärisera rättsdogmatiken. Även 

rättssystemets systematik och enhetlighet fungerar som utgångsläge. En rättsdogmatisk 

forskning eftersträvar att utifrån de allmänna rättskällorna, det vill säga lagstiftningen, 

 
17 Sandgren 2005, s. 649. 
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rättslitteraturen, rättspraxisen och förarbetena till lagstiftningen, söka svar eller optimala 

lösningar på juridiska problem.18 Rättsdogmatiken handlar även om att fastställa sambandet 

mellan rättsliga regler som styrs av en uppsättning regler och principer.19 I denna avhandling 

systematiseras nuläget genom att tolka lagstiftningen, det vill säga primärt VMD:s och 

VMF:s bestämmelser samt EU-domstolens tolkningar och uppfattning av det 

varumärkesrättsliga skyddet. 

 

Med bakgrund till forskningsfrågorna behandlar avhandlingen utöver nuläget även det 

förflutna och framtiden. Syftet med det förflutna är att se tillbaka på samhälleliga och 

rättsliga förändringar som gjort att varumärkesrätten utvecklats som den gjort. Det förflutna 

bygger en grund för den rättsdogmatiska forskningen av nuläget. Syftet med 

framtidsdiskussionen är att lyfta fram de utmaningar som varumärkesskyddet och -systemet 

har i nuläget som lever vidare. 

 

Förutom EU-varumärkesrätten, som ligger i fokus för avhandlingen, kommer relevant 

utländskt material att i viss mån behandlas. Då utländskt material används görs en skillnad 

mellan direkt rättsjämförande forskning och forskning där det egna rättssystemet ligger i 

fokus.20 Då det egna rättssystemet ligger i fokus och utländskt material används är det för att 

den utländska rätten tjänar ett syfte.21 Det utländska materialet, i denna avhandling det 

amerikanska materialet, kommer inte att framställas på ett liknande sätt som det EU-rättsliga. 

Det amerikanska materialet kommer inte att behandlas i den mån att det skulle innefatta en 

behandling av den amerikanska varumärkesrätten med avsikten att göra en jämförelse till 

EU-varumärkesrätten.  

 

Det utländska materialet kan tjäna ett deskriptivt syfte, till exempel kan utländsk rätt och 

material utnyttjas för den historiska förståelsen av det som forskas.22 Det amerikanska 

materialet behandlas här närmast i samband med relevanta historiska vändpunkter för 

varumärkesrätten. Speciellt betydelsen av Schechters teori på utvecklingen av EU-

varumärkesrätten och den amerikanska varumärkesrätten tjänar här ett syfte. Syftet är att 

 
18 Siltala 2003, s. 328. 
19 Siltala 2003, s. 328. 
20 Strömholm 1971, s. 251. 
21 Strömholm 1971, s. 252. 
22 Strömholm 1971, s. 256. 
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öppna och redogöra för den historiska utvecklingen bakom skyddet mot urvattning och 

nedsvärtning samt skyddet av kända varumärken som skedde först i USA och sedan i Europa. 

Utvecklingen av dessa skyddsformer tog olika form i USA och Europa.  

1.4. Det EU-rättsliga materialet 

Som nämnts ovan kommer avhandlingen att fokusera på den EU-rättsliga utvecklingen av 

varumärkesrätten, varmed den relevanta lagstiftningen hittas från EU-rätten. Fastän de olika 

immateriella rättigheterna regleras i olika nationella lagar omfattas de av EU:s lagstiftning 

och är starkt harmoniserade.23 EU-rätten är indelad i primär- och sekundärrätt. Grunden för 

EU:s verksamhet omfattas av fördragen, som tillhör primärrätten.24 Detta innebär att endast 

åtgärder som har stöd i fördragen får vidtas av EU. Från fördragens principer och mål bildas 

den så kallade sekundärrätten som består av förordningar, direktiv, beslut, 

rekommendationer och yttranden.25 Den rättsliga grunden som harmoniseringen av de 

immateriella rättigheterna bygger på är artiklarna 114 och 118 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget). De uttryckliga befogenheterna gällande de 

immateriella rättigheterna föreskrivs i artikel 118. Enligt artikel 118 ska åtgärder tas för att 

“skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter 

i unionen för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och 

kontroll på unionsnivå”. Detta inom ramen för den inre marknadens upprättande och 

funktion.  

 

Målet med harmoniseringen av EU-varumärkesrätten är inte att fullständigt harmonisera 

utan att hålla den begränsad till bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa att den 

inre marknaden fungerar väl.26 Det ursprungliga syftet med VMD var att göra villkoren för 

att registrera ett varumärke identiska i alla medlemsstater och att underlätta den fria 

rörligheten av varor och tjänster inom EU.27 Gällande EU-varumärken har harmoniseringen 

skett bland annat genom inrättande av ett gemensamt europeiskt system. Med en ansökan 

kan man således få varumärkesskydd inom hela EU. 

 
23 Pitkänen 2016, s. 26–27. 
24 Fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, rättighetsstadgan och 

andra grundläggande rättsprinciper som EU-domstolen erkänt. 
25 Raitio 2010, s. 201. 
26 Pitkänen 2016, s. 28. 
27 Pitkänen 2016, s. 27 
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I och med den starka harmoniseringen inom varumärkesrätten i EU är EU-domstolens roll 

som tolkare av EU-rätten central. Till EU-domstolens uppgifter hör att på begäran av 

nationella domstolar ge förhandsavgöranden om tolkningen av unionsrätten eller om 

giltigheten av rättsakter som antagits av institutionerna.28 På grund av detta är EU-

domstolens rättspraxis viktig för tolkningen av EU-varumärkesrätten. 

1.5. Avhandlingens struktur 

Efter första kapitlets inledning till ämnet har kapitel två som syfte att presentera den 

historiska utvecklingen av varumärkesrätten och hur den moderna varumärkesrätten kom 

till. Kapitlet inleds med en kortfattad men allmän historisk inblick i varumärken och går 

sedan in på bakgrunden till den europeiska varumärkesrätten varefter de traditionella 

varumärkesfunktionerna och varumärkets särskiljningsförmåga behandlas. 

 

Kapitel tre förflyttar sig till 1980-talets Europa och utvecklingen av den EU-

varumärkesrätten. Kapitlet fortsätter med att undersöka hur EU-domstolen, i sin iver att 

erkänna den förändrade interaktionen mellan konsumenter och varumärken, har utvecklat 

sin egen uppfattning om att varumärken har andra funktioner utöver den grundläggande 

funktionen och kvalitetsgarantifunktionen. EU-domstolen utvecklade genom rättspraxis de 

nya moderna funktionerna. Denna utveckling som stöder varumärkesinnehavarens starka 

skydd syns även i utvecklingen av rättigheterna anknutna till varumärken. EU-domstolen har 

dessvärre lämnat obesvarat när intrång sker på dessa funktioner eller rättigheter. 

 

Kapitel fyra går in på att analysera och systematisera nuläget gällande 

varumärkesfunktionerna och rättigheterna. Avsikten är att öppna upp vad varumärkesrätten 

i nuläget har som syfte att skydda och på vilket sätt skyddsomfånget påverkar å ena sidan 

varumärkesinnehavaren och å andra sidan konsumenterna och konkurrenterna. Är den 

nuvarande skyddsnivån den optimala eller har varumärkesskyddet blivit för omfattande när 

det kommer till skyddet av kända varumärken? 

 

Syftet med kapitel fem är att öppna diskussionen för framtidens utmaningar, vad kan ske om 

utvidgningen fortsätter i samma takt, hur sociala medier och brands påverkar varumärken, 

 
28 Raitio 2010, s. 141. 
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utmaningen med icke-traditionella varumärken samt lyxvarumärkens utnyttjande av skyddet 

för kända varumärken. Kapitlet behandlar även kopplingen mellan varumärkets 

kommunikativa värde och yttrandefriheten samt hur yttrandefriheten kunde sätta gränser på 

varumärkesskyddet. Kapitel fem är på så sätt indelad i olika hypoteser eller idéer genom 

vilka en balans mellan de olika konkurrerande parterna kan uppnås i framtiden. 

Avhandlingen avslutas med kapitel sex, där den EU-varumärkesrättsliga översikten knyts 

ihop och sammanfattas.   
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2 DEN TIDIGA UTVECKLINGEN AV 

VARUMÄRKESSKYDDET 

2.1. Historien bakom varumärken och utvecklingen av den moderna 

varumärkesrätten 

Människan har sedan långt bak i historien utnyttjat tecken, former och ord för att identifiera 

och särskilja sig från andra. Under tidiga krigstider gällde detta särskilt för att identifiera 

motståndare. Under 1500-talet fram tills 1600-talet använde sig människor av kännetecken 

för att identifiera personer, för att visa ett ägandeförhållande eller för att hänvisa till 

geografiskt ursprung.29 Så småningom blev det under medeltiden obligatoriskt att använda 

kännetecken och dessa användes för att spåra vem som ansvarade för varans kvalité. På så 

sätt började den nutida varumärkets funktion som indikator av varans kommersiella ursprung 

och identifierare av tillverkare utvecklas.30 

 

Den moderna varumärkesrätten kan således knytas till två historiska ursprung.31 För det 

första användes kännetecken för att märka ut äganderätten.32 Kännetecknet var till fördel för 

ägaren och hjälpte ägaren att identifiera sina varor. Kännetecknet hade egentligen ingenting 

att göra med att koppla varan till en produktionskälla. För det andra kan den moderna 

varumärkesrätten spåras till det reglerade produktionsmärket, som var obligatorisk att fästa 

på varor så att bristfälliga varor kunde spåras tillbaka till producenten. Avsikten med 

produktionsmärket var att koppla varan försedd med märket till producenten och fungerade 

som en indikator av produktionskälla eller ursprung.33  

 

Varumärkesrätten härstammar även från att ha varit en polisåtgärd för att förhindra försäljare 

från att sälja defekta varor och på så vis lura människor.34 Under slutet av 1400-talet, tiden 

 
29 Palm 2002, s. 14. 
30 Palm 2002, s. 14. 
31 Schechter 1927, s. 814. 
32 Eng. proprietary mark. 
33 Schechter 1927, s. 814. 
34 Schechter 1927, s. 819. 
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för skråväsen35 vidareutvecklades detta genom att införa en plikt att märka sina varor. Syftet 

med plikten var att skilja mellan varor som härrör från ett skråväsen och varor som tillverkats 

av en utomstående för att stödja skråväsendets ställning och monopol.36 Varumärkesskyddet 

fungerade även som ett konsumentskydd och hade som avsikt att hindra fri konkurrens som 

skulle skada ställningen av skråväsen.37  

 

Användningen av märken har historiskt sett existerat länge även i Norden, om man till 

exempel tittar tillbaka till tiden då runstenar användes och efter det då stenhuggarmärken 

gjordes på murar och byggnader.38 Byggmästaren eller arbetaren högg in sitt märke i stenen 

för att visa vem som byggt muren eller byggnaden. Generellt sett fram till tiden för skråväsen 

användes märken främst för märkning av boskap och skog samt järnstämplar för att visa 

besittningstagande.39 Under den första tiden för skråväsen i Norden användes främst 

handelsmärken i form av bomärken.40 Bomärken var tecken som användes för att märka ut 

egendom. Märkningen av egendom, hantverk och kläder blev allt vanligare och avsikten med 

märken blev att skydda mot förfalskningar och att skydda de inhemska hantverkarna.41 

 

Utvecklingen av det rättsliga skyddet av varumärken började under 1800-talet först i USA 

och sedan i England och Tyskland.42 Den mest kända formen av varumärken var 

kännetecken som angav godsägaren. Kända gamla versioner av varumärken från den här 

tiden är till exempel guldsmedsstämpeln och bokförlagens kolofon. Redan under den här 

tiden kopplades vissa varumärkesbelagda varor med exklusivitet, som till exempel varor 

med guldsmedsstämpeln eftersom endast de rika hade råd att köpa dem. 

 

Varumärken har följaktligen inte varit en oföränderlig företeelse, utan snarare har de 

utvecklats som svar på de föränderliga socioekonomiska förhållanden under vilka 

 
35 Skråväsen är ett system för organisation av i synnerhet hantverkare i samma eller liknande yrken som slutit 

sig samman för att värna om yrkets intressen och försöka få produktionsmonopol. Definitionen är hämtad från 

Nationalencyklopedin 17.5.2022. 
36 Salmi et al. 2008, s.17. 
37 Salmi et al. 2008, s. 17. 
38 Tissel 1913, s. 47. 
39 Tissel 1913, s. 50. 
40 Tissel 1913, s. 57. 
41 Tissel 1913, s. 61. 
42 Diamond 1975, s. 282. 
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varumärken utför sina funktioner.43 Även om varor och gods redan länge har markerats med 

kännetecken och produktionsmärken, ansågs det inte förrän industriella revolutionen finnas 

ett behov att skydda dessa varumärken rättsligt.44 I samband med den industriella 

revolutionen, den mera liberala marknadsekonomin, utvecklingen av transportmedel och 

masstillverkningen av varor ansågs det vara nödvändigt att varorna markeras för att 

tillverkaren och varan ska kunna särskiljas från konkurrenternas varor.45 I samband med 

utvecklingen av varornas distributionsmetoder till konsumenter, ökade spridningen av 

varorna och tillverkare började annonsera och marknadsföra sina tillgängliga produkter åt 

konsumenter på ett bredare område.46 I samband med industrialismen frigjordes 

konkurrensen och avsikten med varumärken var inte längre att begränsa konkurrensen.47 

Syftet med varumärken ändrades och näringsidkare började kräva lagstiftning som skulle 

skydda deras varumärken från förfalskningar.48 Samma skedde i Norden då skråväsendets 

bestämmelser avskaffades under mitten av 1800-talet.49 Skyddet stadgades till en början 

endast i strafflagen, vilket så småningom visade sig vara otillräckligt. 

 

Registrering av varumärken blev så småningom möjligt och den tidigare skyldigheten att 

använda kännetecken blev en rättighet.50 Varumärkets funktion blev att skydda och tjäna 

innehavarens varor i handeln. För att varumärkets funktion skulle kunna uppfyllas måste 

varorna kunna särskiljas från de övriga varorna på marknaden och skyddet berodde på 

innehavarens egen vilja att skydda varumärket. De snabba förändringarna i samhället som 

drevs av industrialismen ledde till ett behov av ett mera centraliserat system där de statliga 

institutionerna skulle spela en större roll än tidigare.51 De första varumärkeslagarna stiftades 

under slutet av 1800-talet.52 I Finland var den första varumärkeslagen förordningen för skydd 

av varustämplar (fi. tavaraleima) från 1889. Den finska varustämpel-förordningen 

utarbetades i linje med de andra nordiska ländernas lagar med modell av den tyska 

 
43 Pickering 1998, s. 1. 
44 Pickering 1998, s. 1. 
45 Palm 2002, s. 14. 
46 Diamond 1975, s. 280. 
47 Salmi et al. 2008, s. 18. 
48 Salmi et al. 2008, s. 18. 
49 Tissel 1913, s. 95. 
50 Salmi et al. 2008, s. 18. 
51 Salmi et al. 2008, s. 18. 
52 Tissel 1913, s. 147–155. 



 

13 

 

varumärkeslagen från 1874.53 Registreringen av varumärket gav näringsidkaren ensamrätt 

till sitt varumärke och oregistrerade märken skyddades endast av strafflagen. 

 

Utvecklingen av varumärken följdes av att marknadsföringen till kunderna formades och 

därmed blev massmarknadsföring allt vanligare. Gradvis började användningen av 

varumärken som symbol för det kommersiella ursprunget och egenskaper som till exempel 

kvalitet och den traditionella varumärkesanvändningen som vi känner till idag formas.54 

Varumärket gav konsumenterna mer information och varor försedda med varumärken stödde 

vissa förväntningar hos konsumenterna.  

 

Varumärkesskyddets ändamål blev att informera konsumenterna om att två produkter med 

samma kännetecken härstammade från samma källa och hade samma handelsursprung.55 

Varumärkesskyddet började sedan skydda varumärkesinnehavaren från att ett annat företag 

använder ett identiskt varumärke för att sälja produkter av sämre kvalitet och på så sätt 

förvirra konsumenterna och smutskasta varumärket i konsumentkretsens och allmänhetens 

ögon.56 Ensamrätten till varumärken uppstod. 

2.2. Schechters teori och den första diskussionen kring den moderna 

varumärkesrätten 

Utvecklingen av den moderna varumärkesrätten och även början till utvecklingen av de nya 

moderna funktionerna inleddes i USA mycket tidigare än i Europa, bortsett från England och 

Tyskland. Diskussionen kring vad varumärkets äkta funktioner är och vad varumärkesrätten 

borde skydda inleddes redan under 1920-talet av Frank Schechter. Schechter hade blivit 

inspirerad av några rättsfall från England och Tyskland.57 Schechter påstod att 

konsumenterna inte längre brydde sig om eller visste vem som producerade varorna. Den 

information konsumenterna ville ha om varorna kunde fås från själva varumärket och att 

veta vem som var varans producent var inte längre lika relevant.58 Han påstod redan då att 

det egentligen är varumärket som säljer varan. Schechter kritiserade tanken om att beskriva 

 
53 RP 128/1962, s. 1, se även Salmi et al. 2008, s. 36. 
54 Diamond 1975, s. 281. 
55 Basma 2021 b, s. 207. 
56 Darcy 2013, s. 86. 
57 Schechter 1927, s. 813-833. 
58 Schechter 1927, s. 819. 
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ett varumärke enbart som en symbol för goodwill och att man i så fall ignorerar den mest 

kraftfulla aspekten av varumärkets unika karaktär och den fas av bildandet av ett företags 

goodwill som är i störst behov av skydd.59 Varumärkesrättens syfte behövde utvecklas från 

den traditionella synvinkeln att förhindra tredje mans användning av liknande varor med 

liknande varumärken som kunde skapa förväxling hos konsumenterna till att skydda 

varumärkets särskiljningsförmåga och försäljningskraft. 

 

Schechter analyserade noggrant varumärkets funktioner på marknaden och skapade debatt 

kring vad den verkliga skadan på varumärken är i det moderna samhället. Den verkliga 

skadan enligt honom var att varumärkets identitet och inflytande på allmänheten skulle 

gradvis minska genom att även andra varor, som inte direkt konkurrerade med varumärket, 

använder sig av ett liknande kännetecken eller namn. Schechters teori har senare blivit mer 

känt som skyddet mot försvagning av varumärken och mer specifikt skyddet mot urvattning, 

som kommer att behandlas senare. Han tog diskussionen även vidare till att påstå att ju mer 

särskiljande eller unikt ett varumärke är desto mer skydd bör det få på grund av den 

associationsförmåga som varumärken kan ha på allmänheten.60 Schechter kom till den 

slutsatsen att ett varumärkes unika karaktär bör vara den enda rationella grunden för att 

skyddet ska stärkas genom hans teori.  

 

Under 1920-talet i USA, England och Tyskland började domstolarna behandla fall av 

otillbörlig konkurrens gällande varumärken. Denna praxis fungerade närmare som ett 

undantag än en regel eftersom det ännu inte då ansågs vara nödvändigt eller berättigat att 

skydda varumärken för varor som inte konkurrerade med varandra, utom i de fall där det 

fanns en risk för förväxling om varifrån varorna kom och då användningen av det 

intrångsgörande varumärket eller namnet kunde leda till, till exempel nedsvärtning.61 

Schechter refererar i sin analys speciellt till de olika Kodak-avgörandena i Tyskland och 

England. Den engelska och den tyska domstolen gav olika domar. Den engelska Court of 

Appeal konstaterade att användningen av KODAK-varumärket för cyklar gav upphov till en 

risk för förväxling även om KODAK används för kameror och andra tillbehör gällande 

fotografering.62 Den tyska högsta domstolen avvisade däremot Kodaks påståenden om 

 
59 Schechter 1927, s. 818. 
60 Schechter 1927, s. 825. 
61 Schechter 1927, s. 821. 
62 Eastman Photographic Materials Co v John Griffiths Cycle Corporation.  
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varumärkesintrång och illojal konkurrens.63 Redan då var omfånget av skyddet mot 

förväxling oklart. 

 

Schechters teori om det moderna varumärkesskyddet skapade mycket debatt men fick inte 

genomslagskraft inom lagstiftningen på flera årtionden. Först under 1990-talet antogs 

försvagning och urvattning av varumärken i USA:s federala lagstiftning genom Federal 

Trademark Dilution Act (FTDA). Inom EU-rätten antogs skyddet mot urvattning, 

nedsvärtning och otillbörlig fördel i varumärkesdirektivet år 1989. En djupare genomgång 

av rättigheterna som följer av Schechters teori och effekterna på den europeiska 

varumärkesrätten behandlas senare. 

2.3. Varumärket och dess traditionella funktioner 

2.3.1. Varumärkets särskiljningsförmåga 

För att ett kännetecken överlag ska kunna registreras och skyddas varumärkesrättsligt 

behöver kännetecknet ha särskiljningsförmåga. Varumärken är kännetecken som företag 

använder för att särskilja sina varor och tjänster på marknaden.64 För att ett kännetecken ska 

kunna uppfylla sin funktion behöver kännetecknet ha särskiljningsförmåga. Ju mer originellt 

eller unikt ett varumärke är desto bättre går det att särskilja det från andra. Då konsumenter 

ser ett visst varumärke kan de utgå från att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst 

företag, vare sig företaget är bekant eller inte från tidigare.65 Varumärken som klarar sig bäst 

på marknaden är distinkta i den mån att konsumenter kommer ihåg dem. 

 

Kännetecken som kan utgöra ett varumärke är bland annat särskilda ord, inbegripna 

personnamn, bokstäver, siffror, figurer, färger, ljud, formen på en vara eller dess 

förpackning, med förutsättningen att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor 

eller tjänster från andra företag och återges i registret på ett sådant sätt som de behöriga 

myndigheterna och allmänheten kan klart och tydligt avgöra föremålet för de skydd som 

beviljats.66 Varumärken får inte beskriva den vara eller tjänst som erbjuds. Sådana 

 
63 Det tyska avgörandet från högsta domstolen är ett beslut från 12 december 1905, MuW 1906, 73 – Kodak, 

som refereras till bland annat i Schechter 1927.  
64 Salmi et al. 2008, s. 5. 
65 Salmi et al. 2008, s. 5. 
66 Artikel 3 i VMD och artikel 4 i VMF. 
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kännetecken ger inte ensamrätt eftersom de bör vara tillgängliga för alla att utnyttja och för 

att främja den fria konkurrensen. Samma gäller suggestiva kännetecken, då ett kännetecken 

som innehavaren önskar registrera är suggestivt är det mer ändamålsenligt att varumärket 

fritt kan användas på marknaden.67 Det finns övriga registreringshinder, men dessa kommer 

inte att behandlas vidare här.68  

2.3.2. Den grundläggande varumärkesfunktionen 

Varumärkets grundläggande funktion har EG-domstolen på 1970-talet konstaterat vara “att 

för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att 

denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung”.69 

Traditionellt har denna funktion som ursprungsangivare eller ursprungsgaranti setts som 

varumärkesskyddets grundläggande funktion.70  

 

Definitionen av denna varumärkesfunktion kan delas in i olika delar.71 Varumärket måste 

identifiera ursprunget av varan eller tjänsten som det är fäst på. Vidare måste det vara möjligt 

för konsumenter att särskilja dessa varor och tjänster samt göra det utan risk för förväxling. 

För att denna funktion som ursprungsangivare ska fungera måste varumärkesinnehavaren 

skyddas mot konkurrenter som försöker dra otillbörlig fördel av varumärkets status och 

renommé genom att sälja produkter som, utan samtycke, bär ett likadant eller tillräckligt 

liknande märke.72 

 

EG-domstolen har vidare konstaterat att “ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller 

slutanvändaren kan vara förvissade 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”.73 Ensamrätten som 

varumärkesskyddet omfattar ger rätten att invända mot och hindra att tredje man förser en 

vara eller tjänst med ett skyddat registrerat varumärke. 

 
67 Palm 2002, s. 53. 
68 I avsnitt 1 av VMD presenteras varumärken som kan registreras och i avsnitt 2 registreringshinder och 

ogiltighetsgrunder. 
69 C-102/77 Hoffmann-La Roche, punkt 7 s. 113. 
70 Basma 2021 a, s. 207. 
71 Simon 2005, s. 402. 
72 Simon 2005, s. 402. 
73 C-102/77 Hoffmann-La Roche, punkt 7 s. 113. 
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I varumärkesförordningens ingress anges att “det skydd som följer av EU-varumärket, vars 

funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut om 

det råder identitet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna”.74 

Likaså när det gäller likhet mellan varumärket och tecknet. Likheten ska då tolkas i 

förhållande till risken för förväxling. Risken för förväxling ska bedömas bland annat enligt 

hur känt varumärket är på marknaden, hurdan association det registrerade eller använda 

varumärket skapar, graden av likhet mellan varumärket och det yngre tecknet samt mellan 

varorna och tjänsterna.75  

 

Syftet med ett varumärke är följaktligen att garantera ursprunget för produkter som bär 

varumärket och att göra det möjligt för konsumenterna att särskilja varumärkesinnehavarens 

varor och tjänster från dem som inte har samma ursprung.76 Detta syfte är således till fördel 

för både varumärkesinnehavaren som konsumenterna. Å ena sidan kan 

varumärkesinnehavaren kommunicera sitt ursprung och anseende till konsumenterna genom 

att fästa varumärket på sina produkter och använda det som referenspunkt. Å andra sidan 

gynnar detta konsumenterna eftersom de kan lita på informationen som varumärket 

avspeglar och på så sätt minska på sina sökkostnader.77 Med sökkostnader avses i samband 

med varumärken olika kostnader som konsumenter ådrar sig på grund av otillräcklig 

information om de produkter de vill köpa som till exempel kvaliteten eller andra egenskaper 

som inte kan direkt fastställas på basis av en yttre undersökning.78 

 

Att en konsument väljer att fortsätta köpa en produkt kan bra ha att göra med varumärket 

och vad detta varumärke speglar, till exempel exklusivitet och lyx. Om ett varumärke blir 

känt på marknaden och ett identiskt varumärke börjar sälja falska produkter av sämre 

kvalitet, kan det ursprungliga märkets kunder bli förvirrade, vilket kan skada varumärket i 

allmänhetens ögon.79 Detta är bland annat en orsak till varför kända varumärken har fått 

starkare lagstadgat skydd, vilket behandlas mera ingående nedan. 

 
74 Skäl 11 i ingressen till VMF. 
75 Skäl 11 i ingressen till VMF. 
76 Tarawneh 2016, s. 356. 
77 Tarawneh 2016, s. 356. 
78 Tarawneh 2016, s. 356. 
79 Darcy 2013, s. 86. 
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2.3.3. Kvalitetsgarantifunktionen 

Från början ansågs andra funktioner än den grundläggande funktionen inte vara rättsliga 

funktioner, utan närmare ekonomiska funktioner eller delar av den grundläggande 

funktionen. Senare har även andra funktioner som kvalitetsgarantin ansett vara en rättslig 

funktion.80 Kvalitetsgarantin kan ändå räknas till de mera traditionella funktionerna, speciellt 

i jämförelse med de nya moderna funktionerna som behandlas senare. 

 

Ett varumärke garanterar inte nödvändigtvis bra kvalitet, utan den – åtminstone strävar efter 

att – garanterar enhetlighet och koherens.81 Konsumenter kan till exempel se varumärken 

som en sorts garanti för en viss nivå av kvalitet och förvänta sig att varje produkt som bär 

ett specifikt varumärke är av samma kvalitet.82 Varumärken symboliserar de egenskaper som 

konsumenter förknippar med vissa varor eller tjänster och garanterar att varorna eller 

tjänsterna motsvarar förväntningarna.   

 

Kvalitetsgarantin fungerar på ett liknande sätt som ursprungsfunktionen och särskiljer varor 

och tjänster från andra. Genom att särskilja ursprunget mellan två liknande varumärken kan 

även konsumenten tänkas förstå och särskilja de möjligtvis olika kvalitetsnivåerna mellan 

de två olika varumärkena. Kvalitetsgarantifunktionen ämnar således också skydda 

konsumenterna från förväxling. Till följd av identifieringen av ursprunget och 

kvalitetsgarantin som varumärket återspeglar kan lojala konsumenter uppmuntras att 

fortsätta köpa varor och tjänster försedda med det ifrågavarande varumärket. Varumärkets 

värde bestäms således inte egentligen av dess förmåga att ange ursprunget eller kvaliteten 

på produkterna, utan av dess försäljningskraft som bygger på varumärkesinnehavaren 

goodwill och renommé.83  

 

Tack vare användningen av ett varumärke som referenspunkt kan tillverkaren bygga upp ett 

renommé och förknippa detta med sitt varumärke. Renomméet blir sedermera fokuset för 

deras goodwill, varefter denna goodwill används för att säkra konsumenternas lojalitet och 

för att skapa en konsumentkrets.84   

 
80 Palm 2002, s. 15. 
81 Diamond 1975, s. 289. 
82 Simon 2005, s. 405. 
83 Tarawneh 2016, s. 359. 
84 Tarawneh 2016, s. 357. 
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3 UTVECKLINGEN AV OCH VÄNDPUNKTEN FÖR DET 

MODERNA EUROPEISKA VARUMÄRKESSYSTEMET 

3.1. Utvecklingen av den internationella och den europeiska varumärkesrätten 

3.1.1. Samhällets och marknadens utveckling samt det stigande värdet av varumärken 

Varumärken är ett grundläggande element i den moderna marknadsekonomin och i 

konkurrensen mellan företag.85 Varumärkesrätten har traditionellt fokuserat på att förhindra 

tredje man från att använda ett varumärke på ett sådant sätt att en konsument sannolikt kan 

förväxla varumärkena och tro att tredje mans varor har samma ursprung. Denna traditionella 

syn var speciellt viktig då varumärkenas huvudsakliga syfte var att ange ursprunget och 

tillverkaren av varorna åt konsumenterna. 

 

Numera har den moderna handeln ett större praktiskt behov av organisering och detta 

förutsätter att varor och tjänster märks ut med varumärken.86 Märkning av varor och tjänster 

med varumärken har en stor betydelse då konsumenter gör köpbeslut. Varumärken ger 

information och vägledning som hjälper konsumenterna att överväga mellan alternativ och 

välja mellan konkurrerande produkter.87 Pris, kvalitet och andra egenskaper som kopplas till 

varumärket är relevanta för köpbesluten.  

 

När varumärken fick en större betydelse för konsumenternas köpbeteende och blev 

värdefulla affärstillgångar i sig själv uppkom behovet för förändring för varumärkesskyddet. 

Som nämndes tidigare gällande historien bakom varumärkesskyddet handlade 

varumärkesreklam förr om att informera konsumenterna om varifrån produkterna 

härstammade och vem som var ansvarig för tillverkningen. Under de senaste cirka 50 åren 

har företag börjat sträva efter att skapa ett anseende eller identitet som de kan göra reklam 

för och få konsumenterna att köpa produkter för varumärkets skull. Det ekonomiska syftet 

med användningen av varumärken är att dra allmänhetens uppmärksamhet till 

varumärkesinnehavarens varor och tjänster.88  

 
85 Salmi et al. 2008, s. 2. 
86 Pickering 1998, s. 35 och Salmi et al. 2008, s. 2. 
87 Salmi et al. 2008, s. 2. 
88 Salmi et al. 2008, s. 3. 
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3.1.2. Internationaliseringen av varumärkesrätten 

Även territorialitetsaspekten av varumärken har på grund av förändringar i samhället och 

uppkomsten av den globala marknaden tvingats utvecklas och ett behov att skydda 

varumärken även utanför varumärkesinnehavarens hemvist har blivit allt mer relevant. 

Internationaliseringen av handeln hämtade med sig ett framstående behov att i större mån 

skydda konsumenter och varumärkesinnehavare gränsöverskridande.89 Det uppstod således 

ett behov för internationell reglering.  

 

Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten från 1883 är en av de första 

och mest centrala internationella överenskommelserna inom immaterialrätten.90 

Pariskonventionen bygger bland annat på principerna om så kallad nationell behandling och 

minimiskydd. En annan relevant internationell överenskommelse är 

Världshandelsorganisationens TRIPS-avtal om handelsfrågor gällande immateriella 

rättigheter från 1994.91 Även syftet med TRIPS-avtalet var att skapa ett minimiskydd och 

försäkra ett starkt skydd.92 Avsikten med dessa varumärkeskonventioner var att se till att 

varumärkesinnehavare får skydd även i andra länder än sina egna, att staterna ger innehavare 

från andra länder samma skydd som sina egna medborgare och att skyddet uppfyller vissa 

minimikrav.93 Andra kända specifikt varumärkesrättsliga överenskommelser är 

Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet samt Trademark Law Treaty (TLT) som 

alla är förvaltade av WIPO.94 I och med Madridprotokollet kom möjligheten för 

varumärkesinnehavare att skydda ett varumärke i flera länder med en enda ansökan.95 Ovan 

nämnda konventioner är relevanta att nämna eftersom de flesta av EU:s medlemsstater har 

gått med i dem och EU har bland annat anslutit sig till Madridprotokollet. I övrigt behandlas 

dessa konventioner inte djupare eftersom EU:s varumärkessystem och dess regleringar är de 

huvudsakliga i denna avhandling. 

 
89 Salmi et al. 2008, s. 172. 
90 Pariskonventionen har granskats flera gånger sedan 1883 och hålls således uppdaterad. 
91 Eng. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
92 Salmi et al. 2008, s. 174. 
93 Salmi et al. 2008, s. 174. 
94 Finland har gått med i Madridprotokollet och TLT men inte Madridöverenskommelsen. 
95 Salmi et al. 2008, s. 175. 
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3.1.3. Harmoniseringen av den europeiska varumärkesrätten 

På 1960-talet inleddes förberedningsarbetet av gemenskapsvarumärket, ett 

varumärkessystem som skyddar varumärken i den europeiska gemenskapen och det första 

utkastet publicerades 1980.96 Syftet med gemenskapsvarumärket var att skapa ett system 

genom vilket varumärkesinnehavare kunde genom en ansökan få varumärkesskydd i hela 

gemenskapen. Ett gemenskapsvarumärke är således ett varumärke som är registrerat inom 

hela gemenskapen. För att skapa ett system för gemenskapsvarumärken krävdes att 

medlemsstaternas varumärkeslagar harmoniserades så att skyddsomfånget skulle vara det 

samma i alla medlemsstater.97 Meningen var inte att ersätta de nationella lagstiftningarna 

utan att båda systemen skulle fortsätta existera parallellt och att varumärkesinnehavare skulle 

själv få välja om de ville skydda deras varumärken nationellt eller inom gemenskapen.98 

 

Syftet med varumärkesdirektivet 89/104 var således att harmonisera medlemsstaternas 

varumärkeslagar för att enhetliga och liberalisera varumärkessystemen.99 Enligt direktivets 

ingress var syftet att minska olikheterna mellan varumärkeslagarna i medlemsstaterna för att 

förbättra den fria rörligheten av varor och det fria utbytet av tjänster samt 

konkurrensförhållanden på den gemensamma marknaden.100 En fullständig tillnärmning 

ansågs inte nödvändig och bestämmelserna begränsades till sådana som mest påverkar den 

inre marknaden.101 Den övergripande inriktningen på direktivet var att utvidga 

varumärkesrättigheter som fanns tillgängliga genom registrering i varje medlemsstat.102  

 

År 1994 inrättades kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) med 

uppdraget att förvalta den nya enhetliga egendomsrätten och gemenskapsvarumärket.103 

Stora förändringar har skett inom EU efter 1994 och år 2015 offentliggjordes den 

efterlängtade reformen för EU:s varumärkesrätt. EU:s varumärkessystem moderniserades, 

 
96 Proposal for a Council Regulation on Community trade marks, OJ C 351/31.12.1980. 
97 Salmi et al. 2008, s. 178. 
98 Salmi et al. 2008, s. 179. 
99 Kenyon & Kenyon 1991, s. 404. 
100 Varumärkesdirektivet 89/104 ingress stycke 1. 
101 Varumärkesdirektivet 89/104 ingress stycke 3. 
102 Kenyon & Kenyon 1991, s. 405. 
103 EUIPO – 25 years protecting innovation. 
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varumärkesdirektivet och -förordningen uppdaterades och skyddsomfånget utvidgades samt 

OHIM bytte namn till EUIPO och fick utökad kompetens.104 

 

EU-domstolen har haft en stor roll när det kommer till utformandet av den moderna EU-

varumärkesrätten.105 Den moderna EU-varumärkesrätten skyddar varumärken mer än bara 

mot förväxling, den skyddar även mot urvattning, nedsvärtning och otillbörlig fördel samt 

ger ett starkare skydd för kända varumärken. EU-domstolen har gradvis närmat sig 

erkännandet av varumärkets kommunikativa värde och att varumärken fyller andra 

ospecificerade funktioner, än de traditionella.106 EU-domstolen har inte bara erkänt 

ursprunget utan också varumärkets andra funktioner som reklam-, investerings- och 

kommunikationsfunktionen. 

3.2. EU-domstolens nya moderna varumärkesfunktioner 

3.2.1. Uppkomsten av de nya moderna varumärkesfunktionerna 

Varumärken förekommer överallt och de är bland de mest kraftfulla symbolerna i världen 

idag. Varumärken har förmågan att informera konsumenten om vad de köper och vem som 

är ansvarig för marknadsföringen av det de köper. I och med moderniseringen av varumärken 

har en del frågor uppstått om hur omfattande skyddet av varumärken ska vara och om 

rättsligt skydd ska ges, utöver de traditionella funktionerna, till de nya moderna 

funktionerna.107 

 

I L’Oréal-avgörandet konstaterade EG-domstolen att den slagit fast att ensamrätten som 

föreskrivs i artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet 89/104 (numera artikel 10.1 och 10.2 i VMD) 

“syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen 

vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att 

varumärket kan fylla sin egentliga funktion och att den ovannämnda rätten således endast 

skall utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada 

 
104 EUIPO – 25 years protecting innovation. 
105 Då Lissabonfördraget trädde ikraft 1.12.2009 ändrades EG-domstolens namn till EU-domstolen. Vid 

hänvsning till avgöranden innan ikraftträdandet används EG-domstolen och i övrigt gäller EU-domstolen. 
106 Gangjee 2013, s. 37. 
107 Tarawneh 2016, s. 352. 
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varumärkets funktion”.108 EG-domstolen konstaterade även att till varumärkets funktioner 

hör inte endast den grundläggande funktionen utan också andra funktioner som garanterar 

kvaliteten av varorna eller tjänsterna. Utöver dessa erkände EG-domstolen ännu reklam-, 

kommunikations- och inversteringsfunktionen som varumärkets funktioner. Dessa skyddas 

numera genom tre separata grunder för intrång: urvattning, nedsvärtning och otillbörlig 

fördel i artikel 10.2 i VMD. Reklam-, kommunikations- och inversteringsfunktionen är de 

så kallade nya moderna varumärkesfunktionerna. 

 

Även om de moderna varumärkesfunktionerna är en ny realitet som inte går att förbise har 

de ändå ansetts vara svårt att hitta en normativ motivering för att integrera dessa rättsligt i 

varumärkessystemet.109 Frågan om dessa nya moderna funktioner ger rättsligt skydd har 

diskuterats. Det som gör denna diskussion komplicerad är att dessa har uppkommit genom 

prejudicerande domstolspraxis där EU-domstolen lämnat flera frågor öppna, bland annat hur 

många och vilka alla funktioner kan ett varumärke egentligen ha, skyddas de alla och ifall 

de skyddas, skyddas de på samma nivå?110 Även funktionernas innebörd och förhållande till 

varandra har lämnats öppna av EU-domstolen. 

3.2.2. Reklamfunktionen 

Varumärkesinnehavaren har i allmänhet som mål att skapa en identitet för sina varumärken 

och där har marknadsföringen en stor roll.111 I Google-avgörandena konstaterade EG-

domstolen att “näringslivet karakteriseras av ett varierat utbud av varor och tjänster. En 

varumärkesinnehavare kan därför, utöver målet att med sitt varumärke ange ursprunget för 

sina varor och tjänster, även ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att 

informera och övertyga konsumenter”.112 

 

Enligt EG-domstolen har således varumärkesinnehavaren rätt att förhindra andra från att 

utan hans eller hennes tillåtelse använda ett kännetecken som är identiskt med hans eller 

hennes varumärke för tjänster som är identiska med de som varumärket registrerats för. I 

situationer där användningen skadar innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i 

 
108 Målet C‑487/07 L’Oréal, p. 58. 
109 Basma 2021 a, s. 1219. 
110 Nordell 2010, s. 274. 
111 Nordell 2010, s. 269. 
112 Förenade målen C‑236/08 – C‑238/08 Google, p. 91. 
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reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi.113 Även om domstolen i Google-

avgörandena tar fasta på varumärkets reklamfunktion och gör en materiell prövning ger inte 

domstolen en närmare definition på reklamfunktionen än vad som citerats ovan. 

 

I EG-domstolens Dior-avgörande begärde den nationella domstolen att frågan om 

“varumärkets reklamfunktion äventyras genom att återförsäljaren, på grund av det sätt på 

vilket denne använder varumärket i nämnda reklam, skadar den bild av lyx och prestige som 

är knuten till varumärket” skulle prövas.114 Den nationella domstolen frågade även om sättet 

på vilket återförsäljaren gör reklam för varorna kan ändra eller försämra varornas så kallade 

abstrakta beskaffenhet.115 Domstolen konstaterade i avgörandet att det ska göras en 

avvägning mellan varumärkesinnehavarens berättigade intresse att skyddas mot att hans eller 

hennes varumärke används i reklamsyfte av en återförsäljare på ett sätt som kan skada 

varumärket och intresset av återförsäljaren att sälja produkterna genom reklam på ett i 

branschen vedertaget sätt.116 Gällande speciellt lyxvarumärken ansåg domstolen att 

återförsäljaren måste anstränga sig från att inte genom hans eller hennes reklam påverka 

varumärkets värde, till exempel genom att skada produkternas dragningskraft som föranleds 

av dess prestige och aura av lyx.117  

 

Reklam anses således av EG-domstolen vara en central del av hur varumärkesinnehavaren 

vill att varumärket ska framställas och begripas av konsumenterna. Reklamfunktionen har 

en självständig innebörd från ursprungsfunktionen och borde enligt många rättsvetare ges 

ett starkt och självständigt skydd i sig.118 För att det däremot ska föreligga skada på 

reklamfunktionen krävs det oftast mer än att varumärkesinnehavaren pressas att satsa mer 

på reklam för att upprätthålla eller öka sin synlighet bland konsumenter på grund av att tredje 

man använder ett tecken som är identiskt med det äldre varumärke för varor som är identiska 

med de av det äldre varumärket.119 Gränsen mellan vad som är en naturlig del av den fria 

konkurrensen och vad som skyddas förblir därmed aningen oklar och förklaras inte vidare 

 
113 Förenade målen C‑236/08 – C‑238/08 Google, p. 92. 
114 Målet C-337/95 Dior, p. 39. 
115 C-337/95 Dior, den abstrakta beskaffenheten definieras här som “den dragningskraft, prestigefyllda 

framtoning och aura av lyx som är resultatet av hur varumärkesinnehavaren har valt att presentera och göra 

reklam för varorna med användning av sin varumärkesrätt”, p. 39. 
116 C-337/95 Dior, p. 44. 
117 C-337/95 Dior, p. 45. 
118 Nordell 2010, s. 270. 
119 C-323/09 Interflora, p. 57. 
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av EG-domstolen. Det som EG-domstolen nog bekräftar är att varumärkets renommé och 

anseende är värt att skyddas genom reklamfunktionen. 

3.2.3. Kommunikationsfunktionen 

Varumärken anger inte endast varans kommersiella ursprung utan även dess andra 

egenskaper, som kunskapen att väcka känslor hos konsumenter.120 Information och 

egenskaper som varumärken kan ange är till exempel innehåll, kvalitet och pris. Att 

varumärken anger all sådan information har lett till att varumärken utvecklats till ett 

kommunikationsverktyg.121 I dagens läge har varumärkets funktion som 

kommunikationsverktyg blivit allt viktigare bland annat för marknadsföringen av 

varumärken. Varumärket är en informationskälla för konsumenter och inte bara till för att 

informera om det kommersiella ursprunget utan för att informera om egenskaper som är 

viktiga för konsumenter likt ovan nämnda innehåll, kvalitet och pris. Även varumärkets 

placering indikerar en ändring i tankesättet. Förr placerades varumärket på insidan av till 

exempel kläder på klädetiketter, medan varumärket nuförtiden placeras allt mer synligt.122 

Varumärkets kommunikationsförmåga är mycket bredare än bara ett marknadsföringsknep. 

Satsningen på kommunikationen är minst lika viktigt som marknadsföringen. 

 

Varumärkets betydelse är inte bara dess förmåga att vägleda konsumenter att göra val utan 

också att uppmuntra konsumenterna att göra val som grundar sig på varumärkets 

attraktionskraft.123 Makten vissa varumärken har på konkurrenter och konsumenter är stor 

och detta har utnyttjats bland annat genom snyltande och otillbörlig fördel som kommer att 

behandlas senare. 

 

Varumärken har blivit en viktig faktor i den internationella handeln, och allt fler 

näringsidkare behöver internationellt skydd för sina varumärken runt om i världen. Behovet 

av skydd är mycket mer överhängande för varumärken som är kända internationellt och har 

ett betydande kommersiellt värde.124  

 

 
120 Nordell 2010, s. 271. 
121 Nordell 2010, s. 271. 
122 Ghidini 2018, s. 216. 
123 Basma 2016, s. 100. 
124 Salmi et al. 2008, s. 9. 
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3.2.4. Investeringsfunktionen 

Fokuset gällande immateriella rättigheterna utvecklades under 1990-talet och ett skifte från 

objektskydd till ett skydd för ekonomiska insatser, ett så kallat investeringsskydd växte 

fram.125 De ekonomiska insatserna behövde skyddas bland annat från konkurrensrättsliga 

effekter. Av investeringsskyddet uppkom ett naturligt utvidgat skydd för välkända 

varumärken och varumärken med renommé, eftersom mer betydelse börjades ges åt hur stora 

investeringar som gjorts för att saluföra varor och för att skapa en goodwill och ett 

egenvärde.126  

 

Tack vare de moderna affärs- och marknadsföringsmetoderna används varumärken i allt 

högre grad som verktyg för investeringsskydd för att fastställa och skydda 

varumärkesinnehavarens kommersiella intressen.127 Man kan även argumentera att vissa 

varumärken har ett kommersiellt värde i sig.128 Näringsidkare är villiga att investera tid och 

resurser på att utveckla det känslomässiga värdet av sina varumärken och skydda dem. 

Varumärken kan symbolisera positiva och önskvärda värden som exklusivitet, ungdomlighet 

och livsstil med mera.129 Dagens samhälle har gett varumärken en kraftigt växande roll. EG-

domstolen erkände investeringsfunktionen som en av varumärkets funktioner i det ovan 

nämnda L’Oréal-avgörandet.130 Varumärkesinnehavaren kan utnyttja sina egna välkända 

varumärken ekonomiskt genom att lägga dem på sina nya produkter som släpps ut på 

marknaden och på så sätt hjälpa de nya produkterna att etablera sig på marknaden, vilket 

sparar på marknadsföringskostnader.131  

 

I viss mån överlappar investeringsfunktionen reklamfunktionen, men investeringsfunktionen 

går utöver reklamfunktionen, eftersom den inte endast gäller investeringar i renommé och 

anseendet. Varumärken är även näringsidkarens kapital som näringsidkaren kan utnyttja 

kommersiellt genom att bevilja licensrättigheter och upprätta franchisingavtal.132 Handeln 

med varumärken har avsevärt ökat under de senaste årtiondena och licensintäkterna från 

 
125 Levin 1996, s. 409. 
126 Nordell 2010, s. 273. 
127 Tarawneh 2016, s. 352. 
128 Tarawneh 2016, s. 357. 
129 Tarawneh 2016, s. 357. 
130 C-487/07 L’Oréal, p. 58. 
131 Salmi et al. 2008, s. 9. 
132 Salmi et al. 2008, s. 9, se även RP 201/2018 rd, p. 2.1.3 varumärken som förmögenhetsobjekt. 
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användningen av ett varumärke utgör en stor del av vinsten och marknadsvärdet för 

innehavaren av välkända varumärken.133 

3.3. Rättigheterna anknutna till varumärken 

3.3.1. Intrångssituationerna enligt artikel 10 i VMD 

Artikel 5 i varumärkesdirektivet 89/104 (numera artikel 10 i VMD) systematiserar de olika 

intrångssituationerna, det vill säga användningen av registrerade varumärken på identiska 

varor, på liknande varor, på olikartade varor och skada som borde förhindras i alla 

situationer.134 Den europeiska varumärkesrätten skyddar således ensamrätten till 

varumärket, skyddar mot försvagning av varumärket det vill säga mot nedsvärtning och 

urvattning samt mot otillbörlig fördel.  

 

Schechters teori om urvattning och nedsvärtning, som han utvecklade under 1920-talet, togs 

på så sätt in i den europeiska varumärkesrätten under 1980-talet. Även om Schechters teori 

om försvagning av varumärken är väl etablerad i den amerikanska och europeiska 

varumärkesrätten har domstolarna i båda jurisdiktionerna haft svårt att avgöra i vilken 

omfattning den skyddar renomméet av varumärken. Även om bakgrunden till urvattning och 

nedsvärtning kan kopplas tillbaka till den amerikanska varumärkesrätten, har den europeiska 

och den amerikanska varumärkesrätten utvecklats olika. I det amerikanska rättssystemet 

skyddas kända varumärken mot urvattning och nedsvärtning, medan i det europeiska 

skyddas varumärken med renommé (eng. marks with reputation).135 För att ett varumärke 

ska vara känt enligt den amerikanska varumärkesrätten måste varumärket vara känt bland 

allmänheten i hela USA.136 Inom EU räcker det att varumärket är känt inom en nischad grupp 

konsumenter. Tröskeln för EU-domstolen att konstatera att ett varumärke anses ha renommé, 

som ger skydd enligt artikel 10.2 i VMD, är låg vilket ger starkt skydd till flera varumärken. 

EU-varumärkesrätten ger ett starkare skydd åt flera varumärken än det amerikanska. 

 

 
133 Salmi et al. 2008, s. 9. 
134 Utvecklingen av de moderna varumärkesrättigheterna syntes första gången i lagstiftningen i artikel 5.2 av 

varumärkesdirektivet 89/104.  
135 Simon Fhima 2008, s. 9 och 12.  
136 Simon Fhima 2008, s. 1. 
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3.3.2. Ensamrätten 

Det varumärkesrättsliga skyddet gör det möjligt för varumärkesinnehavare att begränsa 

konkurrerande näringsidkares verksamhet som påverkar varumärkets funktion. Denna 

begränsning härrör från innehavarens ensamrätt att använda sitt varumärke. Ensamrätten 

skyddar bland annat från förväxling och skyddar på det sättet både varumärkesinnehavaren 

och konsumenten. Varumärket fungerar på så sätt som en koppling mellan 

varumärkesinnehavaren och konsumenten. Konsumenten kan således koppla ett visst 

varumärke med ett visst företag och fatta köpbeslut på basis av den uppfattning som 

konsumenten har om egenskaperna som han eller hon bildat om varumärket.137 

 

Enligt artikel 10.1 i VMD ger registreringen av ett varumärke innehavaren en ensamrätt. EU-

domstolen har i sin rättspraxis upprepade gånger konstaterat att innehavaren av ensamrätten 

ska skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende 

genom att otillbörligt förse och sälja varor med ett registrerat och skyddat varumärke.138 

Ensamrätten möjliggör att varumärkesinnehavaren kan utveckla en identitet åt varumärket, 

som till exempel genom investering, marknadsföring och reklam kan förmedlas till 

konsumenterna och utveckla emotionella band till konsumenterna.139  

3.3.3. Rättigheterna enligt artikel 10.2 i VMD 

Artikel 10 i VMD och artikel 9 i VMF behandlar rättigheterna anknutna till varumärken. 

Enligt artikel 10.2 ska innehavaren av det registrerade varumärket ha rätt att förhindra tredje 

man, som inte har hans eller hennes tillstånd, att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, 

använda ett tecken om: 

 

a. “tecknet är identiskt med varumärket och används för varor eller tjänster som 

är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, 

b. tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor eller 

tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka 

 
137 C‑252/07 Intel, p. 5. 
138 C-427/93 Bristol-Myers Squibb, p. 44, se även C-102/77 Hoffmann-La Roche p. 7. 
139 Nordell 2010, s. 272. 
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varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, 

inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket, 

c. tecknet är identiskt med eller liknar varumärket oavsett om det används för 

varor och tjänster som är identiska med eller liknar eller inte liknar dem för 

vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om 

användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller 

är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. 

 

Artikel 10.2 a och b beskriver den klassiska förväxlingsbaserade tolkningen av varumärken, 

det vill säga att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra tredje man från att använda ett 

tecken på ett sådant sätt som kunde leda till att konsumenterna förväxlar vilket tecken som 

är associerat med vilket varumärke. Ordalydelsen av artikel 10.2 c behandlar ett undantag 

från den förväxlingsbaserade tolkningen av varumärken.140 I punkt c framträder det 

kommunikativa värdet som varumärken kan ha och att varumärkesinnehavaren kan förbjuda 

tredje man från använda ett tecken för att dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende.141  

 

Förutom skyddet mot direkta förfalskningar skyddas varumärken från försvagning. Det finns 

två allmänt kända former av försvagning; urvattning och nedsvärtning142. Urvattningen 

handlar om hur ett varumärke med särskiljningsförmåga kan urholkas om det används av 

tredje man för andra produkter utan samband. Nedsvärtning handlar om hur äldre 

varumärken kan skadas av att till exempel produkter av betydligt lägre kvalitet och lägre pris 

säljs med likadant varumärke, även om de är produkter av olika kategori kan det äldre 

varumärkets renommé och anseende skadas.143 Det äldre märkets särskiljningsförmåga kan 

till följd av detta försvagas. För att lösa dylika problem började man skydda varumärken mot 

försvagning.  

 

 
140 Basma 2021 a, s. 1220. 
141 Basma 2021 a, s. 1219. 
142 EU-domstolen använder sig både av termen nedsvärtning och skamfilande som översättning till engelska 

termen tarnishing. Här kommer nedsvärtning att användas. 
143 I förslaget till avgörande i målet C‑252/07 Intel ges följande som exempel i p. 9: “Man kan föreställa sig 

hur Coca-Colas särskiljningsförmåga, om detta varumärke endast registrerats avseende alkoholfria drycker, 

skulle kunna urholkas om det (eller ett liknande varumärke eller kännetecken) användes av andra avseende en 

mängd produkter utan samband, eller hur dess renommé skulle kunna skadas om det användes för motoroljor 

av låg kvalitet eller billiga färgavstrykare”. 



 

30 

 

I artikel 10.2 c i VMD anges vidare en kategori av skydd, nämligen skyddet mot missbruk 

av varumärke, så kallat snyltande. Snyltande innebär att man drar otillbörlig fördel av det 

äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Skyddet mot försvagning och 

missbruk av ett varumärke, handlar inte lika mycket om kopplingen mellan varan och källan 

utan mer om användningen av varumärket som ett kommunikationsverktyg.144 Det äldre 

varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande kan försvagas eller 

upplösas och tappa de omedelbara associationer som den tidigare väckt till de varor eller 

tjänster för vilka de är registrerade.145 

3.3.4. Principen om dubbel identitet i artikel 10.2 a 

Artikel 10.2 a är den så kallade principen om dubbel identitet. Dubbel identitet föreligger då 

ett identiskt kännetecken används för samma varor eller tjänster och enligt artikel 10.2 a har 

varumärkesinnehavaren rätt att förhindra denna användning. Tidigare utgjorde alla fall av 

dubbel identitet varumärkesintrång, utan att risken för förväxling behövdes bevisas.146 

Principen om dubbel identitet skyddar från förfalskningar. Användning av identiska 

kännetecken på identiska produkter som inte kommer från varumärkesinnehavaren gör 

intrång oavsett om den relevanta allmänheten lätt kan känna igen att produkterna är 

förfalskade.147 Förfalskningar kan även lätt kännas igen av allmänheten till exempel till följd 

av pris, kvalitet eller platsen där varan är köpt. Särskilt lyxvarumärken råkar ofta ut för att 

deras produkter förfalskas och säljs till mycket låga priser. 

 

Numera är principen om dubbel identitet inte längre lika tydlig och absolut då EG-domstolen 

begränsat skyddet till situationer där funktionerna påverkas. I Arsenal-avgörandet 

konstaterade domstolen att varumärkesinnehavaren inte kan “förhindra användningen av ett 

tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med 

de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans 

intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion”.148 

EU-domstolen konstaterade även att användningen av ett sådant kännetecken måste ge ett 

 
144 Förslaget till avgörande i målet C‑252/07 Intel, p. 13. 
145 C‑252/07 Intel, p. 29. 
146 Kur 2019, s. 6. 
147 Kur 2019, s. 6. 
148 C-206/01 Arsenal, p. 54. 
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intryck av att det finns ett faktiskt materiellt samband mellan de berörda produkterna och 

varumärkesinnehavaren i näringsverksamheten.149 

3.3.5. Rättigheterna för kända varumärken enligt artikel 8.5 i VMF 

Artikel 8 i VMF redogör för de relativa registreringshindren. Enligt artikel 8.5 får ett nytt 

varumärke som är identiskt eller liknande till ett äldre registrerat varumärke inte registreras 

om användningen av det skulle utan skälig anledning kunna dra otillbörlig fördel av eller 

skada det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Enligt artikel 8.5 i VMF 

krävs ingen identitet eller likhet mellan varorna eller tjänsterna eller någon risk för 

förväxling.150 Kravet är endast att kännetecknen är identiska eller likartade och att det äldre 

varumärket är välkänt samt att användningen utan skälig anledning kan dra otillbörlig fördel 

eller skada det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga. Bakgrunden till det 

utvidgade skyddet i artikel 8.5 i VMF för kända varumärken baserar sig på att 

varumärkesfunktionerna utvidgats och att varumärkets värde inte längre begränsas till att 

ange ursprunget.151 Artikel 8.5 syftar till att skydda varumärkets reklamfunktion och 

investeringarna som gjorts för att skapa ett visst anseende, genom att bevilja skydd för kända 

varumärken med renommé. EU-varumärken som är kända inom EU ges således ett 

omfattande skydd tack vare deras renommé och särskiljningsförmåga.  

3.4. Skyddet mot försvagning och missbruk av varumärken 

3.4.1. Urvattning  

Urvattning skyddar varumärkesinnehavaren mot oönskade förändringar i konsumenternas 

intryck av sitt varumärke, särskilt mot att en konsument kommer i kontakt med ett annat 

företags varumärke och tänker på det äldre varumärket på ett sätt som förändrar 

konsumentens intryck av det äldre varumärket.152 Om samma kännetecken används för flera 

varor och tjänster kan genomsnittskonsumenten i slutändan komma att sluta förknippa 

 
149 C-206/01 Arsenal, p. 56. Även om diskussionen kring principen om dubbel identitet har skapat mycket 

kommer den inte att vidare behandlas här, för djupare analys om dubbel identitet, se Kur 2019. 
150 Se även EUIPO Guidelines 2022, s. 3. 
151 EUIPO Guidelines 2022, s. 3. 
152 Austin 2008, s. 158. 
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varumärket med de ursprungliga varorna som det förknippades med. Detta leder till 

försvagning och urvattning av varumärket.153  

 

I förslaget till avgörande i Interflora-avgörandet konstaterade generaladvokat Jääskinen att 

urvattning av varumärken hör till den så kallade egendomsbaserade synen på varumärken 

som skiljer sig från den ovannämnda förväxlingsbaserade synen.154 Skyddet mot urvattning 

är kopplat till idén att varumärkeslagstiftningens avsikt borde vara att skydda investeringar 

och satsningar som varumärkesinnehavaren har gjort och varumärkets goodwill. Det 

egendomsbaserade synsättet inbegriper ett skydd för de nya moderna funktionerna med 

avsikten att bilda ett varumärke som genom positiv framtoning skapar ett högt anseende eller 

goodwill.155 Gällande välkända varumärken som lyxvarumärken utsträcker sig skyddet mot 

urvattning även till andra varor än de vilka varumärket registrerats för.156  

 

Skyddet mot urvattning motiveras inte enbart av skyddet för de nya moderna funktionerna 

och den egendomsbaserade synen utan även av den grundläggande funktionen. Om flera 

använder ett varumärke försvagas kopplingen mellan det ursprungliga varumärket och de 

varor som förknippas med den.157 Användningen av ett identiskt märke äventyrar således det 

registrerade varumärkets grundläggande funktion – att ange varans ursprung. 

 

Om urvattningen kan kopplas till både den grundläggande funktionen och till de nya 

moderna funktionerna, vad är det som gör urvattningen problematisk? Varumärkesskyddet 

för urvattning har varit – och är ännu – omtvistat eftersom egenskaperna och sättet att mäta 

effekterna av urvattningen är otydliga. Det är fortfarande oklart om det ska hänvisas till 

minskad försäljning, konsumenters minskade omedelbara association till varumärke, förlust 

av exklusivitet och på så sätt minskad försäljning, ökad sök-kostnad för konsumenter eller 

till en potentiell förändring av konsumenternas attityd till ett varumärke.158 Vilken effekt ska 

användningen av ett likadant eller liknande yngre varumärke ha för att ett äldre varumärke 

kan hävda att det yngre varumärket gjort intrång och att varumärkets anseende och renommé 

skadats genom urvattning? Till följd av detta har EU-domstolen infört ett krav på förändring 

 
153 Basma 2021 a, s. 1222. 
154 Förslag till avgörande i målet C‑323/09 Interflora, p. 50. 
155 Förslag till avgörande i målet C-323/09 Interflora, p. 50. 
156 Förslag till avgörande i målet C-323/09 Interflora, p. 51. 
157 Basma 2021 a, s. 1225. 
158 Basma 2021 a, s. 1225. 
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av det ekonomiska beteendet.159 EU-domstolen har däremot inte närmare beskrivit denna 

förändring eller på vilket sätt den kan visas. 

 

När det kommer till välkända varumärken som till exempel lyxvarumärken är sannolikheten 

till urvattning i viss mån lägre än för mindre kända varumärken. Konsumenter kan komma 

att associera nya produkter av ett yngre varumärke med det äldre varumärke men påverkan 

av kopplingen kan komma att vara tillfällig. Konsumenten kommer förhoppningsvis 

slutligen att kunna särskilja mellan de identiska märkena och det äldre varumärkets 

kommunikativa förmåga att få tillbaka sitt värde.160 Arbetet för att särskilja mellan två 

identiska märken faller på konsumenten. När ett märke används för två olika varor tvingas 

konsumenten använda tid och sök-kostnaderna ökar. Om det inte skulle finnas skydd mot 

urvattning skulle det således innebära mera kostnader för konsumenterna för att 

förtydliggöra vem som står bakom varumärket och ursprunget till varumärket.161  

3.4.2. Nedsvärtning 

Nedsvärtning av ett varumärke innebär att varumärkets anseende försämras och varumärkets 

renommé skadas. I L’Oréal-avgörandet beskriver EU-domstolen nedsvärtning som att då ett 

identiskt eller liknande kännetecken används av tredje man på ett sådant sätt att allmänheten 

och konsumenterna bedömer de som att varumärkets attraktionsförmåga och dragningskraft 

minskar.162 Risk för nedsvärtning kan uppstå till exempel om varan eller tjänsten som tredje 

man erbjuder är av dålig kvalitet eller har någon annan egenskap som påverkar negativt på 

bilden av varumärket.163 Konsumenternas vilja att sedan betala för det äldre varumärkets 

varor minskar. Den centrala aspekten av nedsvärtning är varumärkets anseende och 

renommé.164 För att nedsvärtning ska fastställas räcker det inte med att konsumenten 

medvetet förknippar varumärken med varandra utan det krävs att det yngre varumärket 

framkallar negativ inverkan på det kända varumärket som det förknippas med.165 

 
159 Detta behandlas vidare under kapitel 4.2.4. 
160 Basma 2021 a, s. 1226 
161 Basma 2021 a, s. 1226, se även Austin 2008, s.159: “A consumer protection rationale has also been 

advanced for anti-dilution laws: these laws protect consumers against incurring “imagination cost[s].” Without 

prohibitions against dilution, consumers would incur the “cost” of having to filter from their minds a wide 

variety of different uses of the same trademark”.  
162 C-487/07 L’Oréal, p. 40. 
163 C-487/07 L’Oréal, p. 40. 
164 Basma 2021 a, s. 1232. 
165 EUIPO Guidelines 2022, s. 61. 



 

34 

 

 

Även nedsvärtning kan kopplas ihop med de nya moderna funktionerna. Nedsvärtning ger 

en negativ inverkan på varumärkets image som allmänheten har fått tack vare 

varumärkesinnehavarens marknadsföringsinsatser. Med hjälp av reklam-, investerings- och 

kommunikationsfunktionen har det äldre varumärkets byggt upp ett sådant renommé eller 

anseende som är värt att skydda och som varumärkesinnehavaren strävar efter att skydda. 

3.4.3. Snyltande och otillbörlig fördel  

Snyltande är en kategori av varumärkesmissbruk som innebär att dra otillbörlig fördel av det 

äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.166 Tack vare – eller på grund av – 

den kommunikativa funktionen av varumärken har varumärkets associativa betydelse 

utnyttjats även på helt orelaterade produkter.  

 

Basma ger ett tydligt exempel av snyltande där användningen av ett varumärke berikar någon 

annan än varumärkesinnehavaren på ett otillbörligt sätt.167 Om ett företag till exempel 

tillverkar tårtor med tecken och logon av kända lyxvarumärken kan de sälja tårtorna till ett 

dyrare pris tack vare den associativa betydelsen. Visst är konsumenten medveten om att det 

inte finns en ursprungskoppling mellan lyxvarumärket och företaget som tillverkar tårtorna 

men de väljer ändå att köpa dem för ett högre pris främst för det kommunikativa värdet som 

tecknet eller logon ger tårtan. Varumärket används då av en tredje man på marknaden utan 

samband till varumärket men det får konsumenterna att köpa dem. Företaget som säljer 

tårtorna får en otillbörlig fördel av att utnyttja någon annans varumärke för kommunikativt 

värde. Det finns ingen annan orsak för företaget att vilja sälja tårtorna med lyxvarumärkens 

logon än att utnyttja den dragningskraft som varumärket har utvecklat. Det finns följaktligen 

ingen orsak till varför lagen och domstolen skulle tolerera en sådan form av utnyttjande av 

vinst.168 Om snyltande inte skulle vara en skyddsgrund skulle det endast uppmuntra tredje 

man till att förlita sin egen försäljning på varumärken med högt anseende, vilket skulle 

motverka det kreativa arbetet att skapa nytt.169 Detta skulle leda till en obalans mellan 

konkurrenter och varumärkesinnehavare och möjligtvis hämma kreativitet. Dessutom 

exploateras konsumenterna då deras association till varumärken utnyttjas. 

 
166 Förslag till avgörande i målet C‑252/07 Intel, p. 12. 
167 Basma 2021 a, s. 1240. 
168 Basma 2021 a, s. 1245. 
169 Basma 2021 a, s. 1245. 
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Samtidigt som konsumenterna blir allt mer medvetna om kopplingarna mellan varumärken 

så har de samtidigt utvecklat emotionella band till dem och ägandet av någonting med en 

viss logo kan ha stor betydelse för en viss grupp av människor.170 Detta syns speciellt tydligt 

gällande lyxvarumärken, både själva varumärkesinnehavaren och andra drar nytta av detta. 

Vem som får nyttan av det kommunikativa värdet är det som är relevant när det kommer till 

snyltande, det äldre varumärket skadas inte nödvändigtvis – varken ekonomiskt eller 

gällande renommé – utan det handlar om att en tredje man drar nytta utan att själv hamna stå 

för kostnader som investeringar i marknadsföring osv. Särskilt inom modebranschen kan 

nyare varumärken sträva efter att dra uppmärksamhet till sina produkter genom att betona 

att de liknar lyxvarumärkens produkter av hög kvalitet.171  

 

Då det avgörs om otillbörlig fördel har dragits av varumärkets särskiljningsförmåga eller 

renommé ska en helhetsbedömning göras.172 EU-domstolen har i sin rättspraxis slagit fast 

att ju högre särskiljningsförmåga och ju kändare varumärket är, desto lättare kan intrång 

konstateras föreligga. Även hur snabbt och tydligt tankarna förs till varumärket har 

betydelse.173   

 
170 Basma 2021 a, s. 1240. 
171 Basma 2021 a, s. 1240. 
172 C-487/07 L’Oréal, p. 44. 
173 C‑252/07 Intel, p. 67 och C-487/07 L’Oréal, p. 44. 
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4 DET NUVARANDE VARUMÄRKESSYSTEMETS 

SKYDDSOMFÅNG 

4.1. De nya moderna funktionerna i praktiken – tiden efter L’Oréal-avgörandet 

EG-domstolens slutsatser i L’Oréal-avgörandet fick igång en stark motreaktion bland 

rättsvetare. EG-domstolen konstaterade i avgörandet att det var möjligt att väcka talan för 

utnyttjandet av anseendet av ett äldre varumärke och till följd av denna slutsats utvidgade 

EG-domstolen varumärkesskyddets räckvidd utan speciellt mycket motivering.174 

Motreaktionen handlade bland annat om den europeiska marknadens konkurrenskraft och 

om oklarheten vart den europeiska varumärkeslagstiftningens riktning är på väg. I L’Oréal-

avgörandet beviljades varumärkesrättigheter för att skydda varumärkesinnehavarens 

särskilda intressen och dessa rättigheter begränsades till situationer där varumärkets 

funktioner påverkades negativt. Funktionerna som skyddas var inte längre endast 

varumärkets grundläggande ursprungsangivande funktion utan även dess andra funktioner, 

särskilt den att garantera kvaliteten på varorna eller tjänsterna i fråga samt de moderna 

kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna.175 

 

Ett av de mer kontroversiella svaren som EG-domstolen gav var att free riding räknas till 

den otillbörliga fördelen som skyddas i VMD och speciellt kritiserades bristen på 

definitionen av free riding.176 EG-domstolen erkände att det inte krävdes att ett känt 

varumärkes renommé riskeras att skadas och att varumärken inte bara signalerar objektiv 

information om produktens kvalitet utan signalerar även stil och lyx, som är igenkännbara 

egenskaper av varumärken. Förbudet mot att dra otillbörlig fördel av renommé förhindrar 

således utnyttjandet av det äldre varumärkets image. Domstolen erkände skyddet av 

investeringen i att skapa en attraktiv varumärkesimage genom att skydda renommé utan krav 

på skada.177 

 

L’Oréal-avgörandet var inte det första avgörandet där de nya moderna funktionerna 

diskuterades, utan i förslaget till avgörande i Dior-avgörandet konstaterade generaladvokat 

 
174 Gangjee – Burrell 2010, s. 282. 
175 C-487/07 L’Oréal, p. 58. 
176 Gangjee – Burrell 2010, s. 289. 
177 Gangjee – Burrell 2010, s. 289. 
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Jacobs att fastän domstolen traditionellt framhävt betydelsen av varumärkets 

ursprungsangivande funktions betydelse skyddar varumärkesrätten inte bara 

upprätthållandet av den funktionen.178 Jacobs påpekade att varumärken kan, tack vare sin 

ursprungsangivande funktion, vara värdefulla tillgångar som inkluderar själva företagets 

renommé.179 Fram tills L’Oréal-avgörandet ansågs de nya moderna funktionerna vara en del 

av ursprungsangivelsen och Jacobs fäste uppmärksamhet på att syftet med att göra reklam 

för ett varumärke var att genom varumärkets funktion som ursprungsangivare skilja 

varumärkesinnehavarens varor från konkurrenternas.180 Han menade att skyddet för 

renommé och anseende inte skulle tolkas för brett. Tio år senare klargjorde EG-domstolen 

att en överträdelse av artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet 89/104 kan uppstå på grund av 

skada på någon av de moderna funktionerna och att dessa funktioner kan ge fristående 

rättigheter. EG-domstolen konstaterade detta utan vidare vägledning om räckvidden eller 

innebörden för framtiden för dessa funktioner eller om fler funktioner kan identifieras.181  

 

I det senare Interflora-avgörandet ansåg EG-domstolen att investeringsfunktionen påverkas 

negativt om en tredje mans användning av varumärket i hög grad stör 

varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke för att uppnå eller behålla ett 

anseende som kan locka till sig konsumenter och deras lojalitet.182 I fallet räckte det inte att 

varumärkesinnehavaren var tvungen att anpassa sina ansträngningar för att uppnå eller 

behålla anseende då en tredje man använde varumärket i samband med lojal konkurrens och 

investeringsfunktionen ansågs inte påverkas negativt enbart på grund av att vissa 

konsumenter kan bli föranledda att byta till ett konkurrerande varumärke.183 Följaktligen så 

betyder domstolens uttryckliga erkännande av de nya moderna funktionerna inte 

nödvändigtvis att domstolen är beredd att konstatera intrång på dessa funktioner. Oklarheten 

kring vilka omständigheter som ger upphov till en negativ effekt kan tyda på att skyddet av 

de moderna funktionerna ändå i viss mån är begränsat även om det utvidgats från den 

traditionella funktionen.184 Även om Interflora-avgörandet specifikt handlande om 

 
178 Förslag till avgörande i målet C-337/95 Dior, p. 39. 
179 Förslag till avgörande i målet C-337/95 Dior, p. 39. 
180 Förslag till avgörande i målet C-337/95 Dior, p. 42. 
181 Wright – Mattila 2014, s. 80. 
182 C-323/09 Interflora, p. 66. 
183 C-323/09 Interflora, p. 64. 
184 Wright – Mattila 2014, s. 80. 
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investeringsfunktionen har EG-domstolen även lämnat de övriga moderna funktionernas 

räckvidd odefinierad. Är skyddets räckvidd så utvidgat som kritikerna påstår? 

 

Det främsta argumentet för att skydda de moderna funktionerna som fristående rättigheter är 

att de består av varumärkets verkliga syfte och värde, för vilket ursprungsfunktionen endast 

är en budbärare.185 Det är intressant att det först under 2000-talet konstaterades att dessa 

moderna funktioner kunde skyddas fristående från ursprungsangivelsen då Schechter redan 

under 1920-talet poängterade att konsumenterna inte längre associerar varumärken med 

endast ursprunget.186 

 

Fördelen med att hänvisa till funktionerna när intrång diskuteras är att det möjliggör att 

anpassa prövningen till den snabba marknadsutvecklingen, till exempel vid utarbetningen av 

varumärkesdirektivet 89/104 hade lagstiftarna inte kunnat förutspå sambandet med 

sökordsannonser som behandlas i Google-avgörandena.187 Det har förblivit oklart ifall de 

moderna funktionerna kommer att göra en betydande skillnad för varumärkesinnehavare i 

praktiken. En annan praktisk fråga är ifall dessa moderna funktioner endast gäller välkända 

varumärken.188 

 

Trots att vissa nationella domstolar189 inledningsvis var entusiastiska över den utvidgade 

omfattningen av funktionerna verkar de fortfarande tveksamma till att tillämpa dessa nya 

funktioner oberoende av ursprungsfunktionen.190 Speciellt då EG-domstolen inte gett 

tillräckligt tydlig vägledning. I och med att de nationella domstolarnas attityder gentemot 

utvidgningen är varierande kan det vara svårt att avgöra i vilken utsträckning de erkänner 

och tillämpar de moderna funktionerna, vilket kan leda till olika skyddsnivåer i de olika 

medlemsstaterna.191 Detta kan i sin tur leda till avvikande rättspraxis i medlemsstaterna. 

 

 
185 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
186 Schechter 1927, s. 814. 
187 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
188 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
189 Bland de mer välkomnande av L’Oréal-avgörandet var Beneluxländerna, som även traditionellt sett har 

haft ett av de mer generösa skydden för varumärken gällande även otillbörlig konkurrens. Långt innan L’Oréal 

redan under 1970-talet accepterade domare och andra i Beneluxländerna att varumärken inte bara uppfyller en 

ursprungsfunktion utan de erkände implicit reklamfunktionen genom att konstatera att ett varumärke kan 

övertyga konsumenterna till köp, se till exempel Wright – Mattila 2014, s. 81. 
190 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
191 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
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4.2. Vad strävar det nuvarande varumärkessystemet att skydda och vad 

skyddas? 

4.2.1. Det nuvarande varumärkessystemet och -skyddet 

Anledningen till att varumärkessystemet, -skyddet och -funktionerna har utvecklats är, som 

även konstaterats ovan, en följd av den samhälleliga och infrastrukturella utvecklingen.192 

Marknadsförutsättningarna och -strukturerna har ändrats bland annat i och med de nya 

marknadsföringsformerna och -kanalerna.193  

 

För en del har erkännandet av varumärkets nya moderna funktioner varit ett naturligt resultat 

av utvecklingen av konsumtionssamhället.194 Med tanke på den moderna kommersiella 

verkligheten är det inte längre möjligt att totalt förbise varumärkets moderna funktioner eller 

utvecklingen av rättigheterna anknutna till dem. Utmaningen ligger dock i att domstolarna 

ska tolka dessa funktioner på ett sätt där alla aktörers bidrag till skapandet av dessa 

ytterligare funktioner beaktas och balanseras.195  

 

Det finns inget direkt omnämnande av de moderna funktionerna i VMD eller VMF, inte ens 

i de uppdaterade versionerna från år 2015. Skyddet som VMD och VMF uttryckligen 

hänvisar till är skyddet av ursprungsangivelsen och skyddet mot förväxling och intrång 

genom association.196 Enligt EU-varumärkessystemet skyddas särskiljningsförmågan och -

funktionen rättsligt i lagstiftningen. Den europeiska lagstiftaren har däremot inte rättsligt 

utvidgat funktionerna. Lagstiftningen nämner således inte de nya moderna funktionerna men 

deras förekomst begränsas inte uttryckligen om man ser ordagrant på hur varumärkesskyddet 

uttryckts i skälen till VMD. Enligt skäl 16 i ingressen till VMD är varumärkesskyddets 

funktion framför allt att garantera att varumärket anger ursprunget. Har det någon konkret 

skillnad för de nya moderna funktionerna om de inte är rättsligt erkända i lagstiftningen utan 

endast är instrument för domstolarna då de avgör ifall det föreligger intrång eller inte? Även 

 
192 Nordell 2010, s. 364. 
193 Nordell 2010, s. 364. 
194 Basma 2016, s. 139. 
195 Basma 2016, s. 139. 
196 Skäl 16 i ingressen till VMD. 
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om de nya moderna funktionerna i sig inte är erkända i lagstiftningen kan man argumentera 

för att de är integrerade i skyddet mot urvattning, nedsvärtning och otillbörlig fördel.  

 

Ett effektivt varumärkessystem kräver att de totala fördelarna för den skyddade parten, det 

vill säga varumärkesinnehavaren, inte överstiger de totala kostnaderna för de begränsade 

parterna, det vill säga konsumenterna och konkurrenterna.197 Detta har varumärkesdirektivet 

och EU-domstolen inte fullständigt lyckats med, vilket framgår ur kritiken som det oklara 

läget kring de moderna varumärkesfunktionerna har lett till. Kritiken som riktats mot 

utvidgningen handlar om att ett för brett skyddsomfång skulle uttryckligen uppmuntra till 

monopolistiskt och vinstdrivande beteende.198 Andra rättsvetare hävdar att varumärken 

bidrar till att skapa ett emotionellt band mellan en konsument och en vara och inte att 

varumärken skulle manipulera köpbeslut eller lura konsumenter. Denna koppling är långt 

accepterad och konsumenter bidrar stort till bibehållandet av renommé och den associativa 

betydelsen av varumärken. Det skulle vara orimligt att inte beakta konsumenternas 

inflytande.  I dag är konsumenterna inte längre passiva objekt utan snarare subjekt som ger 

varumärkesägare ekonomisk framgång på grund av det värde som konsumenterna ger åt 

varumärken.199  

 

Bland de många frågor som spelar in i den moderna varumärkesdebatten finns de 

reklamstrategier som företagen använder sig av, de enorma investeringar som de gör för att 

utveckla kommersiellt särskiljande varumärken och den kommunikativa roll som 

varumärkena spelar i det moderna samhället.200  

4.2.2. Skyddet mot förväxling 

Med hjälp av sin funktion som ursprungsangivare kan – och är – varumärken värdefulla 

tillgångar som består av den goodwill och renommé som ett företag kan ha.201 Däremot är 

det inte nödvändigtvis alltid ursprungsangivelsen som är till grund för förväxling eller 

förvirring. Förväxlingsbarhet avser inte att ett kännetecken ska i själva verket leda till 

 
197 Tarawneh 2016, s. 370. 
198 Tarawneh 2016, s. 368. 
199 Basma 2016, s. 189. 
200 Basma 2016, s. 140. 
201 Förslag till avgörande i målet C-337/95 Dior, p. 39.  
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förväxling, utan det är ett juridiskt-tekniskt begrepp som mera handlar om risken för 

förväxling.202 

 

De varumärkesrättsliga skyddsformerna enligt VMD är skyddet av identitet och skyddet mot 

förväxling.203 Skyddet när det råder identitet mellan registrerade märket och det motsvarande 

tecknet bör vara absolut.204 Inom varumärkesrätten är det viktigt att tolka begreppet likhet 

och hur den fungerar i samband med risken för förväxling.205 När det finns risk för förväxling 

bedöms skyddet mot bakgrund av flera faktorer, bland annat i hur hög grad märket är känt 

på marknaden206, graden av likhet mellan märket och tecknet jämfört med de ifrågavarande 

varorna eller tjänsterna samt vilken association det använda eller registrerade märket 

framkallar. 

 

Under de senaste årtiondena har varumärkens betydelse ökat i affärsverksamheten och vikten 

av att skapa ett varumärke med affärsvärde har ökat.207 Det räcker inte längre att en 

konsument eller en kund köper en vara endast en gång, utan man vill locka konsumenten 

eller kunden att köpa på nytt. Hur får man en kund att återkomma? Till exempel genom att 

skapa kundtillfredsställelse och kundlojalitet.208 Förutom att varor och tjänster urskiljs med 

hjälp av varumärken kan varumärket avspegla kvalitet eller andra positiva föreställningar 

om varan eller tjänsten. Genom bland annat marknadsföring kan man öka varumärkets 

igenkänning, satsa på dragningskraften och särskiljning och på så sätt öka kundlojalitet samt 

öka det ekonomiska värdet av varumärket.209  

 

Att kunna särskilja ett märke handlar inte nödvändigtvis om att veta vem som är 

näringsidkaren, vilket för vissa konsumenter är irrelevant, utan huvudsaken är att varans 

kvalitet och andra egenskaper bemöter konsumentens tidigare positiva erfarenhet.210 Därför 

är den varumärkesrättsliga förväxlingsbarheten oberoende av om konsumenterna och andra 

 
202 Nordell 2004, s. 307. 
203 Skäl 16 i ingressen till VMD. 
204 Som diskuterades ovan gällande dubbel identitet är detta inte så simpelt. 
205 Skäl 16 i ingressen till VMD. 
206 En stor allmän marknad eller en nischad marknad inom den sorten av varor. 
207 Palm 2004, s. 291-292. 
208 Palm 2004, s. 292. 
209 Palm 2004, s. 292. 
210 Castrén 2000, s. 316. 
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i målgruppen vet varumärkesinnehavarens identitet eller om märket hänvisar till en anonym 

näringsidkare.211  

 

Även om de ord och logotyper som skyddas genom varumärkesregistrering utgör en mycket 

liten del av ett företags övergripande brandingstrategi, är varumärkesrätten fortfarande en 

självklar utgångspunkt för att skydda ett företags brand.212 Det kommunikativa värdet är 

även en följd av investeringsfunktionen, som syftar till att uppnå och bibehålla ett renommé 

bland konsumenterna och skapa en viss livsstil som är eftertraktad av en viss grupp 

konsumenter.213 

4.2.3. Skyddet av kända varumärken 

EU-varumärken som är kända inom EU ges ett omfattande skydd och för att stödja 

harmoniseringen bör varumärken som är kända inom berörda medlemsstater skyddas på 

nationell nivå lika omfattande.214 Om ett äldre varumärke är känt i unionen eller 

medlemsstaten i fråga och användningen av det ansökta kännetecknet skulle utan skälig 

anledning dra otillbörlig fördel av eller vara till skada eller nackdel för det äldre varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé får det ansökta kännetecknet inte registreras enligt 

artikel 8.5 i VMF. Välkända varumärken skyddas förutom av regleringar i VMF även av 

artikel 16.3 i TRIPS och artikel 6bis i Pariskonventionen genom att förbjuda användning 

eller registrering av kännetecken som skulle indikera ett samband med ett existerande 

välkänt varumärke, förutsatt att det är sannolikt att innehavarna av det registrerade 

varumärket skadas av sådan användning. 

 

I den engelskspråkiga versionen av VMF talas det om mark with reputation medan den 

svenska översättningen är känt varumärke.215 Den svenska översättningen ska tolkas med 

betydelsen av mark with reputation och inte på samma sätt som i USA där innebörden av 

känt varumärke är ett annat. EU-domstolen ställer inga kvalitativa krav som prestige, gott 

 
211 Castrén 2000, s. 316. 
212 Det engelska ordet brand saknar en direkt översättning på svenska och därför kommer här att användas det 

engelska uttrycket brand för att inte förväxla mellan brand och varumärke. En tydligare definition följer i 

kapitel 5.4. 
213 Taylor 2021, s. 1070. 
214 Skäl 10 i ingressen till VMD. 
215 De latinska språken och engelskan använder sig av uttrycket varumärke med renommé medan de germanska 

språken använder känt varumärke. 
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anseende eller dylikt. Enligt EU-domstolens rättspraxis som upprepas i Puma-avgörandet 

anses ett varumärke vara känt när det är känt hos en betydande del av omsättningskretsen 

för de varor eller tjänster som är omringade av varumärket och i en väsentlig del av det 

relevanta området.216 Med omsättningskrets menas den krets inom vilken ett varumärke har 

blivit en allmän beteckning inom handeln för en vara, omsättningskretsen kan till exempel 

vara en medlemsstat eller hela EU-området. 

 

Det är ett faktum att ju kändare ett varumärke är desto bättre särskiljs det på marknaden. 

Varför välkända varumärken och varumärken med renommé är värda att skyddas går tillbaka 

till Schechters teori. Han ansåg att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga var det 

elementet som verkligen är värt att skydda, eftersom ett varumärke som inte hade använts 

på andra varor på marknaden omedelbart skulle tala om för konsumenterna att dessa varor 

tillhörde just den yngre varumärkesinnehavaren. Enligt Schechter säljer varumärket varorna 

och ju mer särskiljande desto bättre.217 Varorna säljs på grund av tidigare erfarenheter av 

varumärket. Att bli påmind om den erfarenheten leder till en längtan att köpa mer av de varor 

som är försedda med samma varumärke.218 Om varumärket har en starkt särskiljande 

karaktär blir det nästan omöjligt för konsumenten att inte påminnas om upplevelsen av 

varumärket.219 Hur detta blev skyddet för välkända varumärken med renommé har 

antagligen att göra med rädslan att göra skyddet mot försvagning av varumärken för brett.220 

Risken med ett allt för brett skydd mot försvagning är att det skulle hämma konkurrensen, 

förhindra lagenlig användning av varumärket och kunna skapa varumärkesmonopoler.221 

Hittills har oron gällande det breda skyddet mot urvattning varit relativt obefogat då 

domstolarna i allmänhet varit rätt så skeptiska mot urvattning. 

 

Vad finns det för orsaker att vilja skydda speciellt välkända varumärken? Till exempel att 

belöna investeringar och ansträngningar som gjorts för att uppnå och bibehålla renommé. 

Själva investeringen skyddas inte utan belöningen är för att varumärkesinnehavaren har med 

 
216 C‑564/16 Puma, p. 55. 
217 Schechter 1927, s. 819, se även Simon Fhima 2008, s. 1. 
218 Simon Fhima 2008, s. 1. 
219 Simon Fhima 2008, s. 1. 
220 Simon Fhima 2008, s. 2. 
221 Simon Fhima 2008, s. 2. 
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hjälp av investeringar i till exempel marknadsföring och produktkvalitet lyckats skapa ett 

varumärke med renommé.222  

 

Renommé krävs inom den europeiska varumärkesrätten även för skyddet mot nedsvärtning, 

då det specifikt skyddar mot skada på kända varumärken. Samma gäller otillbörlig fördel. 

För att kunna dra nytta av det äldre varumärkets renommé måste det äldre varumärket först 

och främst ha renommé. Gällande urvattning är renommé inte lika viktigt som 

särskiljningsförmågan, men även där har associationen mellan det äldre och det yngre 

varumärket relevans. Sannolikheten för association är större om konsumenterna har en bild 

av det äldre varumärket som aktiveras i samband med användningen av det yngre i ett annat 

sammanhang.223  På så sätt kan äldre varumärken med renommé få starkare skydd.  

4.2.4. EU-domstolens försök att motverka det förstärkta skyddet av urvattning 

Med tanke på innebörden av ett känt varumärke kan man konstatera att EU-domstolen har 

utvidgat utsträckningen för urvattningsskyddet genom att sänka de krav som ställs på 

varumärket i sig.224 EU-domstolen har dock infört ett sine qua non -krav, vilket begränsar 

skyddets utsträckning. 

 

För försvagning av varumärken, eller närmare bestämt urvattning, är förändringen i det 

ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten ett väsentligt villkor enligt EU-

domstolens rättspraxis.225  För EU-domstolen verkar detta vara ett försök på att bevara rättvis 

konkurrens på marknaden genom att öka bevisbördan för urvattning.226 Men som redan 

konstaterats har EU-domstolen även här lämnat flera frågor obesvarade. Kravet på 

förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten har varken förenklat 

eller objektiverat urvattningsskyddet eller försökt minska missförstånden kring karaktären 

av urvattningsskyddet. Enligt Intel-avgörandet ska det antingen påvisas en förändring eller 

att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden.227 

 
222 Simon Fhima 2008, s. 3. Att skydda investeringar i sig har ansetts riskabelt rent konkurrensmässigt och 

syftet med varumärken ligger inte i själva investeringarna. Detta innebär att olönsamma investeringarna inte 

skyddas och ska inte heller skyddas av lagen. Investeringarna ska därför kopplas till succén av varumärket.  
223 Simon Fhima 2008, s. 4. 
224 Cernadas-Lázare 2022, s. 149. 
225 Cernadas-Lázare 2022, s. 145. 
226 Cernadas-Lázare 2022, s. 145. 
227 C‑252/07 Intel, p. 77. 
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De som varit emot utvidgningen av varumärkesskyddet har berömt detta krav eftersom 

kravet begränsar det förstärkta och utvidgade skyddet samt att den nödvändiga bevisningen 

som kravet ställer har infört en behövlig objektiv förutsättning för urvattningsskyddet som 

hjälper att hantera oklarheterna i detta skydd.228 Kritiken som uttalats mot kravet är att det 

inte anses vara ett lämpligt villkor för att bevisa att ett varumärkes särskiljningsförmåga 

blivit nedsatt. 229 Kravet borde åtminstone inte vara den enda bedömningsgrunden för 

urvattningsskyddet. Trots att EU-domstolen inte har gett några riktlinjer kan det tolkas att 

förändringen i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten uppfattas av 

domstolen som en minskning av viljan att köpa varor försedda med varumärket, vilket skulle 

leda till ekonomisk förlust i form av försäljningsförlust.230 Denna utgångspunkt bortser 

detaljerna i fallet som skadans art och syfte. Dessutom finns det flera omständigheter, som 

inte har någonting att göra med användningen av ett yngre varumärke, som kan leda till 

försäljningsförlust, som till exempel försämrad kvalitet på varorna, dåliga företagsbeslut, 

och inverkan av en ogynnsam ekonomisk situation.231 I sådana fall skulle sambandet mellan 

det yngre varumärket och den ekonomiska förlusten behöva testas, vilket är ett mer komplext 

och dyrt problem.232  

 

Det bör även påpekas att målet med skyddet mot urvattning är att skydda varumärkets 

särskiljningsförmåga genom att undvika att dess förmåga att identifieras försvagas, det vill 

säga att bevara varumärkets identitet i allmänhetens ögon, vilket inte nödvändigtvis märks 

inom en kort tid.233 Bevisningen borde avse försämringen av varumärkets reklamfunktion 

och skada på varumärkets försäljningskraft och inte förlusten av försäljning.234 Förändringen 

i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten är bara en faktor vid bedömningen 

av urvattning och borde inte vara den enda övergripande faktorn för att mäta om urvattning 

skett.235 EU-domstolen har flera gånger avvisat skyddet mot urvattning på grund av saknaden 

på bevis på att det föreligger en verklig risk för en förändring av det ekonomiska beteendet 

hos genomsnittskonsumenten på de varor som omfattas av det äldre varumärket.236 

 
228 Cernadas-Lázare 2022, s. 145. 
229 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
230 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
231 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
232 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
233 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
234 Cernadas-Lázare 2022, s. 146. 
235 Cernadas-Lázare 2022, s. 149. 
236 Till exempel T-120/16 Burlington, T-624/13 Darjeeling samt nya T-510/19 Puma. 
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4.2.5. Omfattningen av skyddet mot otillbörlig fördel 

Att dra otillbörlig fördel av ett varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga innefattar 

ett klart utnyttjande och snyltande av ett känt varumärke eller en strävan efter att dra nytta 

av varumärkets renommé. Innehavaren av ett känt varumärke har således getts rätten att 

hindra andra från att använda tecken som är identiska med eller liknar hens varumärke utan 

skälig anledning även utan kravet att det föreligger en risk för förväxling.237 Det är värt att 

framhäva att EU-domstolen har erkänt denna rätt även om de ifrågavarande produkterna inte 

är likartade.238 

 

EU-domstolen har flera gånger konstaterat att skyddet enligt artikel 10.2 föreligger 

oberoende av om de föreligger risk för förväxling.239 Det som EU-domstolen i alla fall kräver 

är att konsumenterna gör någon form av samband mellan två varumärken. I L’Oréal-

avgörandet fastställer EG-domstolen att intrång äger rum när det finns likhet mellan 

varumärket och kännetecknet som gör att omsättningskretsen förknippar varumärket med 

kännetecknet. Omsättningskretsen måste få uppfattningen att det finns ett samband mellan 

varumärket och kännetecknet även om omsättningskretsen inte skulle förväxla dem.240 

Graden av likhet behöver följaktligen inte vara sådan att det föreligger risk för förväxling.  

 

Till skillnad från urvattning och nedsvärtning krävs det inte för otillbörlig fördel att det äldre 

varumärket faktiskt skadas.241 Istället måste det visas att det yngre kännetecknet gynnas. 

Risken för otillbörlig fördel bedöms med hänsyn till en genomsnittskonsument av de varor 

eller tjänster för vilka det yngre varumärket ansöker om registrering.242 En 

genomsnittskonsument anses vara rimligt informerad och uppmärksam. 

 

I princip kan renommé, till skillnad från särskiljningsförmåga, inte vara inneboende i ett 

varumärke, utan det förvärvas i förhållande till de varor eller tjänster som varumärket 

betecknar och genom den användning som innehavaren gör av det.243 Det mäts kvantitativt, 

 
237 C-251/95 Sabel, p. 20. 
238 C-251/95 Sabel, p. 20. 
239 Se till exempel C-251/95 Sabel p. 20 och C-408/01 Adidas, p. 29. 
240 C-487/07 L’Oréal, p. 36. 
241 Simon Fhima 2012, s. 25.  
242 Taylor 2021, s. 1073. 
243 Taylor 2021, s. 1070. 
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som en kännedom om varumärket hos den relevanta allmänheten, dvs. antingen allmänheten 

gällande produkter som köps ofta och konsumeras i stor skala, eller specialiserade eller 

professionella grupper av användare där varorna eller tjänsterna har ett specifikt syfte eller 

tillhör en nischmarknad. I denna mening tillhör det förstärkta skyddet av varumärken med 

renommé de företag som har råd att bygga upp ett sådant rykte.244 

 

Med tanke på att de investeringar som gjorts för att öka varumärkeskännedomen och 

marknadsföringen har stor betydelse för bedömningen av renommé och att ett globalt 

renommé gör att sambandet mellan de motstående varumärkena kan uteslutas på grund av 

de ökade motiven att utnyttja det äldre varumärkets attraktionskraft, tenderar stora 

varumärken att gynnas av en lättare bevisbörda.245 Oavsett vilka investeringar som har gjorts 

är skyddet enligt den nuvarande normativa ramen inte tillgängligt för varumärken som inte 

objektivt sett har uppnått ett tillräckligt gott renommé, om inte tredje mans otillåtna 

användning av ett liknande varumärke har orsakat antingen en faktisk skada för det äldre 

varumärkets anseende eller särskiljningsförmåga eller en faktisk otillbörlig fördel för den 

tredje mannen.246  

 

Problemet med vissa argument mot de moderna funktionerna och skyddet mot otillbörlig 

fördel är att de förbiser betydelsen av varumärkets dragningskraft i köpbeslutet.247 Som 

redan diskuterats har konsumenterna blivit allt mer medvetna om sambandet mellan 

varumärken, samtidigt som de utvecklat emotionella band för vissa varumärken. 

Konsumenterna kan tack vare dragningskraften av deras favoritvarumärke bli lockade att 

äga allt som bär deras favoritvarumärke, även om detta skulle innebära att produkten inte är 

äkta utan en kopia. Detta är en orsak till varför free riding finns, eftersom konsumenterna 

vill äga produkter som bär dessa kända varumärken. Detta kan skada varumärkets reklam- 

och kommunikationsfunktioner.248 

 

Den överhängande faktorn till att användningen av det yngre varumärket är otillbörligt, är 

att innehavaren av det yngre varumärket inte har betalat för den fördel som den har fått av 

 
244 Taylor 2021, s. 1070. 
245 Taylor 2021, s. 1072. 
246 Ghidini 2018, s. 211. 
247 Basma 2016, 219. 
248 Basma 2016, 219. 
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det äldre varumärket.249 Ansträngningarna som det äldre märket gjort och uppnått med de 

moderna funktionerna borde inte kunna utnyttjas kostnadsfritt. Att vissa får nyttja andras 

ansträngningar kostnadsfritt borde inte få belönas bara genom att konstatera att marknaden 

och konkurrensen ska vara fri.  

 

En tredje man får inte utan skälig anledning använda ett äldre varumärke. Om tredje mans 

användning av varumärket har en skälig anledning kan användningen rättfärdiga den 

otillbörliga fördelen som tredje man fått. Syftet med artikel 10.2 i VMD är inte ett absolut 

skydd, utan att skapa en intressebalans mellan varumärkesinnehavaren och tredje man. 

Begreppet skälig anledning har flera gånger kommit upp som tolkningsfråga hos EU-

domstolen, bland annat i Red Bull-avgörandet.250 Omfattningen och räckvidden av begreppet 

skälig anledning har även varit omdiskuterat. EU-domstolen konstaterade i Red Bull-

avgörandet att begreppet omfattar inte endast objektivt tvingande skäl utan också det 

subjektiva intresset hos tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller 

liknar ett känt varumärke.251  

 

Syftet med att skälig användning åberopas är inte enligt EU-domstolen att det skall leda till 

att de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke tillerkänns tredje mans 

användning av kännetecknet.252 Syftet är snarare att uppnå en balans mellan intressena och 

att innehavaren av ett känt varumärke ska kunna tolerera att liknande kännetecken används 

i synnerhet när det gäller sund konkurrens där en skälig anledning föreligger.253 

Bedömningen av när förväxling ändå uppstår fastän det finns skälig anledning gör 

utvecklingen av begreppet oklarare. Var gränsen går är således oklart gällande förväxling 

och begreppet skälig användning av ett registrerat känt varumärke.  

 

Förhindrandet av otillbörlig fördel har en stadig grund på vilken de moderna funktionerna 

och skyddet kan motiveras. Skyddet mot otillbörlig fördel och free riding skyddar den sunda 

konkurrensen från utnyttjandet av andras framgång utan egen insats. Skyddet mot otillbörlig 

 
249 Fhima 2015, s. 226. 
250 C-65/12 Red Bull. 
251 C-65/12 Red Bull, p. 45. 
252 C-65/12 Red Bull, p. 46. 
253 C-65/12 Red Bull, p. 46. 
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fördel är däremot inte absolut utan begränsas av skälig anledning för att skapa en balans 

mellan varumärkesinnehavaren och konkurrenter. 

4.3. Balansen mellan varumärkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten 

Den immaterialrättsliga lagstiftningen bygger på en grundläggande princip om balans – 

balansen mellan konkurrentens, allmänhetens och innehavarens intressen och behov.254 

Balansen mellan konsumenten och innehavaren samt offentliga rättigheter och äganderätt. 

 

Genom att företag fokuserar på att särskilja sina produkter med hjälp av varumärken påstås 

de kunna avskräcka konkurrens och skapa en ställning på marknaden. Erkännandet av de 

nya moderna funktionerna har därför setts på skeptiskt, eftersom de inte främjar en effektiv 

konkurrens.255 Att se på varumärken och konkurrens ur den här synvinkel är i viss mån 

kortsiktigt, eftersom det inte alls beaktar hurdan uppmuntran ensamrätten och 

varumärkesskyddet har på kreativiteten och viljan att investera i ett varumärke. Avsaknaden 

av rättsligt stöd kan avskräcka varumärkesinnehavare från att investera i varumärket och då 

kan lönsamheten bli kortvarig eller försvaga försäljningskraften. 

 

Den ökande mängden varor och tjänster på marknaden och marknadsföringen har ökat 

mängden registrerade varumärken. Det varumärkesrättsliga skyddet ger innehavaren en 

förmån i jämförelse med sina existerande konkurrenter och möjliga blivande konkurrenter. 

Varumärken är viktiga för marknaden och även om det är viktigt att skydda registrerade 

varumärken är det nödvändigt att ge rätt skydd i rätt omfattning. Ett allt för omfattande skydd 

kan de facto vara till skada för den övriga marknaden och konsumenterna.256 Det skulle 

därför vara nödvändigt att urskilja inverkan av ensamrätten för innehavarens, 

konkurrenternas och konsumenternas del.257 Dessvärre görs denna urskiljning inte 

tillräckligt ofta eller tillräckligt öppet. 

 

I fall målet med ett svagt varumärkesskydd är den fria konkurrensen, vad är det då som står 

mellan den sunda fria konkurrensen och en kultur där imitation och free riding främjas?258 

 
254 Webber – Cave 2005, s. 345. 
255 Basma 2016, s. 190–191. 
256 Palm 2004, s. 297. 
257 Palm 2004, s. 298. 
258 Basma 2016, s. 191. 
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Även free riding och piratkopior är skadliga för konkurrensen och i viss mån även 

konsumenterna, vilket inte får glömmas. Piratkopiorna är i allmänhet av billigare material 

och även av sämre kvalitet och på grund av det lägre priset av piratkopiorna kan det bli svårt 

för tillverkaren av originalvaran att tjäna tillbaka kostnaderna259 som uppkommit i samband 

med utvecklingen av varan samt förlusten av försäljningskraften.260 

 

Tanken bakom det svaga skyddet och konkurrensen underminerar allt som görs för att bygga 

upp ett framgångsrikt varumärke. Bakom varumärken med renommé finns otaliga 

investeringar, marknadsföringsansträngningar och ansträngningar att väcka vissa 

emotionella band till konsumenterna. Skyddsbehovet är på så sätt även ekonomiskt och inte 

bara baserat på innovation och kreativitet. Kunde man inte då hävda att dessa ansträngningar 

förtjänar skydd? Motiverar målet att främja varumärkesinnehavarens intressen ett rättsligt 

ingripande?261 

 

Förutom ekonomiska orsaker, som påverkar till exempel modetillverkarna, finns det 

konsumenträttsliga problem med inadekvat skydd av modevaror. Då produkter av kända 

modehus piratkopieras av billigare producenter finns det stor risk att en vanlig konsument 

vilseleds. Vissa former och modeller har blivit så kända att en vanlig konsument kan känna 

igen en viss form och tänka att det är en viss tillverkare eller ett visst modehus som står 

bakom varan och sedan tro att den hittat varan på rea, fast det egentligen är en billig kopia 

av sämre kvalitet.  

 

Vissa modehus har etablerat sig så väl att deras trender inte kommer att gå ut ur mode och 

då kan falska kopior leda till att kunder förvirras. Det finns även en risk för att ofta 

förekommande sammanblandning kan skada värdet och anseendet av ett känt märke.262 Ett 

exempel är Louboutins röda sula, skor med den kända röda sulan har ett visst värde och 

avspeglar exklusivitet och lyx. Om sulan kopieras av andra kommer den att tappa sitt värde 

som något exklusivt. Däremot är icke-traditionella varumärken inte de mest 

 
259 Detta handlar naturligtvis inte om till exempel alla lyxvarumärkens produkter, eftersom även dessa 

massproduceras nuförtiden varmed investeringarna i produktionskostnader inte nödvändigtvis är höga. Till 

exempel tillverkningen av parfymer är mycket billigare i proportion till priset konsumenterna betalar för dem. 

Däremot finns det även de varor som sys för hand och materialet som används är av hög kvalitet och då kostar 

även produktionen, vilket gör att piratkopior även kan skada lyxvarumärken. 
260 Skogström 2010, s. 366. 
261 Basma 2016, s. 191. 
262 Darcy 2013, s. 83. 
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konkurrensfrämjande och de kan skapa problem både för konkurrenter och 

varumärkesinnehavaren. Utmaningen med de icke-traditionella varumärkena kommer att 

behandlas senare. 

 

Konsumenterna bidrar i hög grad till skapandet av varumärkets associativa betydelse och det 

kommunikativa värdet som till stor del ligger till grund för utvidgandet av 

varumärkesskyddet.263 Utöver varumärkesinnehavaren borde lagen även sträva efter att 

belöna konsumenterna som deltar i skapandet av varumärkesbetydelsen.264 Konsumenterna 

har mycket makt när det kommer till värdet av varumärken, de har makten att öka eller 

minska värdet. Varumärkesinnehavare kan antingen gynnas eller skadas av konsumenternas 

bidrag till utvecklingen av varumärkets betydelse. Balansen mellan varumärken och 

konsumenter kan uppnås genom att låta konsumenterna agera på varumärken.265 Balansen 

förstörs däremot av att en konkurrent – direkt eller indirekt – använder ett känt varumärke i 

syfte att öka sin försäljning och främja sina egna intressen.266  

 

En fördel med de nya moderna funktionerna och balansen mellan konkurrerande parter är 

att funktionerna är flexibla och ger domstolarna utrymme att göra en intresseavvägning. 

Detta stöder den grundläggande principen inom immaterialrätten, att skapa en balans mellan 

de konkurrerande parterna. 

4.4. Varumärket som kommunikationsverktyg 

Ett varumärke kan som sagt förmedla egenskaper, som kvalitet och värde till konsumenterna 

som övertalar till köp. Informationen och egenskaperna som varumärket förmedlar kan 

antingen vara verkliga eller fantasifulla.267 Informationen behöver således inte berätta något 

direkt om produkten utan informationen kan förmedla en fantasi om en viss livsstil. 

Varumärkesidentitet utvecklas av och blir till värdefull information för konsumenterna som 

använder den informationen. Vissa argumenterar kring att varumärkesinnehavare skapar 

sådan information för att vilseleda eller ljuga åt konsumenterna. Om inte 

varumärkesinnehavaren direkt ljuger om fakta om produkterna så är konsumenterna lika 

 
263 Basma 2021 a, s. 1242. 
264 Basma 2016, s. 225. 
265 Basma 2016, s. 231. 
266 Basma 2016, s. 231. 
267 Basma 2016, s. 185. 
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delaktiga i bildandet och upprätthållandet av denna associativa betydelse av varumärket som 

ges åt konsumenterna. I förslaget till avgörande till Arsenal-avgörandet konstaterade 

generaladvokat Colomer att “erfarenheten har visat att användaren i de flesta fall inte vet 

vem som tillverkar de varor han konsumerar”.268 Varumärket får enligt Colomer ett eget liv 

och uttrycker olika egenskaper som bland annat ett anseende eller en livsstil, precis som 

Schechter påstod redan under sin tid. I och med associativa betydelsen bildar speciellt 

lyxvarumärken sitt anseende kring hur de vill att konsumenterna ska uppleva deras varor. En 

konsument av lyxvaror köper inte längre ett specifikt varumärke av ett speciellt ursprung 

utan snarare för den varumärkesupplevelse och varumärkes anseende som associeras med 

varumärket.269  

 

Till exempel ägs kring 180 kosmetikamärken av sju stora företag.270 L’Oréal äger bland 

annat NYX som är ett billigt kosmetikamärke och Lancôme som är ett lyxigt 

kosmetikamärke.271 Om ursprungskällan skulle vara den enda relevanta informationen för 

köp skulle en så stor skillnad mellan kosmetikamärken inte finnas. Genom att utnyttja 

konsumenternas benägenhet att fästa vikt vid de associativa budskapen som ett varumärke 

signalerar har företag blivit bättre på att differentiera sina produkter tack vare sådan 

information.272 Varumärkena blir företagens försäljningskraft. Varumärkena Lancôme och 

NYX signalerar olika värderingar och emotionella band, före både amatörmässiga och 

professionella kosmetikaanvändare. Försäljningskraften för Lancôme innefattar känslan av 

lyx och exklusivitet. För NYX del är det balansen mellan pris och kvalitet som lockar en 

större användarkrets och NYX har inte på samma sätt en aura av exklusivitet eller lyx. 

Konsumentkretsen kan till stor del vara den samma men orsaken till vilken produkt 

konsumenterna köper handlar inte om ursprungskällan utan informationen som varumärket 

utstrålar. Ingenting hindrar konsumenten från att uppfatta ett varumärke som en symbol för 

högt anseende, exklusivitet, kvalitet eller livsstil utan att ha intresse att veta vem som 

tillverkat varorna.273  

 
268 Förslag till avgörande i målet C-206/01 Arsenal, p. 46. 
269 Basma 2016, s. 179. 
270 < https://www.insider.com/companies-beauty-brands-connected-2017-5 > hämtad 17.5.2022. 
271 L’Oréal är innehavaren av varumärket NYX professional makeup (EUIPO reg.nr. 018616403) och 

varumärket Lancôme (EUIPO reg.nr. 018617516). 
272 Basma 2016, s. 179. 
273 Förslag till avgörande i målet C-206/01 Arsenal, p. 47. 

https://www.insider.com/companies-beauty-brands-connected-2017-5
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5 UTMANINGAR SOM LEVER VIDARE FÖR 

VARUMÄRKESSKYDDET  

5.1. Utmaningar gällande skyddsomfånget 

Den nuvarande EU-varumärkesrätten och -systemet bygger på en rätt så föråldrad syn på 

varumärken och dess funktioner. Flera nya regleringar har införts i uppdateringen av VMD 

men största delen bygger ännu på det föråldrade tankesättet som inte tar i beaktande den 

konstanta utvecklingen av samhället, speciellt när det kommer till internet och sociala 

medier. Tankarna som Schechter utvecklade under 1920-talet, de moderna funktionernas 

omfång och rättigheterna anknutna till varumärket väcker debatt än idag. Flera frågor har 

lämnats obesvarade av EU-domstolen och EU-lagstiftarna. Detta kapitel kommer att 

identifiera och behandla vissa specifika utmaningar som den nuvarande varumärkesrätten 

har och reflektera över hur dessa kunde lösas eller hur de borde behandlas av den framtida 

varumärkesrätten, för att uppnå en balans mellan varumärkesinnehavaren, konsumenten och 

konkurrenten. Diskussionen är inte heltäckande och behandlar således inte alla möjliga 

utmaningar som varumärkesrätten och -systemet ställs inför i framtiden. 

 

När det blev uppenbart att varumärken innehåller övertygande, psykologiska och 

emotionella element, uppstod en allmän konsensus i Europa om att de rent ekonomiska 

teorierna för varumärkesskydd inte på ett korrekt sätt fångar kärnan i den nya 

varumärkesfunktionen.274 Det som däremot inte skapade konsensus var skyddsomfånget. 

 

Som konstaterats innan, argumenterar vissa rättsvetare för att skyddsomfånget är allt för brett 

och pro-varumärkesinnehavare, vilket de påstår att skadar den fria marknaden och den sunda 

konkurrensen. Andra påstår däremot att även om skyddsformerna och funktionerna utvidgats 

har skyddet egentligen inte speciellt mycket utvidgats i praktiken, det vill säga i rättspraxis. 

Det som en del rättsvetare anser vara det största problemet är att EU-domstolen lämnat flera 

tolkningsfrågor obehandlade eller endast behandlat dem vagt. Oklarheterna kring när intrång 

på de moderna funktionerna och rättigheterna anknutna till varumärken sker är ännu ett 

problem, fastän teorin om urvattning och skyddet av kända varumärken lades fram redan 

hundra år sedan av Schechter. 

 
274 Basma 2021 b, s. 210. 
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Det kan argumenteras för att ett för svagt skydd likväl kan påverka den genuina 

konkurrensen. Otillbörlig fördel och free riding berör inte endast varumärkesinnehavaren – 

och konsumenten – men även genuina nya aktörer på marknaden som anstränger sig för att 

marknadsföra sina egna produkter.275 De genuina aktörerna kan vara tvungna att avsevärt 

satsa ekonomiskt för att effektivt kunna konkurrera på marknaden. De kan till exempel 

hamna offra på kvaliteten eller på marknadsföringen då de konkurrerar mot de som använder 

sig av free riding för att kunna spara på produktionskostnader och sälja billigare.276 De 

genuina aktörerna hamnar däremot skapa sina varor eller tjänster från grunden. 

 

Ett otillräckligt skydd av varumärken kan ha en negativ inverkan på verksamheten hos en 

näringsidkare som investerar i produktutveckling, produktskydd, kvalitetskontroll och 

marknadsföring.277 Risken är att dessa investeringar inte ger någon vinst om de inte skyddas 

tillräckligt. Uppmuntran att investera och skapa måste bibehållas för att inte hämma 

kreativitet och innovation. 

 

Det är viktigt att påpeka att även i situationer där det fastställs att det krävs någon form av 

rättsligt ingripande, finns det dessutom starka skäl för att ett sådant ingripande inte går längre 

än vad som krävs för att uppmuntra investeringar.278 En anledning till att patent- och 

upphovsrättslagstiftningen blev så kontroversiell var att systemen gav en skyddsnivå som 

ansågs gå långt utöver vad som krävs för att bevara uppmuntran att skapa.279 Även om det 

finns stora skiljaktigheter mellan varumärkesrätten och de övriga immateriella rättigheterna 

kan man komma till liknande slutsatser för balansen mellan uppmuntran att skapa och ett för 

omfattande skydd.  

 

Gränser måste fastställas för de erkända funktionerna för att undvika att oändligt med nya 

kategorier av immateriella skador kan ge upphov till varumärkesintrång. Funktionerna och 

rättigheterna måste kontrolleras och ges en stadig motiverad grund. Även om skyddet är 

viktigt får varumärken ändå inte förvandlas till alltför värdefulla tillgångar som inte kan 

tolerera någon form av skada.280 Varumärken får inte låtas diktera marknaden eller skapa 

 
275 Basma 2016, s. 227. 
276 Basma 2016, s. 227. 
277 Salmi et al. 2008, s. 11. 
278 Gangjee – Burrell 2010, s. 290. 
279 Gangjee – Burrell 2010, s. 290. 
280 Wright – Mattila 2014, s. 82. 
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alltför mäktiga monopol och speciellt icke-traditionella varumärken och varumärken som 

innehåller namn får inte dikteras. Att hitta en balans är viktigt för den fria konkurrensen. 

Arbete och kreativitet ska kunna belönas utan att skada andra. 

5.2. Yttrandefrihetens inflytande på varumärkesrätten 

5.2.1. Sambandet mellan yttrandefriheten och varumärkesrätten 

Varumärkenas förändrade karaktär, från verktyg som indikerar kommersiellt ursprung till 

kommunikationsverktyg, har föranlett nya rättsliga förändringar inom EU:s 

varumärkessystem. Förutom balansen mellan varumärkesinnehavare, konkurrenter, 

konsumenter och allmänheten måste även framtiden och behovet av att bevara balansen till 

viktiga friheter, såsom yttrandefriheten behandlas. 

 

Varumärkesrätten bör som sagt sträva efter att hitta en balans mellan 

varumärkesinnehavarens intresse att effektivt skydda sin egendom och de konkurrerande 

parternas intresse att skydda deras intressen. Till dessa konkurrerande intressen hör bland 

annat konkurrenternas intresse att utan onödiga hinder i varumärkeslagstiftningen få inträde 

på marknaden samt konsumenternas intresse att skyddas mot förväxling och andra 

snedvridningar som kan påverka konsumenternas köpbeslut. Dessutom har allmänheten ett 

intresse att kunna använda skyddade varumärken i det offentliga samtalet.281 Med det 

offentliga samtalet kommer yttrandefriheten in i diskussionen. 

 

Yttrandefriheten handlar traditionellt sett om individens rätt att kommunicera, söka eller 

förmedla tankar och åsikter utan oskäliga begränsningar.282 Syftet med att skydda 

yttrandefriheten anses även vara att förstärka den faktiska effekten av ett yttrande utöver 

individens rätt att uttrycka sig.283 Den moderna förståelsen av yttrandefriheten handlar om 

hur en vanlig person kan bidra till att inom en social grupp utveckla och skapa något 

betydelsefullt.284 På detta sätt kan en individ delta i utvecklingen av samhället och kulturen. 

 

 
281 Żelechowski 2018, s. 116. 
282 Basma 2021 b, s. 215. 
283 Basma 2021 b, s. 215. 
284 Basma 2021 b, s. 216. 
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Varor märkta med varumärken förknippas – avsiktligt eller oavsiktligt – med symboliska 

betydelser. I denna mening har varumärken kommit att spela en viktig social roll i likhet 

med andra former av uttryckningskultur, som t.ex. böcker, filmer och TV-program, genom 

att de gör det möjligt för användarna att förmedla särskilda budskap.285 Det kommunikativa 

värdet som varumärken har fungerar som ett sätt för varumärkesinnehavare att uttrycka sig 

och sitt budskap.  

 

Med tanke på yttrandefriheten borde varumärkesrätten göra det möjligt för allmänheten att 

kommentera, omvandla, reagera på och kritisera varumärken, brands och 

varumärkesprocessen, även om detta kan äventyra vissa av varumärkesinnehavarens 

intressen.286 I skäl 27 i ingressen till VMD regleras bland annat att tredje mans användning 

av ett varumärke ska anses vara korrekt då användningen är överensstämmande med god 

affärssed, detta innebär till exempel användningen av ett varumärke för konstnärliga 

ändamål. 

5.2.2. Yttrandefriheten i varumärkeslagstiftningen 

Före den senaste uppdateringen av VMD och VMF återupplivades diskussionen kring 

behovet att ta mer hänsyn till de konkurrerande friheterna.287 Den alltmer harmoniserade 

EU-varumärkesrätten började ta över de traditionellt sett nationella lagarna om illojal 

konkurrens, speciellt i och med utvidgandet av skyddet för de nya moderna 

varumärkesfunktionerna.288 En tydlig hänvisning och koppling till de grundläggande fri- och 

rättigheterna begärdes till den nya varumärkeslagstiftningen, eftersom det fanns oro om en 

risk för att varumärkesrättigheterna skulle utvidgas ytterligare utan att hänsyn till andra och 

andras rättigheter.289  

 

Yttrandefriheten skyddas som en grundläggande frihet i artikel 10.1 i EMRK. Ytterligare 

föreskrivs i skäl 27 i ingressen till VMD och i skäl 21 i ingressen till VMF att direktivet och 

förordningen ska tillämpas på ett sätt som säkerställer full respekt för de grundläggande fri- 

 
285 Basma 2021 b, s. 209. 
286 Basma 2021 b, s. 239. 
287 Senftleben et al. 2015, s. 338. 
288 Senftleben et al. 2015, s. 338. 
289 Senftleben et al. 2015, s. 338, se även s. 343–343 för rekommendationer för åtgärder för att skydda 

yttrandefriheten och den sunda konkurrensen i EU:s varumärkesrätt. 
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och rättigheterna, i synnerhet yttrandefriheten.290 Även om skälen i både VMD och VMF 

primärt behandlar begränsningar av och undantag från exklusiva varumärkesrättigheter kan 

de ovannämnda tolkas som en allmän påminnelse eller uppmaning att vid tolkningen och 

tillämpningen av varumärkesrätten beakta de grundläggande fri-och rättigheterna.291  

 

Redan innan hänvisningen till de grundläggande fri- och rättigheterna togs in i VMD och 

VMF konstaterade generaladvokat Maduro i Google-avgörandena att alla slag av 

varumärkesskydd har samband med befrämjandet av innovation och investering.292 Kända 

varumärken har ett starkare skydd än vanliga varumärken, men oavsett vilket skydd som 

tillerkänns innovation och investering är det aldrig fullständigt, skyddet måste alltid vägas 

mot andra intressen, och i Google-avgörandena ansåg Maduro att det krävdes en avvägning 

mellan varumärkesskyddet och yttrandefriheten samt den fria handeln.293  

 

Skälen till VMD och VMF fastställer att ett kommersiellt intresse eller en kommersiell 

användning inte utesluter att yttrandefriheten måste beaktas. Däremot ges ingen rättslig 

vägledning till hur denna avvägning ska göras för att uppnå balans.294 Det finns således ännu 

oklarheter i hur den kommersiella yttrandefriheten ska beaktas och vägas inom 

varumärkesrätten. Tillägget i skälen lämnade tyvärr åtgärderna för att uppnå balansen 

oförändrad. Åtgärderna för att i viss mån kunna uppnå balans är för tillfället bestämmelsen 

om skälig anledning från artikel 10.2 c i VMD och kravet på användning inom 

näringsverksamhet. 

5.2.3. Kravet på användning inom näringsverksamhet och skälig anledning 

För att intrång i ett varumärke kan fastställas ska varumärket eller tecknet som är föremål 

för intrånget användas i näringsverksamheten för att särskilja varor eller tjänster.295 Således 

kan tredje man använda befintliga varumärken expressivt bara det inte sker i 

näringsverksamhet, det vill säga inom ramen för handel med varor och tjänster.296  

 
290 De tidigare versionerna av både VMD och VMF innehöll inte detta tillägg om respekt för de grundläggande 

fri- och rättigheterna. 
291 Żelechowski 2018, s. 117. 
292 Förslag till avgörande i förenade målen C‑236/08, C-237/08 och C-238/08 Google, p. 101. 
293 Förslag till avgörande i förenade målen C‑236/08, C-237/08 och C-238/08 Google, p. 102. 
294 Basma 2021 b, s. 233. 
295 Skäl 18 i ingressen till VMD. 
296 Basma 2021 b, s. 229. 
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Ibland kan det vara svårt att avgöra om användningen sker i näringsverksamhet eller inte.297 

Till exempel kan den expressiva användningen innehålla slag av kommersiell karaktär även 

om huvudsyftet är att utnyttja sin rätt till yttrandefrihet icke-kommersiellt. Avgöranden från 

EU-domstolen visar att även inslag av kommersiell karaktär kan betraktas som användning 

i samband med handel med varor och tjänster. EG-domstolen konstaterade i L’Oréal-

avgörandet gällande jämförande reklam och i Interflora-avgörandet gällande 

sökordsannonsering att det räcker med endast inslag av kommersiell karaktär för att betrakta 

en varumärkesanvändning som en användning i samband med handel med varor och tjänster. 

Gränsen till användning inom näringsverksamhet är låg, vilket utvidgar möjligheten till att 

intrång kan konstateras. 

 

Varumärkesrättigheterna borde följaktligen vägas mot friheten att uttrycka sig kommersiellt, 

exempelvis i fall där tredje man använder ett beskrivande eller icke-särskiljande kännetecken 

för sin egen kommersiella kommunikation i jämförande reklam eller användningen av ett 

varumärke på ett satiriskt eller konstnärligt sätt i ett kommersiellt sammanhang.298  

 

För att åstadkomma en balans mellan intressen kan bestämmelsen om skälig anledning, som 

behandlats ovan i kapitel 4.2.5, användas gällande kommersiell yttrandefrihet.299 

Bestämmelsen fungerar som en slags försäkran för den konstnärliga, politiska och 

kommersiella yttrandefriheten i relation till kända varumärken.300 Tillämpningen av 

bestämmelsen kan resultera i att domstolarna kommer till en rättvis och skälig balans tack 

vare flexibiliteten av bestämmelsen. Flexibiliteten av bestämmelsen behandlas bland annat i 

Red Bull-avgörandet.301 I avgörandet konstaterar EU-domstolen att bestämmelsen inte 

endast omfattar objektivt tvingande skäl, utan också tredje mans subjektiva intresse att 

använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke.302  

 

 
297 Basma 2021 b, s. 229. 
298 Żelechowski 2018, s. 118. 
299 Żelechowski 2018, s. 129. 
300 Senftleben et al. 2015, s. 340. 
301 C‑65/12 Red Bull, p. 45–48. 
302 C‑65/12 Red Bull, p. 45. 
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5.2.4. Finns det behov för ett bredare skydd för yttrandefriheten inom 

varumärkesrätten? 

I det nuvarande varumärkesssystemet tillåts tredje man använda ett varumärke om det sker 

utanför näringsverksamhet och således för att intrång ska föreligga krävs kommersiell 

användning inom ramen för handel eller användning mot god affärssed. Då varumärket inte 

används inom näringsverksamhet och det inte råder förväxling om ursprunget tillåter lagen 

parodier, kommentarer och så vidare. Användningen inom näringsverksamheten skyddas 

däremot av bestämmelsen om skälig anledning. Det som begränsar användningen av 

bestämmelsen om skälig anledning är att varumärket måste vara känt. 

 

Frågan om skälig anledning eller rättvis användning av varumärke borde införas utan 

förutsättningen att det äldre varumärket är känt har tagits upp och fått både argument för och 

emot.303 Argumentet mot en allmän bestämmelse om skälig anledning är vanligen att EU:s 

immaterialrättsliga system och domstolen saknar erfarenhet att tillämpa en sådan generell 

bestämmelse.304 Emot detta argument kan det konstateras att de nationella domstolarna och 

EU-domstolen har hittills effektivt kunnat använda bestämmelsen om skälig anledning 

gällande skyddet för kända varumärken för att skapa en rättvis intresseavvägning. Varför 

kunde man inte anta att samma sak skulle gälla ifall bestämmelsen inte skulle kräva att det 

äldre varumärket är känt, och således kunna tillämpas på andra varumärkesintrång?305  

 

Inom näringsverksamheten kan det uppkomma ett större behov för ett starkare skydd för 

yttrandefriheten, speciellt om varumärkesskyddet utvidgas vidare. Till exempel om allt för 

generella icke-traditionella varumärken tillåts att registreras och får en monopolställning för 

en färg eller en doft. Om varumärkesskydd fås för lätt och för brett, kan en tydligare 

reglering gällande kommersiell yttrandefrihet vara för handen. Varumärkesrätten borde i 

sådana fall göra det möjligt för yttrandefriheten att påverka skyddet i syfte att skapa balans. 

 

Yttrandefriheten borde bättre beaktas i alla faser av varumärkesrätten, från beviljandet av 

varumärkesrättigheter, prövningen av varumärkesintrång till fördelningen av 

 
303 Żelechowski 2018, s. 130. 
304 Żelechowski 2018, s. 130. 
305 Żelechowski 2018, s. 131. 
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bevisbördan.306 En svag punkt i det nuvarande varumärkessystemet är att synen på 

varumärken är väldigt företagsbaserad och inte så socialt baserad som den kunde vara.307 

Genom att låta lagen ingripa för att tillåta kritik, som ändrar varumärkets innebörd och 

sociala dialog, kan lagen indirekt inverka på att dämpa det emotionella bandet mellan 

varumärken och allmänheten.308 Allmänhetens yttrandefrihet gällande varumärken testas 

redan mycket på sociala medier, där åsikter om varumärken sprids och diskuteras fritt utan 

rädsla för att bli stämd för varumärkesintrång.309 De sociala medierna har även påverkat 

varumärkesinnehavares strategier mot och tolerans av intrång samt hur de behandlar 

varumärkestvister. I många fall är det mer lönsamt för varumärkesinnehavare att inte vidta 

åtgärder då det kan skapa motreaktioner på sociala medier och på så sätt skada varumärkets 

värde.310 Hur konsumenterna förhåller sig till varumärket är nuförtiden ofta viktigare än 

småskaliga intrång.  

 

Det är sist och slutligen varumärkesrätten som själv skapar balansen mellan 

varumärkesskyddet och yttrandefriheten, genom att i varumärkeslagstiftningen ställa 

förutsättningar för intrång och skapa gränser för varumärkets exklusivitet. Om skyddet för 

kommersiella yttranden och kommersiell användning inte med stöd av bestämmelsen om 

skälig anledningen anses vara tillräckligt, borde lagstiftaren till exempel utvidga 

bestämmelsen att gälla andra varumärken än kända eller införa någon annan bestämmelse 

för att skapa den önskade balansen. 

5.3. Icke-traditionella varumärkens utmaningar 

Varumärkesinnehavare har ständigt tänjt på gränserna för kreativitet och innovation genom 

att prova på nya sätt att kommunicera med sina nuvarande konsumenter och locka till sig 

nya konsumenter, samtidigt som konkurrensen ökat mellan tävlande företag.311  

Varumärkesskyddet gäller i dagens läge inte bara ord, personnamn, logotyper och grafiska 

designs på förpackningar som anger det kommersiella ursprunget. Numera tillåter 

lagstiftningen företag att varumärkesrättsligt skydda tredimensionella former, färger, dofter, 

 
306 Senftleben et al. 2015, s. 342. 
307 Mera om det företagsbaserade och det socialt baserade planet i kapitel 5.4. 
308 Basma 2021 b, s. 240. 
309 Grassie 2015, s. 391. 
310 Grassie 2015, s. 391. 
311 Sahin 2016, s. 504. 



 

61 

 

ljud, smaker, texturer och andra så kallade icke-traditionella märken som borde identifiera 

och särskilja varornas eller tjänsternas ursprung.312  

 

För många icke-traditionella varumärken är omfattande användning det enda sättet att uppnå 

särskiljningsförmåga, vilket kräver en betydande mängd reklam.313 När ett icke-traditionellt 

varumärke uppnår särskiljningsförmåga blir det emellertid ett värdefullt varumärke som är 

ett bra marknadsföringsverktyg och ett nytt sätt att locka till sig kunder.314 För icke-

traditionella varumärken är således särskiljningsförmågan speciellt betydelsefull då 

särskiljningsförmågan är viktig för skyddet och balansen mellan konkurrensen och 

varumärkesinnehavarens rättigheter. De icke-traditionella varumärkena har även påverkat 

utvidgningen av varumärkesskyddet och dessa har speciellt kritiserats som 

konkurrenshämmande.315 Även den tidigare nämnda yttrandefriheten påverkas begränsande 

om icke-traditionella varumärken tillåts registreras och ges ett allt för brett skydd.316  

 

En produkts form, färg, doft, ljud, smak eller textur kan också förmedla och uttrycka något 

värdefullt. Dessa produktegenskaper kan förmedla information, idéer, känslor, glädjeämnen 

eller andra budskap som inte har något med till exempel varumärkets ursprung att göra utan 

budskapen är i viss mån mer likt den av en skulptur, sång eller ett konstverk.317  

 

Om icke-traditionella varumärken beviljas exklusiva rättigheter som till exempel skyddet av 

kända varumärken kan det leda till att konkurrenter hindras från att kopiera liknande stilar 

och produktegenskaper. Gällande icke-traditionella varumärken skyddas oftast deras 

produktdesign och estetiska produktegenskaper, som till exempel Louboutins röda skosula. 

Det starka skyddet som ett känt varumärke som Louboutins röda skosula omfattas inte bara 

av förväxlingsskyddet utan även skyddet mot urvattning och nedsvärtning.318 

Konkurrenternas möjligheter att även genom rättvis konkurrens använda identiska och 

liknande produktdesign och produktegenskaper skapar risk för urvattning eller nedsvärtning 

av det äldre varumärket.  

 
312 Ramsey 2018, s. 337. 
313 Sahin 2016, s. 504. 
314 Sahin 2016, s. 504. 
315 Ramsey 2018, s. 337. 
316 Ramsey 2018, s. 337. 
317 Ramsey 2018, s. 338. 
318 Calboli 2018, s. 288. 
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Att bevilja varumärkesskydd åt bland annat färger kan leda till en monopol för det 

registrerade färgmärket och således påverka konsumenterna, varav det skulle vara viktigt att 

reglera registreringen av dessa.319 För färgmärkens särskiljningsförmåga krävs för tillfället 

att de skiljer sig från de andra färgerna som konkurrenterna inom samma bransch använder 

i sina förpackningar och annonser.320 EU-domstolen har ställt även andra krav, som till 

exempel att återge och specificera färgen genom att använda en erkänd färgkod som 

Pantone.321 I och med uppdateringen av VMD kan ett tecken “återges i valfri lämplig form 

med användningen av allmänt tillgänglig teknik” och kravet att återge grafiskt togs bort, 

vilket underlättade registreringen av till exempel doftmärken.322 

 

Ett möjligt sätt att stärka den fria konkurrensen gällande icke-traditionella varumärken är att 

ställa specifika krav till exempel på förvärvande av särskiljningsförmåga genom användning 

för att kunna registrera ett sådant varumärke.323 En orsak till detta krav är att en färg i sig 

inte till exempel uppfyller ursprungsfunktionen om den inte har använts i den relevanta 

branschens omgivning.324 

 

Detta leder till en annan utmaning som gäller speciellt varumärkesinnehavarens egen 

konkurrenskraft. Den potentiella skadan på kreativitet och produktinnovation gäller inte 

endast konkurrenterna utan även varumärkesinnehavare.325 Varumärkesinnehavare blir 

överraskande instängda och tvingas att upprepade gånger använda varumärket. 

Varumärkesinnehavare tvingas använda sitt icke-traditionella varumärke konsekvent som en 

del av sina regelbundna produkter så att det icke-traditionella varumärket inte förlorar sin 

särskiljningsförmåga.326 Speciellt inom modeindustrin har flera företag byggt upp sin image 

på dessa karaktäristiska icke-traditionella varumärken och kämpat för att registrera och 

 
319 Sahin 2016, s. 504. 
320 Sahin 2016, s. 508, till exempel är färgen grön eller blå för ett paket tuggummi inte tillräckligt särskiljande 

då dessa färger är allmänt använda för tuggummi. 
321 Louboutins röda sula har färgkoden Pantone 18 1663 TP, två kända finska färgmärken är till exempel Fazers 

blå med färgkoden Pantone 280 C och Cloettas Hopea Toffee med färgkombinationen röd (PMS 199 C), silver 

(PMS 877 C) och svart (PMS Black 6 C).  
322 Skäl 16 i ingressen till VMD och artikel 3 i VMD. 
323 Sahin 2016, s. 511. 
324 Sahin 2016, s. 511. 
325 Calboli 2018, s. 305. 
326 Calboli 2018, s. 305. 



 

63 

 

senare även kämpat för den breda ensamrätten.327 Ett bra exempel är fortfarande Louboutins 

röda skosula, som är otroligt viktig för designern, vartenda par skor i Louboutins butiker har 

den kända röda sulan.328 Kan en Louboutin-sko ens längre vara en Louboutin-sko utan den 

röda sulan? 

 

Eftersom det inte finns någon gräns för vilka typer av tecken som utgör ett varumärke kan 

det i framtiden uppkomma fler typer och former av icke-traditionella varumärken än de vi 

har idag.329 Utvecklingen av tekniken, marknadsförings- och reklamstrategierna kan 

möjliggöra användningen av ytterligare typer av icke-traditionella tecken.330 Vilken 

koppling som varumärken har med till exempel artificiell intelligens är något som säkerligen 

kommer att bli relevant inom de kommande åren och således värt att behandlas i större 

utsträckning. 

5.4. Sambandet mellan varumärken och brands – här för att stanna 

I L’Oréal-avgörandet gav EG-domstolen inte någon vidare förklaring på vilken typ av 

verksamhet som skulle skada de moderna funktionerna, utan överlät denna bedömning till 

de nationella domstolarna. Däremot fastställdes att EU-domstolen var beredd att skydda 

investeringar i reklam och varumärkesimage genom artikel 5 i varumärkesdirektivet 

89/104.331  

 

Ett varumärke och ett brand kan verka relativt lika, men det finns en skillnad – bortsett från 

att brands inte skyddas på samma sätt som varumärken. Ett brand kan definieras som en 

samling av associationer kopplade till ett namn eller en symbol förknippad med en produkt 

eller en tjänst och den skapas genom att konsumenter interagerar med ett varumärke och 

formar associationer till den.332 Ett brand är mycket mer än en kombination av goodwill eller 

ett varumärke. Ett brand handlar även om anseende och värderingar som innehavaren vill 

betona och framhäva till konsumenterna.333 

 
327 Calboli 2018, s.305. 
328 Calboli 2018, s.305. 
329 Sahin 2016, s. 512. 
330 Sahin 2016, s. 512. 
331 Fhima 2015, s. 231. 
332 Tan 2010, s. 203.  
333 Tan 2010, s. 203. 
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Varumärkesrätten rör sig mer och mer mot att skydda aspekter av image och branding på ett 

sådant sätt som erkänner hur konsumenterna reagerar på varumärken och vad de är del av 

samt vad varumärkesinnehavare behöver för att bevara förhållandet mellan sina varumärken 

och konsumenter.334 Varumärket som kommunikationsverktyg börjar med att ett företag 

skapar ett budskap via varumärket, som konsumenten mottar. Genom att investera i 

utvecklingen av en stark varumärkesstrategi och branding kan varumärkesinnehavaren skapa 

varumärkesbetydelser.335 Varumärken blir verktyg som skapar sociala relationer till 

kundkretsen. Förutom att företagen själv skapar budskap som de vill att varumärket ska 

framkalla, är varumärken även sociala konstruktioner som formas av individer och 

samhället.  

 

I praktiken visar sig varumärkets kommunikativa värde på två plan, på det företagscentrerade 

och det sociala planet. Det sociala planet byggs runt konsumenterna och allmänheten. 

Konsumenterna använder de symboliska betydelserna som är förknippade med varumärken 

och brands för att uppnå en viss självbeundran eller för att uttrycka sig och integreras 

socialt.336 Allmänheten spelar en viktig roll i utvecklingen av varumärkets symboliska 

kommunikativa värde och därför kan den betydelse som varumärkesinnehavaren vill ge åt 

varumärket vara en helt annan än den som allmänheten och konsumenterna har av 

varumärket. Det företagscentrerade planet handlar om investeringen i varumärkets värde i 

form av marknadsföring och branding. För att ändra på konsumenternas bild av varumärket 

måste varumärkesinnehavaren göra reklam för och marknadsföra det budskap de vill lägga 

fram med varumärket.337 För företagen är det sociala planet även viktigt, eftersom företagen 

ofta skapar vad de förväntar sig att konsumenterna accepterar och vad konsumenterna kan 

tänkas koppla till varumärket.338  

 

Sättet att marknadsföra ett varumärkes och ett företags image och brand har ändrat en hel 

del. Först och främst har internet ökat på möjligheten till synlighet för varumärken men 

 
334 Fhima 2015, s. 217. 
335 Basma 2021 b, s. 208. 
336 Basma 2021 b, s. 209. 
337 Företag använder sig av olika reklamtekniker för att övertyga konsumenten om att deras varumärke har ett 

visst kommunikativt värde, men tyvärr är dessa reklamtekniker inte alltid rättvisa utan de kan även vara rent 

manipulativa. 
338 Basma 2021 b, s. 209. 
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speciellt användningen och utnyttjandet av sociala medier har under de senaste åren utökat 

företagens åtkomst till konsumenternas vardag. Förutom användningen av klassiska 

reklamannonser på sociala medier kan företag skapa en kundkrets av en viss sort genom att 

samarbeta med influerare, vars arbete cirkulerar kring att påverka sin omgivning via sociala 

medier och att styra konsumtionsattityder och köpbeteenden.339 Influerare fungerar som en 

utomstående part i ett företags marknadsföring. Influerare exponerar, rekommenderar och 

använder företagets produkter och tjänster på sina sociala medier.340 En influerares livsstil, 

klädstil och levnadsvanor intresserar konsumenter. Influerare har stort inflytande på sociala 

medier och påverkar mycket sina följares köpvanor. Genom influerarmarknadsföring kan 

företagen visa att deras varumärke hör ihop med en viss livsstil som är lockande och 

eftersträvansvärd. Konsumenterna är omringade av media och påverkas mycket av vad som 

är trendigt. Företag kan även ha så kallade brand ambassadors som fungerar som ansiktet 

utåt för ett varumärke.341 Syftet och verkställandet av marknadsföringen har på så vis 

utvecklats betydligt under de senaste åren. 

 

Erkännandet av varumärken i form av branding behöver inte innebära ett ständigt ökande 

skydd, utan det kan leda till en förbättrad och mer koherent doktrin samt ge mera utrymme 

för inflytandet av konsumenterna och allmänheten.342 Konsumenterna marknadsför även 

varumärken åt varandra och bygger dessa brands tillsammans med företagen.  Oron att 

erkänna värdet av ett brand inom varumärkesrätten förbiser konsumenternas inflytande på 

brands och varumärken. Vikt borde läggas på hur mycket marknadsföringen ändrats och hur 

konsumenterna förstår marknadsföring. 

 

Det är värt att påpeka att konsumenterna är även bra på att driva sina värderingar och pressa 

på förändring och under de senaste åren har varumärken utmanats av konsumentdrivna 

hållbarhetsmetoder som medveten konsumtion och varumärken har tvingats flytta fokuset 

till transparens.343 Speciellt inom modeindustrin har hållbarhet och användningen av 

 
339 Definitionen av influerare hämtad från NE Nationalencyklopedin 17.5.2022. 
340 Definitionen av influerare hämtad från NE Nationalencyklopedin 17.5.2022. 
341 Dessa kan vara till exempel influerare, kända skådespelare eller sångare. 
342 Gangjee 2013, s. 33. 
343 Moddel et al. 2021, s. 586. Det är viktigt att inte heller glömma den viktiga diskussionen kring de 

oacceptabla arbetsförhållanden som återupplivades då Covid-19-pandemin startade. 
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återvunnet material pressats hårt av konsumenterna på brands och varumärken.344 

Varumärken och brands kan inte längre ignorera dessa samhälleliga värderingar som 

konsumenterna och allmänheten har och tvingas därför ändra på sina policyn. Nyheter om 

varumärken och brands som låtsas vara hållbara kan avslöjas på sociala medier och detta 

sprids som en löpeld, vilket kan skada varumärkets renommé. 

5.5. Från ett löfte om kvalitet till “masstige” 

Varumärkesinnehavarens kunskap att koppla en viss livsstil och exklusivitet till sitt 

varumärke och det starka skyddet för kända varumärken har diskuterats tidigare genom olika 

synvinklar och balanserats mot å ena sidan konsumenterna och å andra sidan konkurrenterna. 

Ett ytterligare intressant koncept är lyxvarumärkens utveckling under de senaste årtiondena. 

Lyxvarumärkens fortsatta popularitet kan påstås bygga på att de signalerar status och 

exklusivitet och genom att visa ägandet av en produkt försedd med ett sådant varumärke kan 

man indikera detta status eller exklusivitet. Lyxvarumärken har kommit på ett antal lösningar 

genom vilka de kan utnyttja varumärkets funktioner och den goodwill varumärket hittills har 

skapat och på samma gång utöka konsumentkretsen.  

 

Lyxvarumärken har bland annat börjat utnyttja sitt anseende genom att utvidga 

pyramidalt.345 Genom pyramidformen har de utvidgat sin verksamhet med sekundär- och 

reklamprodukter, som förser en ständigt växande ny konsumentbas av lyxfans. Genom 

pyramidformen kan lyxvarumärken fortsätta sälja dyra lyxvaror till sina stamkunder och på 

samma gång utnyttja sitt varumärke, som är känt för kvalitet och lyx för att sälja varor för 

billigare pris och sämre kvalitet till en ny och i viss mån större konsumentkrets.346 Detta 

började med produkter som solglasögon och parfymer och har fortsatt till bland annat 

handtvålar samt pennor. Även om produkten är till exempel en reklamprodukt men den är 

försedd med ett känt varumärke, kan den ge produkten en känsla av lyx åt en större 

konsumentkrets. Lyxvarumärkena har progressivt övergått från att vara produkter av hög 

kvalitet till att inbegripa prestige för massan med andra ord masstige.347 Lyxvarumärken har 

bland annat i och med detta även börjat massproducera. För tillfället är detta lönsamt för 

 
344 Moddel et al. 2021, s. 587. Konsumenterna har även under de senaste åren blivit bättre på att se igenom 

falska påståenden om hållbarhet och ställer därmed högre krav på faktisk förändring. 
345 Calboli 2015, s. 32. 
346 Calboli 2015, s. 32. 
347 Calboli 2015, s. 32. 
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varumärkesinnehavaren men detta leder till svårigheter när det kommer till skyddet mot 

urvattning.  

 

Problematiken ligger kring att det först och främst var svårt och det tog länge innan skyddet 

av kända varumärken och skyddet mot försvagning samt skyddet mot otillbörlig fördel 

inkorporerades i EU:s varumärkessystem. Att utöka fokuset av varumärkesskyddet från 

ursprungsfunktionen och kvalitetsgarantin var inte lätt. Syftet som allmänt började 

accepteras var att skydda dessa lyxvarumärken från att deras unika karaktär skulle avta men 

så småningom har skyddet blivit ett skydd för status- och exklusivitet.348 Det allmänt 

accepterade första syftet kunde motiveras då lyxvarumärkena tillverkade produkter av hög 

kvalitet, men i och med pyramidformen och masstige är det svårt att motivera skyddet mot 

försvagning då de själv utnyttjar sitt varumärkes unika karaktär på ett sätt som sänker 

unikheten för större vinst.349 

 

Lyxvarumärken och lyxindustrin har genom utvidgningen av funktionerna och rättigheterna 

tillåtits – eller möjliggjorts – att avvika från traditionen av överlägsen kvalitet och unikhet 

till en affärsmodell som drivs på lönsamhet, försäljning och även massproduktion.350 Enligt 

Schechter var grunden till urvattning och försvagning av varumärken att skydda mot 

försämringen av ett varumärkes unika karaktär genom att det används på andra varor.351 

Skyddets avsikt var att skydda mot skador på unikheten genom otillbörlig användning. 

Däremot är utgångspunkten för lyxvarumärkens inte längre att vara unika, bland annat på 

grund av masstige och pyramidformen, samt användningen av icke-traditionella varumärken 

och logobaserade mönster som standardiserat deras varor. Det överdrivna fokuset på logon 

och icke-traditionella varumärken som betonar status främjar inte kreativitet och design samt 

mångsidighet hos nya produkter.352 För att även här kunna balansera alla konkurrerande 

parter måste skyddet förtydligas för att inte möjliggöra eller tillåta en för bred tolkning av 

rättigheterna anknutna till varumärken och skyddet av kända varumärken.  

 

 
348 Calboli 2015, s. 34. 
349 Calboli 2015, s. 34. 
350 Calboli 2015, s. 45. 
351 Schechter 1927, s. 825. 
352 Calboli 2015, s. 55. 
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Basen för skyddet borde ännu finnas i skyddet mot förväxling från konsumenternas 

synvinkel. Skyddet mot urvattning borde förbli ett undantag och inte bli en allmän regel då 

avsikten var att skydda unika varumärken.353 De varumärken som fortfarande är unika och 

innefattar överlägsen kvalitet borde kunna skyddas mot urvattning då de har möjligheten att 

främja en kultur av kreativitet, hög kvalitet och förbättring av arbetsförhållande. 

 

Fördelarna av skyddet mot urvattning borde vägas från fall till fall om det är balanserat med 

effekterna på konkurrensen och det allmänna intresset. Ett sätt att kontrollera utnyttjandet av 

det starka skyddet kunde vara att avgöra från fall till fall när det kommer till behovet av 

skydd mot urvattning. Att tillåta lyxvarumärken att utnyttja systemet och skyddet möjliggör 

att varumärken ses som egendom som ger tillgångar snarare än symboler för kommersiellt 

ursprung och produktkvalitet.354 Grunden med varumärkesskyddet ska även idag som i 

framtiden vara att ange kommersiella ursprunget även om de moderna funktionerna och 

rättigheterna anknutna till varumärken har utvidgat på hur vi ser på varumärken och när de 

skyddas. 

  

 
353 Calboli 2015, s. 55. 
354 Calboli 2015, s. 55. 
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6 AVSLUTNING 

I dagens kapitaliserade och kommersiellt internationaliserade värld är behovet av skydd 

annorlunda än då varumärkets grundläggande funktion som ursprungsangivare lades fram. 

Mycket mera än det kommersiella ursprunget ligger bakom ett beslut att köpa en vara eller 

att använda en tjänst. Vi är omringade av logotyper, färgkombinationer, namn, beteckningar 

och så vidare som markerar allt från intressen, livsstil, exklusivitet till ursprunget.  

 

Sedan Schechters teori på 1920-talet har den europeiska varumärkesrätten sakta men säkert 

börjat acceptera den moderna varumärkesrätten och vad som följer av den. Vägen från att 

den ursprungsangivande funktionen var den enda erkända funktionen till att acceptera 

varumärkets andra nya moderna funktioner samt skyddet mot urvattning, nedsvärtning och 

otillbörlig fördel har varit komplicerad och lång. De starka motsatta åsikterna och de 

omotiverade besluten av EU-domstolen har i det stora hela varit anledningarna till 

svårigheterna med att acceptera moderniseringen. 

 

Dior, Arsenal, L’Oréal och Interflora avgörandena illustrerar hur både EU:s lagstiftnings- 

och rättssystem gradvis har kommit till insikten om att ett varumärke kan betyda mer än 

varumärkets ursprung och kvalitet. Detta har lett till att gränserna för varumärkesskyddet har 

tänjts ut och att det har förvandlats till ett mer företagscentrerat eller 

varumärkesinnehavarcentrerat system.  

 

Trots att varumärkets roll för kommunikation är allmänt accepterat är omfattningen, formen 

och inriktningen av varumärkesskyddet ännu omdiskuterat. Detta beror delvis på 

varumärkens unika karaktär och svårigheten att värdera varumärken som tillgång eller 

egendom. Komplexiteten av varumärkesskyddet beror i synnerhet på behovet av en rättvis 

balans som skyddar alla konkurrerande intressen. 

 

Varumärken har getts ett motstridigt skydd särskilt när det kommer till skyddet mot 

försvagning. Skyddet som ordalydelsen i VMD ger ser lovande ut, men EU-domstolen har 

dämpat skyddet med krävande bevisstandarder speciellt för urvattning. Gällande otillbörlig 

fördel har skyddet tolkats brett men skyddet lider ändå av den pågående utvecklingen av 

innebörden av skälig anledning. 
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Skyddet av kända varumärken är mycket komplext även om det är på många sätt motiverat. 

Det utvidgade skyddet som kända varumärken har är skyddet av inarbetat renommé som är 

mycket bredare än skyddet av ursprungsfunktionen, då risken för förväxling inte är lika 

oberoende som goodwill värdet som det kända varumärket uppnått. I och med detta är det 

viktigt för EU-varumärkesrätten att hitta en balans mellan den lojala konkurrensen och 

varumärkesinnehavarens ensamrätt samt balansen mellan den illojala konkurrensen och 

ensamrätten. 

 

Även balansen mellan varumärkesskyddet och de grundläggande fri-och rättigheterna, 

speciellt yttrandefriheten, har under de senaste åren varit på tapeten. Hänvisningen till de 

grundläggande fri-och rättigheterna i ingressen till VMD och VMF fastställer behovet att ta 

hänsyn till dem vid tolkningen och tillämpningen av EU:s varumärkeslagstiftning. Vid 

avvägningen av intressen kan de grundläggande fri-och rättigheterna fungera som ett verktyg 

för att skapa en lämplig flexibilitet som tar i hänsyn alla konkurrerande intressen. Trots 

tillägget i ingressen borde tydligare vägledning ges för åstadkommandet av balans i alla faser 

av varumärkesrätten. 

 

Varumärkesrätten och -systemet ligger bakom den snabba utvecklingen av samhället. 

Samma diskussioner kring varumärkesfunktionernas och -rättigheternas omfång har förts 

fram och tillbaka redan länge utan varken svar eller lösningar. Koncentrationen måste flyttas 

från debatten kring för svagt eller för starkt skydd till att förtydliga gränserna och regleringen 

för att kunna på ett ändamålsenligt sätt skapa en balans mellan de konkurrerande parterna. 

De moderna funktionerna och rättigheterna anknutna till varumärken är här för att stanna 

och det som borde göras är att skapa en tydlig riktlinje på var gränsen går och hur intrång 

mäts i dessa situationer.  

 

Varumärket är i grund och botten enbart en symbol. En symbol som i själva verket är 

värdelös utan det värde som allmänheten ger den. Varumärket får sitt värde från innehavaren, 

samhället och konsumenten. Användningen av varumärken borde därför tjäna såväl 

innehavarens, konsumentens och konkurrentens intressen. Varumärket främjar än så länge 

konkurrensen mer än det begränsar den och för att upprätthålla detta bör balansen 

upprätthållas. 
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