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Sammanfattning 

 

I takt med att internet och nya media har blivit en del av vår vardag har marknads-

föringen och därmed varumärkesanvändningen förändrats. Denna utveckling har med-

fört nya utmaningar för rättstillämpningen. Traditionellt sett är det bara varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion som har erkänts skydd i varumärkesrätten. På senare tid har 

EU-domstolen emellertid funnit att varumärket även har andra funktioner värda skydd, 

t.ex. reklam- och investeringsfunktioner. Erkännandet av dessa nya funktioner har med-

fört att det blivit oklart vad ensamrättsskyddet vid dubbel identitet i artikel 5.1.a i varu-

märkesdirektivet (VMD) innefattar, hur skyddet ska begränsas och hur det förhåller sig 

till det utvidgade skyddet för kända varumärken i artikel 5.2 VMD. Som rättsläget för 

närvarande ser ut överlappar bestämmelserna varandra eftersom de till viss del skyddar 

samma saker. Detta innebär att det inte är helt tydligt vilken bestämmelse som skyddar 

vad eller vilket skydd varumärkesinnehavaren faktiskt har i olika situationer.  

 

Den fortsatta framställningen baseras till stor del på en analys av aktuella bestämmelser 

i VMD och relevanta avgöranden från EU-domstolen. Analysen visar att utvecklingen 

av funktionsläran är nödvändig för att möjliggöra den dynamiska rättstillämpning som 

krävs när marknader och därmed även varumärkesanvändning förändras. Utvidgningen 

av skyddet under artikel 5.1.a VMD som funktionsläran innebär, är dock inte oproblem-

atisk sett till tredje mans konkurrensintresse. De begränsningar av ensamrättsskyddet 

under artikel 5.1.a VMD som för närvarande finns i artikel 6 VMD är för snäva och där-

för ofta inte tillämpbara. Följaktligen finns det inte mycket utrymme för en balans mell-

an olika intressen inom artikel 5.1.a VMD. En utvidgning av begränsningarna i artikel 6 

VMD skulle, utöver att bidra till att olika intressen bättre kan balanseras, även kunna 

bidra till att tydliggöra hur skyddet under artikel 5.1.a VMD ska begränsas och därmed 

hur det skiljer sig från skyddet under artikel 5.2 VMD. Efter en sådan ändring skulle 

artiklarna emellertid fortfarande överlappa varandra till viss del. Enligt min mening 

behöver detta dock inte vara ett problem, så länge det är tydligt hur skyddet under de 

olika artiklarna ska begränsas. Sett till nystartade och små företags konkurrensintresse, 

är det inte nödvändigt att överlappningen helt reduceras. Innehavare av varumärken som 

inte (ännu) blivit kända förtjänar nämligen också en rättslig grund för att förhindra 

illojal konkurrens som riskerar att skada t.ex. varumärkets reklamvärde eller goodwill. 
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1 Inledning 

 

1.1 Marknadsföringen – en branding i sig? 

 

Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll – inte minst i 

marknadsföring. Utan varumärket är det inte säkert att konsumenterna skulle hitta var-

orna eller tjänsterna som marknadsföringen handlar om. Under senare år har varumärk-

ets betydelse accelererat, både i ekonomisk och i kulturell mening – en utveckling som 

fortsätter stadigt.
1
 Ökningen av varumärkets betydelse har sin grund i samhällsutveckl-

ingen och har medfört att företagares intressen riktats mot de möjligheter varumärket 

ger att öka omsättningen. Ofta används varumärken i reklam eller vid försäljning, t.ex. 

genom att varor eller förpackningar förses med kännetecknet.
2
 Ett annat konkret ex-

empel på modern varumärkesanvändning är registrering av varumärken som sökord i 

sökordsannonsering på internet. Både inom marknadsföringsteori och rättsvetenskap har 

varumärkets funktioner och värde kommit att framstå som allt viktigare. Även hos kon-

sumenterna har värderingarna kommit att ändras över tid. Dagens konsumtionssamhälle 

har skapat en ökad medvetenhet om varumärken, vilket har medfört att de fått nya 

egenskaper och funktioner på marknaden.
3
 Nya media har dessutom möjliggjort mark-

nadsföring genom exponering av varumärken på ett sätt som inte tidigare var möjligt. 

Med modern teknologi har varumärket kommit in i hemmet och i och med det ändrat 

karaktär. Marknadsföring via internet blir därtill global vilket har bidragit till att 

varumärket i många fall har kommit att bli ett viktigt kommunikationsmedel. Många 

gånger står varumärket inte bara för egenskaper hos varan och dess kommersiella ur-

sprung utan även för egenskaper och attityder hos konsumenterna. Branding – det vill 

säga att kommunicera ett varumärke, har blivit ”en allt viktigare del i en medveten 

varumärkesstrategi”.
4
  

 

I dagens informationsflöde blir det allt viktigare för konsumenter att effektivt kunna 

orientera sig bland varor och tjänster. För företag innebär detta att det blir allt viktigare 

att kunna identifiera sig och sticka ut med hjälp av ett särskiljande varumärke. Eftersom 

                                                        
1
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 378. Jfr Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 17. 

2
 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 49. 

3
 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 17. 

4
 A.st. 
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varumärket i många avseenden kan ses som hela företagets upparbetade värde i form av 

en image, blir det också extra viktigt att kunna skydda detta uttryck för reklamvärde och 

goodwill.
5
 Idag ses ett starkt varumärke i många fall som en självständig tillgång och de 

allra starkaste varumärkenas värde uppskattas till flera miljarder kronor.
6
 När utbudet på 

marknaden är stort och tillgången på information i princip är obegränsad blir ett starkt 

varumärke allt viktigare för att konsumenterna ska hitta och välja just dina varor eller 

tjänster.
7
 Ett starkt varumärke riskerar emellertid att utsättas för varumärkesintrång. Det 

är nämligen betydligt lättare, snabbare och billigare att kopiera något än att utveckla en 

ny lika attraktivt produkt. Därför kan konkurrenter lätt frestas att erbjuda liknande alter-

nativ där t.ex. ett eller flera kännetecken hos det starka varumärket har imiterats.
8
 

 

 

1.2 Allmänt om ensamrätten till ett varumärke 

 

Traditionellt sett är det bara varumärkets ursprungsangivelsefunktion som har erkänts 

skydd inom varumärkesrätten. På senare tid har EU-domstolen emellertid funnit att 

varumärket även har andra funktioner, t.ex. reklam- och investeringsfunktioner, som är 

värda skydd. Genom att varumärkets nyare funktioner fått större utrymme i rättspraxis 

påstår somliga att varumärkets skyddsområde har utvidgats.
9
 Omfattande kritik har rik-

tats mot denna rättsutveckling, bl.a. för att den eventuella utvidgningens praktiska 

betydelse tycks oklar.
 10

 Som kommer att framgå av den fortsatta framställningen för-

svåras nämligen gränsdragningen av vad som anses vara ett varumärkesintrång i och 

med att varumärket tillerkänns fler funktioner. Stora kommersiella intressen är knutna 

till regleringen på området och den ökade mängden marknadsföring på internet är ett 

exempel på en situation där rättsläget är beroende av hur begreppet funktion förstås.
11

 

 

Begreppet varumärkesintrång leder ofta tankarna till de situationer då någon, för egna 

varor, använder ett eget varumärke som är så likt ett äldre varumärke att allmänheten 

                                                        
5
 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 378. 

6
 A.st. 

7
 A.st. 

8
 Mårtensson, Ateva, Svensson, Varumärket – strategi och juridik, s. 13 och s. 266. 

9
 Se t.ex. Nilsson, NIR 2014, s. 67. 

10
 A.st. 

11
 A.st. 
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riskerar att förväxla märkena.
12

 Begreppet tar emellertid även sikte på användande av 

någon annans varumärke för egna varor. Ett exempel på en sådan situation är när tredje 

man säljer egna varor vars mest iögonfallande del eller detalj är innehavarens varu-

märke, t.ex. supporterprodukter som märkts med ett känt fotbollslags kännetecken. Ett 

annat exempel är jämförande reklam, där annonsörer regelmässigt använder konkurr-

enters varumärken som en kognitiv genväg för att identifiera sin egen vara. Ytterligare 

ett exempel är användning av innehavarens varumärke för att förklara att den egna och 

innehavarens produkter är kompatibla, t.ex. vid reservdelsförsäljning.
13

 

 

I det nuvarande varumärkesdirektivet (2008/95/EG) (VMD)
14

 slår artikel 5.1.b fast att 

en varumärkesinnehavare har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, 

att i näringsverksamhet använda kännetecken som på grund av sin identitet eller likhet 

med innehavarens varumärke och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster 

som varumärket används för, kan leda till förväxling hos allmänheten, inklusive risken 

för association mellan kännetecknet och varumärket. Enligt EU-domstolens rättspraxis 

föreligger risk för förväxling antingen om genomsnittskonsumenten kan tro att varorna 

eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller ett företag med ekonomiska 

band.
15

 Varumärkesrättens viktigaste uppgift är att säkerställa varumärkets grundlägg-

ande funktion, att garantera köparen att de produkter som marknadsförs och säljs under 

varumärket har framställts eller tillhandahållits av ett och samma företag som ansvarar 

för produkternas kvalitet.
16

  

 

Vid dubbel identitet, då det råder identitet mellan både innehavarens varumärke och 

kännetecknet som tredje man använder och mellan varorna och tjänsterna som varu-

märket används för, harmoniseras skyddet i artikel 5.1.a VMD. I det elfte skälet i 

VMD:s preambel uttrycks att: ”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, 

vars funktion framförallt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara 

absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna.” 

Förutom det grundläggande skydd som alla varumärken har i artiklarna 5.1.a och 5.1.b 

VMD, har innehavaren av ett känt varumärke ett utvidgat skydd enligt VMD:s artikel 

                                                        
12

 Granmar, NIR 2013, s. 247. 
13

 A.a. s. 248. 
14

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
15

 Se t.ex. mål C-39/97 Canon ./. MGM, punkt 29. Jfr mål C-342/97 Lloyd ./. Klijsen, punkt 17. 
16

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkterna 47–48. 
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5.2 som ger innehavaren rätt att förhindra tredje mans användning av ett tecken som 

utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets sär-

skiljningsförmåga eller renommé. Varken inom ramen för det utvidgade skyddet eller 

inom ramen för skyddet vid dubbel identitet ska någon förväxlingsbedömning göras.
17

  

 

 

1.3 Syfte och problemformulering 

 

Senare tids utveckling i EU-domstolens rättspraxis har gett anledning att se över den 

rättsliga regleringen av användning av någon annans varumärke i modern marknadsför-

ing. I takt med att domstolen har erkänt fler funktioner än varumärkets grundläggande 

ursprungsangivelsefunktion har rättsläget på området nämligen till viss del blivit oklart. 

T.ex. är det inte längre tydligt hur ensamrättskyddet vid dubbel identitet enligt artikel 

5.1.a ska begränsas och hur det förhåller sig till det utvidgade skyddet för kända varu-

märken i artikel 5.2 VMD. Bestämmelserna tycks överlappa varandra vilket innebär att 

det inte är helt tydligt vilken bestämmelse som skyddar vad eller vilket skydd varu-

märkesinnehavaren faktiskt har i olika situationer. Detta är även ett problem sett till 

tredje mans konkurrensintresse eftersom det för närvarande är oklart vilket utrymme 

den rättsliga regleringen på området ger att använda någon annans varumärke för mark-

nadsföring av egna varor. Denna uppsats syftar till att diskutera förhållandet mellan 

ensamrättsskyddet vid dubbel identitet och det utvidgade skyddet i VMD:s artiklar 5.1.a 

och 5.2, samt relationen mellan dessa bestämmelser i förhållande till artikel 6 VMD om 

begränsningar av ett varumärkes rättsverkan.  

 

Uppsatsen syftar till att diskutera följande frågeställningar: 

 

- Vad innefattar skyddet för varumärkets nya funktioner och hur begränsas det?  

- Hur förhåller sig ensamrättsskyddet enligt artikel 5.1.a VMD till det utvidgade 

skyddet för kända varumärken i artikel 5.2 VMD?  

- Hur ska relationen mellan artiklarna 5.1.a och 5.2 VMD förstås i förhållande till 

begränsningarna av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6 VMD? 

 

                                                        
17

 Mål C-487/07 L’Oréal ./. Bellure, punkt 36. Jfr mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 71. 
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1.4 Avgränsningar 

 

Utöver de frågor som ställts upp i föregående avsnitt har vissa avgränsningar gjorts i 

uppsatsen. Av utrymmesskäl har förhållanden som inte är direkt nödvändiga för för-

ståelsen av den valda frågeställningen exkluderats. Den första avgränsningen består i att 

konkurrensrättsliga frågor inte ligger i fokus för uppsatsen. Konkurrensrätten kan dock 

inte helt utelämnas eftersom den har betydelse för diskussionen av de i uppsatsen be-

handlade frågorna. Även marknadsrätten ligger i huvudsak utanför uppsatsens fokus. 

Jämförande reklam behandlas emellertid i viss utsträckning där rättsområdets förhåll-

ande till varumärkesrätten diskuteras. Vidare har europeisk och internationell varu-

märkesrätt haft mycket stor betydelse för utformningen och tolkningen av svensk 

varumärkesrätt.
18

 Det europeiska VMD och EU-domstolens rättspraxis i anslutning till 

detta har medfört stora förändringar i svensk varumärkesrätt. Även den europeiska varu-

märkesförordningen har bidragit till dessa förändringar.
19

 2010 års varumärkeslag 

(2010:1877) (VmL) är ett medel i denna anpassning och innebär att den europeiska 

varumärkesrätten får ett tydligt genomslag den svenska lagstiftningen.
20

 EU-domstolens 

praxis utgör det mest centrala tolkningsunderlaget för VMD, varumärkesförordningen 

(207/2009/EG) och varumärkeslagen.
21

 Därför kommer framställningen att fokusera på 

att analysera praxis från EU-domstolen. För att undvika dubbelhänvisning kommer jag 

endast att hänvisa till de aktuella artiklarna i VMD.
22

 Alla hänvisningar som görs i 

framställningen till artiklar avser således VMD om ingenting annat anges. 

 

Uppsatsens fokus ligger på att diskutera relationen mellan ensamrättsskyddet vid dubbel 

identitet enligt artikel 5.1.a VMD och det utvidgade skyddet för kända varumärken 

enligt artikel 5.2 VMD, samt relationen mellan dessa bestämmelser i förhållande till 

artikel 6 VMD om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan. Artikel 5.1.b, som till 

skillnad från artikel 5.1.a och 5.2 ställer krav på risk för förväxling, kommer inte att 

diskuteras närmare. 

 

                                                        
18

 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 13.  
19

 A.st.  
20

 A.st.  
21

 A.st.  
22

 Artikel 5 i VMD motsvaras av artikel 9 i varumärkesförordningen och 1 kap. 10 § i VmL. Artikel 6 i 

VMD motsvaras av artikel 12 i varumärkesförordningen och 1 kap. 11 § i VmL. 
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Varumärkesinnehavarens ensamrätt stadgas i artikel 5 VMD. Begränsningar av ensam-

rätten regleras i artikel 6 och artikel 7 i VMD samt i direktivet om jämförande reklam 

(2006/114/EC). Av utrymmesskäl kommer artikel 7 i VMD om konsumtion av ensam-

rätten att falla utanför denna uppsats. Detsamma gäller regleringen kring jämförande 

reklam som endast berörs då den är intressant för prövningen av uppsatsens frågeställ-

ning. Artikel 6 VMD diskuteras i den mån den är intressant för frågeställningen men 

avgränsas i övrigt. 

 

Artikel 5.2 VMD ger ett utvidgat skydd för kända varumärken. De fall som rör artikel 

5.2, utan att dubbel identitet föreligger, ligger utanför uppsatsen. Vidare avgränsas frå-

gan om när ett varumärke är känt eller inte och hur detta fastställs. Artikel 5.2 diskuteras 

dessutom bara i förhållande till renommésnyltning och urvattning. Uppsatsen konsta-

terar att det utvidgade skyddet även omfattar nedsvärtning men av utrymmesskäl dis-

kuteras inte nedsvärtning närmare. Angående artikel 5.1.a avgränsas frågan om det rör 

sig om ett identiskt varumärke. Uppsatsen utgår alltså från att det varumärke tredje man 

använder är identiskt med innehavarens varumärke. 

 
 
 

1.5 Metod och material 

 

Uppsatsen är skriven enligt vedertagen rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att såväl 

sedvanliga rättskällor och rättskällelärans tolkningsmetoder som annat relevant material 

har använts för att analysera rättsläget.
23

 Diskussionen av relationen mellan dubbel id-

entitet och det utvidgade skyddet genomförs med utgångspunkt i artiklarna 5.1.a och 5.2 

samt artikel 6 i VMD, skälen till VMD och rättspraxis från EU-domstolen. Till stor del 

har EU-rättslig metod använts vilket innebär att fokus har lagts på syftet med bestämm-

elserna.
24

 Tolkningen har inte bara utgått från bestämmelsernas lydelse utan hänsyn har 

också tagits till det system och de mål som EU-rätten eftersträvar. 

 

Vissa avgöranden som diskuteras i uppsatsen behandlar det äldre varumärkesdirektivet. 

Innebörden av de artiklar som är i fokus för uppsatsen har dock inte ändrats. Därför 

                                                        
23

 Se närmare om rättsvetenskaplig metod och rättskälleläran i Sandgren, Rättsvetenskap för uppsats-

författare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 
24

 Hettne, Otken Eriksson, EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 173 och s. 

34. 
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gäller tolkningsprinciperna som uttrycks i dessa fall även för det nuvarande VMD. De 

avgöranden som diskuteras djupare har valts för att de är nyare och behandlar frågor om 

varumärkesanvändning i modern marknadsföring vilket ligger i linje med uppsatsens 

fokus. 

 

Eftersom det område som uppsatsen behandlar är relativt nytt är det inte speciellt ut-

förligt behandlat i doktrin. Det råder brist på rättskällor som direkt behandlar relationen 

mellan artiklarna som är i fokus för uppsatsen. Den litteratur som finns att tillgå är mer 

allmänt hållen och problematiserar ofta inte relationen mellan artiklarna så specifikt 

som denna uppsats vill. Därför faller det sig naturligt att rättsfallen från EU-domstolen, 

analysen av dessa, och de få artiklar som behandlar frågan utgör kärnan i uppsatsen. 

Den doktrin som behandlar varumärkets nyare funktioner är till stor del präglad av en 

skepticism som grundar sig på argument kring oförutsebarhet och rättsosäkerhet. Denna 

uppsats försöker nyansera diskussionen om varumärkets funktioner dels genom att dis-

kutera om och varför de nya funktionerna behövs, men även genom att peka på frågor 

inom området som skulle behöva klargöras närmare av EU-domstolen eller lagstiftaren.  

 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I detta första kapitel diskuteras uppsatsens utgångs-

punkter. Det andra kapitlet behandlar varumärkets funktioner och skyddet under artik-

larna 5.1.a och 5.2 VMD, samt hur de förhåller sig till varandra. I kapitel tre diskuteras 

de undantag och begränsningar av ett varumärkes rättsverkan som finns i artikel 6 VMD 

samt relationen mellan artiklarna 5.1.a och 5.2 VMD i förhållande till artikel 6 VMD. 

Avslutningsvis följer i uppsatsens fjärde och femte kapitel ett de lege ferenda-resone-

mang och några utvärderande reflektioner avseende frågan om ifall en utvidgning av 

begränsningarna i artikel 6 skulle kunna bidra till att klargöra skyddsomfånget för 

varumärkets funktioner och relationen mellan artiklarna 5.1.a och 5.2 VMD.  
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2 Ensamrätten 

 

 

2.1 Artikel 5.1.a VMD – Dubbel identitet 

 

Den moderna varumärkesrätten är omfattande och syftar till skydd mot all varumärkes-

användning i näringsverksamhet som inte har särskilt stöd i t.ex. ett licensavtal. Vad 

som menas med användning i näringsverksamhet framgår av en inte uttömmande upp-

räkning i artikel 5.3 VMD. Bl.a. är det förbjudet att använda någon annans varumärke 

på varor eller deras förpackning, när varor eller tjänster bjuds ut till försäljning, 

marknadsförs, importeras eller exporteras eller på affärshandlingar och i reklam. Best-

ämmelsen är obegränsad i sin räckvidd och det är inte bara de uppräknade exemplen på 

varumärkesanvändning som omfattas. Om en viss användning är otillåten kan bara bed-

ömas från fall till fall.
25

 Det kan dock konstateras att all privat varumärkesanvändning 

faller utanför skyddet. 

 

Ensamrätten till ett varumärke innebär enligt artikel 5.1.a VMD bl.a. att varumärkes-

innehavaren kan förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverk-

samhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och 

tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, dvs. när det före-

ligger s.k. dubbel identitet. Den underliggande tanken är att det alltid, oberoende av om 

det förkommer förväxlingsrisk, snyltning eller skada, rör sig om intrång när ett yngre 

varumärke som är identiskt med ett äldre används för identiska varor eller tjänster.
26

 

EU-domstolen har i en serie avgöranden, bl.a. rörande användning av varumärken på 

internet, uttalat sig i tolkningsfrågor rörande artikel 5.1.a VMD. Domstolens praxis har 

utvecklats efter hand och i senare avgöranden har domstolen preciserat vad som ska 

anses utgöra varumärkesanvändning i direktivets mening och vilka förutsättningar som 

krävs för utövandet av ensamrätten. 

 

 

 

 

                                                        
25

 Se artikel 5.3 VMD. 
26

 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 36. 
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2.1.1 Dubbel identitet – För vems varor måste varumärket användas? 

 
2.1.1.1 Skilda uppfattningar 

 
Ett varumärke förväntas alltid uppfylla ursprungsangivelsefunktionen, som är den vikt-

igaste av varumärkets funktioner. Genom denna funktion kan konsumenten särskilja 

varan som bär varumärket från varor med ett annat ursprung.
27

 Enligt preambeln till 

VMD är skyddet i artikel 5.1.a absolut när ett identiskt varumärke används för identiska 

varor och tjänster.
28

 Ingentings sägs dock om detta gäller bara när varumärket används 

för att identifiera varor och tjänster som kommer från tredje man eller också för att 

identifiera varor och tjänster från varumärkesinnehavaren. Ingen gemensam ståndpunkt 

fanns i frågan vid antagandet av VMD och inget av alternativen är självklart. Olika 

gemenskapsländer hade olika uppfattningar.
29

 I Tyskland t.ex. var saken klar; den 

varumärkesrättsliga lagstiftningen och praxis på området var fast förankrad i uppfatt-

ningen att bara användning som påverkade ett varumärkes ursprungsangivelsefunktion 

kunde anses utgöra varumärkesintrång. Användning av ett varumärke för att visa en 

varas ursprung från varumärkesinnehavaren, kunde (om den över huvud taget ansågs 

otillåten) endast prövas under konkurrenslagstiftning.
30

 I Frankrike, å andra sidan, där 

varumärkets egendomsvärde betonades starkt, hade varumärken ett mer omfattande 

skydd. Den rådande uppfattningen var att användning av ett varumärke kunde stoppas 

av innehavaren om den inte rättfärdigades av särskilda begränsningar eller allmänna 

rättsprinciper. Frågan om att begränsa skyddet till en särskild funktion diskuterades 

aldrig ens.
31

  

 

 

2.1.1.2 Absolut skydd  

 

Så vad innebär egentligen ”absolut skydd”? Med tanke på de skillnader som tidigare 

fanns i medlemsstaternas uppfattning om detta borde det ha fallit på den europeiske lag-

stiftarens lott att klargöra innebörden av begreppet. Men varken preambeln eller själva 

VMD innehåller någon entydig förklaring. I preambeln anges att målet för skyddet 

                                                        
27

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkt 48. 
28

 Se VMD:s preambel, punkt 11. 
29

 Kur, IIC 2014, s. 436. 
30

 Se t.ex. Beier, IIC 1970, s. 61. 
31

 Kur, IIC 2014, s. 436. 
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”framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget”.
32

 Denna formulering 

lämnar dörren öppen för tolkningen att även andra funktioner kan beaktas i samband 

med dubbel identitet. Inget går dock att läsa om frågan i de få förberedande hand-

lingarna som finns. Kur menar att detta indikerar att frågan förbisågs, eller åtminstone 

inte löstes helt, under lagstiftningsprocessen.
33

 Enligt henne kan därför EU-domstolen 

knappast klandras för att de inte genast insåg den sanna dimensionen av problemet när 

de började tillämpa regeln om dubbel identitet.
34

 

 

Ett intressant avgörande från EU-domstolen som närmare preciserar vad som utgör 

varumärkesanvändning är Arsenal-avgörandet.
35

 Frågan i målet var om tillverkning av 

en ”supporterhalsduk” med Arsenals färger och försäljningen utanför fotbollsarenor var 

varumärkesanvändning i VMD:s mening eller bara en dekoration. I Arsenal-avgörandet 

konstaterade domstolen att användningen i fråga skett ”med avseende på varor” på det 

sätt som avses i artikel 5.1.a VMD eftersom ett tecken identiskt med innehavarens varu-

märke hade placerats på produkterna. Om tredje mans användning av innehavarens 

varumärke anses påverka varumärkets funktion spelar det alltså ingen roll att använd-

ningen kan uppfattas som ett bevis på lojalitet eller stöd för varumärkesinnehavaren.
36

  

 

Regeln om dubbel identitet uttrycktes i Arsenal-avgörandet, och ännu tydligare, i det 

senare Opel-avgörandet som att skydd under artikel 5.1.a ska reserveras för fall där 

tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funk-

tion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera konsumenterna 

varans eller tjänstens ursprung.
37

 Trots att EU-domstolen baserade sina avgöranden på 

ursprungsangivelsefunktionen är det enligt min mening tydligt att den redan vid tid-

punkten för Arsenal-avgörandet i princip var redo att avvika från en strikt förståelse av 

varumärkets funktion; i den meningen att den endast påverkas negativt om faktisk 

förväxling om ursprunget riskerar att uppstå. Avgörandena uppfattades emellertid all-

mänt som en begränsning av skyddet under artikel 5.1.a VMD till just ursprungs-

angivelsefunktionen, och därmed till fall där varumärket i fråga använts för att iden-

                                                        
32

 Se VMD:s preambel, punkt 11. 
33

 Kur, IIC 2014, s. 436. 
34

 A.st. 
35

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed.  
36

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkterna 41 och 61. 
37

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkt 51. Jfr mål C-48/05 Opel ./. Autec, punkt 21. 
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tifiera tredje mans varor eller tjänster.
38

 Detta trots att denna förståelse inte helt 

matchade den breda uppfattningen om potentiella negativa effekter på varumärkets 

funktion som domstolen redovisat i Arsenal-avgörandet.
39

 Avgörandena var utifrån den 

tolkningen även oförenliga med domen i Gillette-målet där EU-domstolen funnit att 

även om det inte fanns någon risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen, fångades 

användningen av innehavarens varumärke för att ange kompabilitet med tredje mans 

rakblad av artikel 5.1.a.
40

 Dessa motsättningar rättades senare till av EU-domstolen i 

L’Oréal-avgörandet där domstolen uttalande att ursprungsangivelsefunktionen är den 

viktigaste, men inte den enda, av varumärkets funktioner som skyddas i fall av dubbel 

identitet. Utifrån detta uttalande kan slutsatsen dras att artikel 5.1.a är utgångspunkten 

för den rättsliga bedömningen av alla typer av varumärkesanvändning för varor eller 

tjänster, oavsett om det är för att indikera ursprung från tredje man eller varumärkes-

innehavaren.
41

 Varumärket behöver alltså inte användas av tredje man som kännetecken 

för dennes egna varor för att en användning ”med avseende på vara” i direktivets 

mening ska anses föreligga. Det kan räcka att det används i anslutning till egna varor av 

samma slag.
42

 

 

Ovanstående avsnitt har handlat om hur varumärket kan användas på olika sätt. Som 

inledningsvis poängterats har nya media möjliggjort marknadsföring genom exponering 

av varumärken på ett sätt som inte tidigare var möjligt. Med modern teknologi har varu-

märken kommit att användas på helt nya sätt i medvetna marknadsföringsstrategier. På 

senare tid har frågan om varumärkesanvändning aktualiserats främst i mål rörande sök-

ordsannonsering, vilket kommer att diskuteras i nästföljande avsnitt. 

 

 

2.1.1.3 Sökordsannonsering – att söka problem?  

 

Internet har idag, ca 20 år efter det stora genombrottet i mitten på 90-talet, en självklar 

plats i de flesta människors vardagsliv. Användningen har passats in i de dagliga rutin-

erna, konsumenter handlar allt mer online och många använder dessutom internet för att 

                                                        
38

 Kur, IIC 2014, s. 437. 
39

 Se mål C-206/01 Arsenal ./. Reed. 
40

 Mål C-228/03 Gillette ./. LA Laboratories, punkterna 33–34. 
41

 Kur, IIC 2014, s. 438. 
42

 Mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkterna 39-40. Jfr de förenade målen C-236–238/08 Google France 

och Google, punkt 65 och punkterna 71–73. Se även Brdarski, NIR 2007, s. 255 ff. och s. 268. 
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göra efterforskningar om produkter före ett köp.
43

 En naturlig följd av detta är att mark-

nadsföring på internet har blivit allt populärare. Sökmotorprogram har, för att använda 

en generaladvokats ord blivit ”en del av vår kultur”.
44

 När en internetanvändare söker 

på ett ord i sökmotorn Google
45

 visas de webbplatser som bäst stämmer överens med 

ordet i fallande betydelseordning – det rör sig därmed om så kallade naturliga sök-

resultat.
46

 Med hjälp av Googles söktjänst AdWords kan näringsidkare betala för att få 

en reklamlänk till sin webbplats visad när internetanvändaren söker på ett sökord som 

näringsidkaren valt ut, oavsett om sökordet förekommer på näringsidkarens webbplats 

eller inte. Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande och visas då under 

”Sponsrade länkar” antingen ovanför eller till höger om de naturliga sökresultaten.
47

 

Varje gång någon klickar på den sponsrade länken betalar annonsören för söktjänsten. 

Hur mycket annonsören betalar beräknas bl.a. utifrån ”det maximala pris per klick” som 

denne gått med på i avtalet med Google och antalet gånger internetanvändarna klickar 

på länken. Flera annonsörer kan använda samma sökord. I vilken ordning annonserna 

visas beror på antal klick, annonsens kvalitet och maximalt pris per klick. En annonsör 

som vill förbättra sin annonsposition kan enkelt göra detta t.ex. genom att betala ett 

högre ”maximalt pris per klick”.
48

 

 

I dagens konsumtionssamhälle, där konkurrenter ständigt tävlar om att vinna marknads-

andelar, har sökordsannonsering blivit ett mycket populärt sätt att nå ut till konsument-

erna. Varför? Jo, därför att hur annonsörens annons än ser ut eller var den än visas på 

internetsidan är en sak säker; vid sökordsannonsering annonserar du för en publik som 

redan söker efter det du har att erbjuda. Denna affärsmodell har visat sig vara mycket 

framgångsrik – en riktig guldgruva för sökmotoroperatörer. AdWords t.ex., har blivit 

Googles flaggskepp och största inkomstkälla.
49

 På sätt och vis har sökordsannons-

eringen även blivit en guldgruva för varumärkesadvokater. De senaste åren har näm-

ligen en rad stämningar föranletts av AdWords. Rasande varumärkesinnehavare har 

                                                        
43

 Findahl, Svenskarna och internet 2013, s. 4 ff.  
44

 Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236–238/08 Google France 

och Google. 
45

 Google används som ett exempel, för enkelhetens skull. Andra sökmotorer har liknande sponsrade sök-

ordsannonseringsprogram. 
46

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 9.  
47

 T.ex. är det alltså möjligt för Adidas att välja Nike som sökord och därmed få en annons för t.ex. 

Adidas-skor visad högst upp när internetanvändaren egentligen söker på Nike. 
48

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkterna 9 – 13. 
49

 Google Investor relations, 2014 Financial Tables. Google 10/10 2014 (19/11 2014), 

http://investor.google.com/financial/tables.html 
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upprepade gånger hävdat att användningen av deras registrerade varumärken som sök-

ord i AdWords utgör varumärkesintrång.
50

 De flesta nationella domstolar inom EU som 

har konfronterats med dessa frågor har fått kämpa för att hitta svar i den varumärkes-

rättsliga lagstiftningen som utformades innan internet blev en del av vår vardag. För-

ståeligt nog har de nationella domstolarna inte lyckats utan skickat frågan vidare för 

förhandsavgörande hos EU-domstolen. 

 

Men vem är det egentligen som använder varumärket vid sökordsannonsering? I de för-

enade målen Google France och Google (Google-målen) slog EU-domstolen fast att en 

sökmotoroperatör som låter annonsörer välja sökord identiska med redan registrerade 

varumärken inte själv ”använder” varumärket i VMD:s mening.
51

 Med sökmotoropera-

tören ute ur bilden byttes därför fokus till annonsörerna. Kunde ansvar för varumärkes-

intrång utkrävas av dem trots att de inte ”använt” varumärket i sina annonser utan en-

dast som sökord? Domstolen besvarade denna fråga jakande genom att uttala att en 

varumärkesinnehavare, under vissa omständigheter, kan hindra en annonsör från att an-

vända ett sökord identiskt med innehavarens varumärke.
52

 Eftersom varumärkesinne-

havarna hade stämt Google var uttalandet dock, till viss del, ett obiter dictum. För att 

frågan om varumärkesintrång skulle kunna besvaras mer fullständigt behövde ett mål 

där en annonsör var part hänvisas till domstolen. Ett sådant mål var Interflora-målet där 

en annonsör, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, i AdWords hade använt ett sökord 

identiskt med varumärket Interflora.
53

 I och med att båda parter i målet sålde och lever-

erade blommor via internet var verksamheterna direkt konkurrerande. Genom att börja 

med en tillbakahänvisning till tidigare avgöranden konstaterade domstolen i Interflora-

målet att ett sökord valt av en annonsör inte bara används i näringsverksamhet utan 

också ”med avseende på varor och tjänster” enligt artikel 5.1.a, även när det valda 

varumärket i form av sökord inte framträder i annonsen.
54

 

 

I det nyligen avgjorda svenska målet T 301/12 (Mon.Zon) konstaterade Högsta dom-

stolen att uttrycket ”användning med avseende på varor och tjänster”, genom EU-

                                                        
50

 Se t.ex. mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer och de förenade målen C-236–238/08, Google 

France och Google. 
51

 De förenade målen C-236–238/08 Google France och Google, punkt 55. 
52

 De förenade målen C-236–238/08 Google France och Google, punkt 3. 
53

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer. 
54

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 30. Jfr de förenade målen C-236–238/08 Google 

France och Google, punkterna 49-52 samt mål C-278/08 BergSpechte ./. Günter, punkt 19. 
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domstolens tolkning, har fått ett brett tillämpningsområde.
55

 I linje med detta kan kon-

stateras att EU-domstolens inledande uttalande i Interflora-avgörandet, om att sökords-

annonsering utgör varumärkesanvändning, antagligen var ljuv musik för varumärkes-

innehavarens öron. Men riktigt så bra som det först lät blev det kanske sedan inte, sett 

ur deras synvinkel. Domstolen fortsatte nämligen med att poängtera att en varumärkes-

innehavare ändå inte kan hindra varumärkesanvändningen, om den inte medför skada på 

någon av varumärkets funktioner.
56

 Ett konstaterande av att tredje man har använt varu-

märkesinnehavarens kännetecken medför därför inte automatiskt att innehavaren genom 

att utöva sin ensamrätt kan stoppa användningen. 

 

 

2.1.2 Skada på varumärkets funktioner 

 

2.1.2.1 Bakgrund 

 

Rätten att förhindra tredje mans användning av ett kännetecken vid dubbel identitet 

förutsätter, som ovan angivits, att användningen skadar eller kan komma att skada 

någon av varumärkets funktioner. Om användningen inte riskerar att skada någon av 

varumärkets funktioner har varumärkesinnehavaren, med andra ord, ingen rätt att med 

stöd av artikel 5.1.a hindra användningen.
57

 EU-domstolens synsätt innebär att omfång-

et av varumärkeshavarens ensamrätt, i fall av dubbel identitet, styrs av de intressen som 

ensamrätten i det enskilda fallet skyddar, dvs. varumärkets funktioner.
58

 I en rad avgör-

anden under senare år har EU-domstolen erkänt flera av varumärkets funktioner än den 

grundläggande funktionen att garantera varans eller tjänstens kommersiella ursprung. 

Förutom att garantera varan eller tjänstens ursprung, har EU-domstolen funnit att varu-

märket t.ex. har reklam- och investeringsfunktioner som är värda skydd.
59

 Dessa tre 

varumärkesfunktioner kommer att diskuteras nedan. 

 

                                                        
55

 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon), punkt 15. 
56

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 34. Jfr de förenade målen C-236–238/08 Google 

France och Google, punkt 79 och mål C-278/08 BergSpechte ./. Günter, punkt 21 samt mål C-487/07 

L’Oréal ./. Bellure, punkt 34. 
57

 C-487/07 L’Oréal ./. Bellure, punkt 60. 
58

 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon), punkt 15. 
59

 Se utöver C-487/07 L’Oréal ./. Bellure, punkt 58, t.ex. de förenade målen C-236–238/08 Google France 

och Google, punkt 77, mål C-278/08 BergSpechte ./. Günter, punkt 31 och mål C-558/08 Portakabin ./. 

Primakabin, punkt 30. 



 19 

2.1.2.2 Ursprungsangivelsefunktionen  

 

Enligt EU-domstolen beror frågan om ursprungsangivelsefunktionen kan komma att 

skadas när ett varumärke används i tredje mans marknadsföring, framför allt på hur den 

aktuella annonsen presenteras. I Google-målen anförde EU-domstolen att; när annonsen 

inte, eller endast med svårighet, gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen 

uppmärksam internetanvändare att få reda på om annonsens varor kommer från varu-

märkesinnehavaren eller tvärtom från tredje man, skadas ursprungsangivelsefunktion-

en.
60

 Skada på ursprungsangivelsefunktionen ska även anses föreligga om tredje mans 

annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt samband med varumärkesinnehavaren. 

Samma sak gäller om annonsen är så otydlig i fråga om de aktuella varornas ursprung 

att den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren, inte av 

reklammeddelandet kan veta om annonsören är fristående i förhållande till varumärkes-

innehavaren eller om annonsören tvärtom har ett ekonomiskt band till denne.
61

 Vid 

sökordsannonsering, där annonsen i fråga visas på datorskärmen direkt efter att internet-

användaren har skrivit in varumärket som sökord, tillsammans med de naturliga sök-

resultaten, riskerar internetanvändaren att ta miste på de aktuella varornas och tjänst-

ernas ursprung.
62

 Att bara några få internetanvändare kan ha svårt att uppfatta varornas 

ursprung räcker dock inte för att slå fast skada på ursprungsangivelsefunktionen.
63

 Det 

ankommer på den nationella domstolen att bedöma om omständigheterna i varje enskilt 

fall innebär att det föreligger skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen 

på det sätt som beskrivits ovan.
64

 

 

Enligt min mening är en befogad fråga att ställa om den här delen av EU-domstolens 

praxis innebär att det i realiteten har skapats ett förväxlingskriterium inom artikel 5.1.a. 

I artikel 5.1 VMD ställs ett uttryckligt förväxlingskriterium upp endast då dubbel iden-

titet inte föreligger och varumärkesinnehavaren därför måste använda sig av artikel 

5.1.b. Enligt ordalydelsen i artikel 5.1.a krävs inte att varumärkesinnehavaren, vid 

dubbel identitet, ska kunna bevisa någon förväxlingsrisk. Skyddet vid dubbel identitet 

                                                        
60

 De förenade målen C-236–238/08 Google France och Google, punkt 84. 
61

 De förenade målen C-236–238/08 Google France och Google, punkterna 89–90. 
62

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 46. Jfr de förenade målen C-236–238/08 Google 

France och Google, punkt 85. 
63

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 50. 
64

 De förenade målen C-236–238/08 Google France och Google, punkt 88. 
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ska dessutom, enligt skälen till VMD, vara ”absolut”.
65

 Bortser domstolen från denna 

logik i sin utveckling av praxis? Enligt Cornthwaite är svaret på den frågan ja. Han 

argumenterar för att domstolen, utan logik och stöd av lagtext, istället importerar ett 

extra förväxlingskriterium under artikel 5.1.a.
66

 Den kritiken är enligt min mening till 

viss del motiverad. Det skulle behövas ett klargörande från EU-domstolen ifall dess 

praxis innebär att det i realiteten har skapats ett nytt förväxlingskriterium inom artikel 

5.1.a, och i så fall hur det förväxlingskriteriet skiljer sig från det som ställs upp i artikel 

5.1.b. För varumärkesinnehavare i allmänhet måste det därtill vara svårt att kunna visa 

om en sådan risk för förväxling uppstår hos internetanvändaren. Trots allt är det nu flera 

år sedan generaladvokat Maduro beskrev sökmotorprogram som ”en del av vår kul-

tur”.
67

 Naturligtvis kommer internetanvändare att bli mer och mer vana vid den typ av 

resultat som genereras av sökmotorprogram som t.ex. Adwords. Benägenheten för inter-

netanvändaren att bli förvirrad av sponsrade sökresultat där annonsören använt varu-

märkesinnehavarens varumärke som sökord måste därför antas minska med tiden. I så 

fall kommer det att bli svårare att hävda skada på ursprungsangivelsefunktionen och när 

varumärkets övriga funktioner är så nya och oklara (vilket kommer att framgå av den 

fortsatta framställningen), kan man fråga sig hur skyddet under artikel 5.1.a VMD 

egentligen ser ut. 

 

 

2.1.2.3 Reklamfunktionen 

 

En annan funktion som diskuterats av EU-domstolen är varumärkets reklamfunktion.
68

 

En varumärkesinnehavare är i regel intresserad av att skapa en identitet för sina varu-

märken. Att varumärkets identitet kommuniceras genom marknadsföring är naturligt. 

Marknadsföringen av varor och tjänster utgör nämligen det viktigaste gränssnittet mell-

an varumärkesinnehavare och konsumenter. Därför spelar varumärket en central roll i 

många marknadsföringsstrategier.
69

 För varumärkesinnehavaren är det huvudsakliga 

målet med marknadsföringen att få så stor avsättning som möjligt för sina varor och 
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tjänster.
70

 Ett riktigt starkt varumärke får i sig ofta tillräckligt med uppmärksamhet för 

att sälja den produkt som marknadsförs under det. Ytterligare information om produkt-

ens egenskaper eller användningsområde blir då onödig. Viktig reklam görs redan 

genom att rätt kategori av människor omger sig med och exponerar varumärket. Det i 

sig ger nämligen en indikation om produktens egenskaper och kvalitet.
71

 Numera är ett 

varumärke inte bara ett kännetecken i traditionell mening, dvs. en symbol som används 

för att särskilja en näringsidkares varor eller tjänster, utan även något som kan användas 

för att klassificera en människa mot bakgrund av hennes personliga kvalifikationer, stil 

och status.
72

 Ett sätt att skapa en reklamfunktion är att med hjälp av varumärket erbjuda 

identifikationsmöjligheter.
73

 Med beaktande av denna utveckling bör en modern ensam-

rätt rymma nya former av bedömningsgrunder.
74

 I den svenska varumärkeskommitténs 

förslag till en ny svensk varumärkeslag gav Levin, redan för 15 år sedan, uttryck för att 

det ligger i tiden att skydda investeringar i varumärken mot urvattning och otillbörligt 

utnyttjande av annan och att ett modernt varumärkes reklamfunktion bör ha ett starkt 

och självständigt skydd i sig, frikopplat från förväxlingsläran.
75

 På senare år har EU-

domstolen, bl.a. genom att erkänna att varumärket har fler funktioner än ursprungs-

angivelsefunktionen, enligt min uppfattning, försökt hänga med i utvecklingen genom 

att utveckla nya modernare bedömningsgrunder – som t.ex. reklamfunktionen.  

 

Vid en första anblick av uttrycket ”reklamfunktion” låter det som att det skulle kunna 

förse varumärkesinnehavaren med ett lovande argument i försöken att hindra en annon-

sör från att använda innehavarens varumärke i reklam eller som sökord på internet. Men 

riktigt så är det faktiskt inte. I tidigare avgöranden har domstolen ”hällt kallt vatten” 

över reklamfunktionen genom att konstatera att en sådan söktjänst som AdWords inte 

skadar denna funktion hos varumärket.
76

 I Interflora-avgörandet bekräftade domstolen 

att en sådan användning kan få konsekvenser på en varumärkesinnehavares användning 

av sitt eget varumärke i reklamsammanhang, t.ex. genom att denne tvingas betala ett 

högre pris per klick än konkurrenten för att annonsen ska visas före konkurrentens 
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annons.
77

 Men det förhållandet i sig; att tredje mans användning av ett kännetecken som 

är identiskt med innehavarens varumärke för identiska varor och tjänster, tvingar inne-

havaren att öka sina reklamansträngningar för att bevara eller öka sin synlighet bland 

konsumenterna, är inte i alltid tillräckligt för att en skada på varumärkets reklam-

funktion ska anses föreligga.
78

 Även om ensamrätten till ett varumärke är ett viktigt in-

slag i det system med en sund konkurrens som är EU-rättens mål
79

 är syftet med den 

inte att skydda varumärkesinnehavaren mot metoder som utgör en naturlig del av en 

sund konkurrens.
80

 Reklam på internet med hjälp av sökord som motsvarar varumärken 

är enligt EU-domstolen en sådan metod eftersom syftet med denna typ av reklam i 

allmänhet är att erbjuda internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens 

varor och tjänster.
81

 Även om någon skada på reklamfunktionen inte föreligger kan man 

dock argumentera för att annonsören genom användningen varumärket snyltar på dess 

renommé. Men vad är det då som skiljer reklamfunktionen från skyddet mot snyltning 

under artikel 5.2 VMD? Den frågan kommer att diskuteras nedan under avsnitt 2.3. 

 

Det är tydligt att EU-domstolen har ställt upp stränga krav för att skada på reklamfunk-

tionen ska anses föreligga. Att tredje man drar nytta av reklamvärdet hos innehavarens 

varumärke eller att varumärkesinnehavaren tvingas öka sin egen reklam tycks inte 

räcka. Snarare verkar EU-domstolen nästan kräva att varumärkesinnehavaren själv hin-

dras från att göra reklam.
82

 EU-domstolens beslutsamhet angående skada på reklam-

funktionen i sökordsannonseringsfall är överraskande eftersom det enligt mig knappast 

kan förnekas att användningen av ett varumärke som sökord av varumärkesinnehavar-

ens konkurrent, påverkar varumärkets reklamfunktion. Sökordsannonsering kan, enligt 

min mening, liknas vid en situation där t.ex. varumärket Nike promotas stort i ett 

skyltfönster men när konsumenten sedan kommer in i butiken är alla varor från Adidas. 

I en sådan situation borde det vara uppenbart att varumärkets reklamfunktion riskerar att 

skadas genom att den identitet som varumärkesinnehavaren vill kommunicera med hjälp 

av varumärket förändras. 
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I sin bedömning av en eventuell negativ effekt på reklamfunktionen, försöker domstolen 

balansera motsatta politiska intressen. I detta avseende nämner domstolen uttryckligen 

att konkurrensintresset främjas när olika alternativ erbjuds till konsumenterna.
83

 Som 

nämnts ovan ger dock ordalydelsen av artikel 5.1.a, i motsats till vad som gäller för 

artikel 5.2 VMD, egentligen inte något utrymme för en sådan avvägning mellan olika 

intressen. Artikel 5.2, som ger kända varumärken ett utvidgat skydd, kommer att disk-

uteras i avsnitt 2.2 och innehåller ett försvar för varumärkesanvändning i de fall "skälig 

anledning" föreligger. Detta ger domstolen en uttrycklig möjlighet att ta hänsyn till både 

tredje mans, varumärkesinnehavarens och samhällets intressen. 

 

 

2.1.2.4 Investeringsfunktionen 

 

En ytterligare funktion som diskuterats av EU-domstolen är varumärkets investerings-

funktion. Värdet av ett varumärke hänger nära samman med de investeringar som görs i 

varumärket och inom varumärkesrätten talas ofta om behovet av att skydda värdefulla 

varumärken mot intrång.
84

 Vid utformningen av den europeiska varumärkesrätten har 

marknadens uppskattning och uppfattning spelat en central roll. Marknadens reaktioner 

har motiverat en förstärkning av rättighetshavarnas ställning, något som får anses ligga i 

linje med en modern utveckling av varumärkesrätten och tendensen att göra immaterial-

rätten allt mer till ett investeringsskydd.
85

  

 

I Interflora-avgörandet definierades investeringsfunktionen som att ett varumärke även 

kan ”användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tän-

kas attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.”
86

 Varumärket kan an-

vändas för att skapa eller behålla ett gott rykte, inte bara genom reklam, utan också med 

andra kommersiella tekniker. På så vis skiljer sig investeringsfunktionen från reklam-

funktionen, även om de till viss del överlappar varandra.
87
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Ensamrätten till ett varumärke ger innehavaren ett investeringsincitament, på så vis har 

den en konkurrensfrämjande effekt. Varumärkesrätten har emellertid också konkurrens-

begränsande effekter. När tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med 

innehavarens varumärke, för identiska varor eller tjänster, och denna användning i stor 

utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt eget varumärke i syfte att 

uppnå eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenter, har EU-

domstolen funnit att användningen skadar varumärkets investeringsfunktion.
88

 I sådana 

fall har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredje mans användning av varumärket 

med stöd av artikel 5.1.a i VMD.
89

 För att konstatera skada på investeringsfunktionen är 

det emellertid inte tillräckligt att varumärkesinnehavaren visar att denne, på grund av 

tredje mans användning av varumärket, varit tvungen att anpassa sina insatser för att 

uppnå eller behålla varumärkets rykte. Att tvingas anpassa sina insatser av den anled-

ningen, är nämligen bara en naturlig konsekvens av en sund konkurrens.
90

 Men frågan 

är hur dessa anpassningar, som varumärkesinnehavaren tvingas till, ska bedömas. Vad 

är en rimlig anpassning och vad är istället en störning som innehavaren inte ska behöva 

acceptera? Att göra en objektiv bedömning av det tycks svårt, åtminstone så länge 

investeringsfunktionen i sig är så vagt definierad.  

 

Precis som för reklamfunktionen ställer EU-domstolen upp stränga villkor för att skada 

på investeringsfunktionen ska anses föreligga. Det tycks varken vara tillräckligt att 

varumärkesinnehavaren, till följd av tredje mans användning, tvingats göra ytterligare 

ansträngningar eller att denne förlorar kunder. Det är tydligt att EU-domstolen, åtmin-

stone i sökordsannonseringsfall, värdesätter de fördelar som användning av konkurrent-

ers varumärken i annonsering kan få för konkurrensen på den europeiska marknaden. 

 

Utifrån resonemanget som diskuterats ovan, är det uppenbart att EU-domstolen kämpar 

med det "absoluta" skyddet under artikel 5.1.a VMD. I ett försök till lösning på pro-

blemet, försöker domstolen tolka kravet på skada på varumärkets funktioner på ett flexi-

belt sätt, med beaktande av politiska mål som t.ex. att främja en sund konkurrens. Detta 

tillvägagångssätt har kritiserats för att vara problematiskt ur rättsäkerhetssynpunkt 
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eftersom det sker på ett oförutsebart sätt.
91

 Domstolens praxis inskränker inte tillämp-

ningsområdet för artikel 5.1.a VMD till skydd av ursprungsangivelsefunktionen, men 

den ger inte heller uttryckligen några instruktioner till hur ensamrätten under bestämm-

elsen ska begränsas. Enligt min mening måste ett visst mått av oförutsebarhet accepteras 

till förmån för flexibilitet och utvecklingsmöjligheter av gällande rätt. Men frågan är om 

det mått av oförutsebarhet som följer av funktionsläran är lite för stort. 

 

 

2.1.3 Kritik och oklarheter kring varumärkets funktioner 

 

Få frågor har gett upphov till så stora oenigheter inom europeisk varumärkesrätt som 

frågan om varumärkets funktioner.
92

 Det var i L’Oréal-avgörandet som funktionsläran 

för första gången formulerades av EU-domstolen.
93

 Uttalandet var ett oväntat steg som, 

beroende på vilken position man själv intar, antingen kan ses som djärvt och visionärt 

eller onödigt och farligt.
94

  

 

I punkt 11 i VMD:s preambel anges att ”[d]et skydd som följer av det registrerade 

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

är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänst-

erna.” Det mest logiska vore, som diskuterats ovan, att tolka detta som att frågan om 

varumärkets funktioner inte har någon betydelse vid dubbel identitet.
95

 Så är som fram-

gått emellertid inte fallet. Kravet på att någon av varumärkets funktioner måste ta skada 

är kontroversiellt. Det framgår ingenstans av lagtext utan har påståtts vara ett klassiskt 

exempel på ”judge-made law”.
96

 De i doktrin vanligen angivna funktionerna är ofta 

oklart definierade och beskrivna. För att förstå den beskrivning av varumärkets syften 

och funktioner som gjorts över tid är det viktigt att reflektera över samhällets utveckling 

och vilken effekt den haft på varumärkesanvändningen sedan ett visst uttalande gjordes. 

Som resultat av ändrade marknadsförutsättningar med nya marknadsföringskanaler och 

marknadsföringsformer kan man anta att många av varumärkets funktioner har fått 
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ändrade betydelser över tid – något som kanske inte har uppmärksammats tillräckligt 

för att varumärkets syften och funktioner ska kunna beskrivas på ett passande sätt 

idag.
97

 I och med att domstolen lagt bakom sig en rad obesvarade frågor om varu-

märkets funktioner och hur de skyddas skapas ett visst mått av rättsosäkerhet. Det är 

fortfarande relativt oklart hur och i vilken utsträckning en marknadsaktivitet kan anses 

skada någon av varumärkets funktioner.
98

  

 

Enligt Wessman är frågan om varumärkesrättens ändamål och avgränsning, genom 

tolkningen av VMD, central på rättsområdet.
99

 Tolkningen av VMD bestämmer nämlig-

en ensamrättens gränser, vilka i sig bestämmer vilka typer av varumärkesanvändning 

som är tillåtna och vilka som kränker ensamrätten. Traditionellt sett har funktions-

begreppet, som framgått ovan, tolkats restriktivt vilket har inneburit att skyddsområdet 

varit tydligt. Ny varumärkesanvändning har emellertid inneburit att tolkningen av 

begreppet har utvidgats.
100

 Detta har lett till att gränsen för vad som är tillåten använd-

ning av någon annans varumärke i marknadsföring har förflyttats. Hur mycket gränsen 

har flyttats är dock oklart. Vad som tidigare låg utanför varumärkets skyddsområde kan 

idag utgöra ett intrång.
101

 Av detta kan slutsatsen dras att ensamrättskyddet under artikel 

5.1.a VMD har utvidgats. 

 

En utvidgning av ensamrättsskyddet får olika konsekvenser för olika intressen. Att fler 

funktioner får rättsligt skydd är positivt sett till varumärkesinnehavarens intressen, då 

detta innebär fler möjligheter att yrka på varumärkesintrång vilket leder till en starkare 

ensamrätt genom ett större skyddsområde. Om skyddsområdet blir allt för stort har detta 

däremot en negativ effekt på en väl fungerande konkurrens, eftersom konkurrerande 

näringsidkare i motsvarande mån blir begränsade i sin marknadsföring.
102

 Att det dess-

utom är oklart var gränsen för funktionernas skydd går är något som bidrar till negativa 

effekter på konkurrensintresset. Vad som förstås med begreppet funktion påverkar bal-

ansen mellan de olika intressena. När marknaden förändras, t.ex. genom att global 

marknadsföring via internet möjliggörs, förändras också varumärkets funktioner. För att 

kunna hantera denna nya användning av varumärken måste ensamrätten, enligt min 
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mening, utvidgas. Samtidigt måste vissa former av varumärkesanvändning även fort-

sättningsvis undantas från ensamrätten då dessa undantag främjar samhället i stort, t.ex. 

genom att bidra till en väl fungerande konkurrens.
103

  

 

Som framgått har funktionsläran numera en avgörande betydelse för hur artikel 5.1.a i 

VMD ska tolkas.
104

 I sitt förslag till avgörande i Interflora-målet framhöll general-

advokat Jääskinen att domstolen befinner sig i en något knepig situation vad gäller 

frågan om rättspraxis avseende artikel 5 i VMD ska godtas eller ej. Detta mot bakgrund 

av att kommissionen har kritiserat domstolens praxis rörande andra funktioner hos ett 

varumärke än ursprungsangivelsefunktionen som felaktig och problematisk ur ett rätts-

säkerhetsperspektiv.
105

 Kritik har också framförts från den akademiska världen och från 

nationella varumärkesdomare.
106

 Slutligen är det upp till den nationella domstolen att, 

utifrån de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall, avgöra om någon av varu-

märkets funktioner har påverkats negativt. Sett till karaktären av EU-domstolens analys 

och rättsläget på området, är detta inte en avundsvärd uppgift. 

 

EU-domstolen har hittills endast behandlat ursprungs-, reklam- och investerings-

funktionerna, många är därför osäkra över eventuella ytterligare funktioners före-

komst.
107

 Formuleringen i punkt 11 i preambeln till VMD antyder att varumärket kan ha 

fler funktioner än att garantera varor och tjänsters ursprung och domen i Interflora-fallet 

antyder att varumärket kan ha ännu fler funktioner än de nya funktionerna som erkändes 

i L’Oréal-avgörandet.
108

 Denna uppfattning är dock inte tvingande – det kan lika gärna 

vara så att en möjlighet till skydd av andra varumärkesfunktioner endast är relevant 

under artikel 5.2 VMD.
109

 Men det är precis det som är poängen, båda tolkningarna är 

möjliga men ingen är given. 
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Domstolens uttalande i L'Oréal var oväntat, särskilt efter Opel-avgörandet där samma 

domstol hade förklarat att om varumärket Opel:s grundläggande funktion inte påverkas 

av användningen av kännetecknet på leksaksmodeller, tillverkade och sålda av tredje 

man, kan skyddet (om alls) endast sökas enligt bestämmelsen om utvidgat skydd för 

kända varumärken i artikel 5.2.
110

 Såhär i efterhand kan Opel-avgörandet emellertid 

tolkas som en juridisk manöver – nödvändig på grund av bristande klarhet i de rättsliga 

bestämmelserna.
111

 En konsekvens av det rättsliga erkännandet av fler av varumärkets 

funktioner än ursprungsangivelsefunktionen är nämligen att skillnaden mellan artikel 

5.1.a VMD och artikel 5.2 VMD har blivit oklar. Då skyddet för funktionerna är otyd-

ligt, blir även gränsdragningen för varumärkets skyddsområde oklar. Detta beror till stor 

del på osäkerheten kring skillnaden mellan när en funktion ska skyddas genom artikel 

5.1.a eller artikel 5.2.  

 

 

2.2 Artikel 5.2 VMD – Det utvidgade skyddet för kända varumärken 

 

2.2.1 Principerna om känneteckenskraft och anseendeskydd 

 

Varumärkets nyare funktioner, som t.ex. reklam- och investeringsfunktionerna, kan 

kritiseras för att redan vara skyddade på annat sätt än genom VMD:s artikel 5.1.a.
112

 För 

många varumärken skyddas de nämligen redan genom det utvidgade skyddet för kända 

varumärken i artikel 5.2 VMD. Genom principerna om känneteckenskraft och an-

seendeskydd ger varumärkesrätten etablerade varumärken ett utvidgat skydd. Det är 

nämligen vanligt att inarbetade och väl ansedda varumärken utvecklas till en av varu-

märkesinnehavarens viktigaste tillgångar.
113

 Genom att investera i och bygga upp värdet 

på varumärket har innehavaren rätt till ett utvidgat skydd mot snyltning på eller skada 

för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
114

  

 

Enligt artikel 5.2 i VMD har en varumärkesinnehavare, under vissa omständigheter, rätt 

att hindra tredje man från att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar inne-
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114

 Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer. Jfr mål C-100/11 Rubinstein och L’Oréal ./. Allergan. 



 29 

havarens varumärke, i näringsverksamhet med avseende på varor och tjänster av annan 

art än dem för vilka varumärket är registrerat. Detta under förutsättning att varumärket 

är känt och att användningen av det sker utan tillstånd och dessutom utan skälig 

anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för dess särskiljningsförmåga 

eller renommé. Sett till ordalydelsen av artikel 5.2 VMD innefattar den alltså ett skydd 

endast i de fall då varumärkesanvändningen avser varor eller tjänster av annat slag än 

dem för vilka varumärket har registrerats. Av rättspraxis följer dock att det föreskrivna 

skyddet även gäller de fall där en sådan användning avser varor och tjänster som är 

identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registre-

rats.
115

 För innehavare av kända varumärken som vill hindra tredje mans användning av 

dessa, finns alltså – genom artikel 5.2 VMD – ytterligare en väg att gå vid sidan av 

artikel 5.1.a VMD. Skälet till att väl ansedda varumärken har ett vidare skydd än andra 

är främst att sådana varumärken är särskilt utsatta för utnyttjande. Ett varumärke som 

genom lång och intensiv inarbetning har blivit väl ansett på grund av kvalitet, reklam 

och goodwill, blir lätt särskilt frestande att snylta på.
116

  

 

Artikel 5.2. VMD ställer inte upp något krav på förväxlingsrisk eller risk för skada på 

ursprungsangivelsefunktionen. Inte heller är det nödvändigt att fastställa skada på någon 

av varumärkets andra funktioner för att skyddet enligt artikel 5.2 ska kunna bli aktuellt. 

Detta mer omfattande skydd för kända varumärken har behandlats i EU-domstolens 

praxis i mindre mån än det allmänna skyddet i VMD:s artikel 5.1.a.
117

 Av central betyd-

else är tolkningen av kriterierna otillbörlig fördel eller skada. Under skadekriteriet ryms 

principerna om urvattning och nedsvärtning. I EU-domstolens praxis har kriterier för 

vad som är att anse som renommésnyltning enligt artikel 5.2 VMD vuxit fram. Två av 

de senare domarna är emellertid till viss del oförenliga och rättsläget på området är 

därför ganska oklart. I nästföljande avsnitt kommer de kriterier för otillbörlig fördel och 

skada som ställts upp i L’Oréal-avgörandet och Interflora-avgörandet att diskuteras när-

mare.  
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2.2.2 Renommésnyltning enligt L’Oréal-avgörandet 

 

L’Oréal-målet rörde marknadsföring av parfymer med användning av förpackningar och 

varor som imiterade kända parfym-varumärken från L’Oréal. En av frågorna som 

ställdes till EU-domstolen i begäran om förhandsavgörande var om en tredje man som 

använder någon annans varumärke i sin marknadsföring kan anses dra otillbörlig fördel 

av detta i enlighet med artikel 5.2 VMD, om användningen av varumärket ger tredje 

man en fördel vid försäljningen av varor – trots att den inte medför någon skada för 

varumärkesinnehavaren eller någon risk för förväxling hos allmänheten.
118

  

 

I L’Oréal-avgörandet tolkade EU-domstolen artikel 5.2 VMD som att det, för att en 

otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses före-

ligga, varken krävs att det finns risk för förväxling eller risk för skada på varumärkets 

särskiljningsförmåga eller renommé, eller mer allmänt för varumärkesinnehavaren. Den 

fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt 

varumärke, ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller 

renommé, när tredje man genom denna användning försöker dra fördel av det kända 

varumärkets attraktionsförmåga och prestige samt utan att betala någon ekonomisk 

ersättning försöker utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren 

gjort för att skapa varumärkets image.
119

 EU-domstolen poängterade särskilt att ut-

trycket ”drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljnings-

förmåga eller renommé”, även kallat snyltning eller free-riding, inte fäster störst vikt 

vid den skada eller risk för skada som varumärket utsätts för, utan vid den fördel det 

inneburit för tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken. Den 

omständigheten att svaranden medvetet lagt sig ”i det kända märkets kölvatten” för att 

utnyttja det äldre märkets anseende, innebar enligt EU-domstolen att det förelåg en 

sådan ”otillbörlig fördel” som avses i bestämmelsen.
120

 

 

Ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto större risk är 

det att intrång föreligger. Av praxis framgår också att ju snabbare och tydligare tredje 

mans kännetecken för tankarna till innehavarens varumärke, desto större är risken att 
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användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varu-

märkets särskiljningsförmåga eller renommé.
121

 Fördelen som användningen av varu-

märket medför är otillbörlig om den sker utan skälig anledning. Att använda ett känt 

varumärke för att påstå att den egna varan är en imitation verkar enligt L’Oréal-

avgörandet utgöra en otillbörlig fördel och inte en skälig anledning enligt artikel 5.2 

VMD.  

 

Vad som utgör en skälig anledning till att använda någon annans etablerade varumärke 

diskuteras nedan under avsnitt 2.2.3. Men först ska domstolens resonemang i Interflora-

avgörandet diskuteras, där begreppet skälig anledning blev helt avgörande för utgången. 

 

 

2.2.3 Renommésnyltning enligt Interflora-avgörandet 

 

2.2.3.1 Inledning  

 

De nya frågorna som behandlades i Interflora-målet rörde skyddet för ett känt varu-

märke och frågan om under vilka förhållanden som en konkurrent drar en otillbörlig för-

del av varumärket eller skadar dess särskiljningsförmåga när konkurrenten köper ett 

motsvarande sökord i en söktjänst på internet.
122

 Tidigare domar hade bara rört frågan 

om tillämpningsområdet för artikel 5.1.a. Skulle artikel 5.2 nu visa sig vara det redskap 

som äntligen skulle ge seger åt varumärkesinnehavarna i kampen mot sökordsannonsör-

erna? I Interflora-målet diskuterade EU-domstolen bl.a. begreppen urvattning och snylt-

ning närmare, vilka kommer att behandlas i de två nästkommande underavsnitten. 

 

 
2.2.3.2 Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga – Urvattning 

 

När användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken minskar ett känt varu-

märkes förmåga att särskilja innehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster 

med annat ursprung föreligger förfång för varumärkets särskiljningsförmåga.
123

 Denna 

urvattningsprocess riskerar att leda till att konsumenterna inte längre direkt kan associ-
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era varumärket med ett visst kommersiellt ursprung.
124

 Mot bakgrund av detta slog EU-

domstolen i Interflora-målet fast att artikel 5.2 därför ska tolkas som att varumärkes-

innehavaren har rätt att förbjuda användning av ett identiskt eller liknande märke som 

minskar varumärkets särskiljningsförmåga. Varumärkesinnehavaren behöver inte in-

vänta slutet av urvattningsprocessen, då varumärket förlorat all sin särskiljningsför-

måga, för att kunna agera.
125

  

 

Kunde då urvattningsargumentet tillämpas i Interflora-målet? Inte nödvändigtvis enligt 

EU-domstolen. I fallet hävdade Interflora att varumärkets särskiljningsförmåga risker-

ade att skadas då Marks & Spencers och andra företags användning av varumärket som 

sökord, kan leda till att internetanvändarna tror att Interflora inte är ett varumärke för 

just den blomsterleveranstjänst som erbjuds av floristerna i Interfloras nätverk, utan att 

det utgör en generisk term för vilken blomsterleveranstjänst som helst.
126

 Domstolen 

medgav visserligen att reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända 

varumärkets särskiljningsförmåga om den bidrar till att varumärket degenereras.
127

 Den 

stannade emellertid inte där utan fortsatte med att konstatera att när ett kännetecken som 

motsvarar ett känt varumärke används och det leder till att en reklamannons visas som 

gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare 

att förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte kommer från innehavaren av det 

kända varumärket utan i stället från en av dennes konkurrenter, ska slutsatsen dras att 

varumärkets särskiljningsförmåga inte har minskats på grund av användningen. Istället 

har användningen tjänat till att göra internetanvändaren uppmärksam på att det finns en 

alternativ vara eller tjänst i förhållande till den som erbjuds av varumärkesinnehav-

aren.
128

  

 

Från domstolens konstateranden i Interflora-målet kan slutsatsen dras att just urvatt-

ningsargumentet bara kan fungera om varumärkesinnehavaren kan visa att varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion har kommit till skada.
129

 För en varumärkesinnehavare är 

denna slutsats helt klart frustrerande eftersom den verkar visa att urvattning under 
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artikel 5.2 inte är ett självständigt argument utan bara supplementärt till ett argument 

om skada på ursprungsangivelsefunktionen enligt artikel 5.1.a. Detta verkar också mot-

sägelsefullt av flera skäl. Domstolen underströk nämligen i sina domskäl att artikel 5.2 

inte förutsätter att det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen för att 

innehavaren ska kunna göra gällande sin rätt.
130

 Men om urvattningsargumentet beror 

på om skada på ursprungsangivelsefunktionen föreligger, går det att argumentera för att 

detta åtminstone måste vara indirekt beroende av risken för förväxling. Som angetts 

ovan, anses en negativ effekt på särskiljningsförmågan bara uppkomma om den normalt 

informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren, inte förstår att de erbjud-

na varorna och tjänsterna inte kommer från innehavaren av det kända varumärket utan i 

stället från en av dennes konkurrenter.
131

 

 

Enligt min mening är det tydligt att domstolen lägger stor vikt vid "risk för förväxling" 

– vilket är något anmärkningsvärt med tanke på att ordalydelsen, varken i artikel 5.1.a 

eller artikel 5.2, uttryckligen hänvisar till den frågan. Domstolens förlitar sig också 

tungt på den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändarens 

agerande. Under sådana omständigheter som föreligger i Interflora-målet kan använd-

aren mycket väl utsättas för en viss förvirring när det gäller en sådan fråga som att av-

göra om Marks & Spencer är en av det stora antal återförsäljare som tillhör Interfloras 

nätverk. Detta gäller både för skada på ursprungsangivelsefunktionen enligt 5.1.a (som 

diskuterats ovan) och för urvattning under artikel 5.2.  

 

Även om två varumärken inte är förväxlingsbara i den meningen att konsumenter skulle 

tro att de varor som tillhandahålls under varumärkena har ett gemensamt kommersiellt 

ursprung eller att det finns ett samband mellan innehavarna av dem, kan användningen 

av ett yngre varumärke emellertid ändå i vissa fall leda till urvattning av ett äldre känt 

varumärke.
132

 I så fall riskerar den också att skada det kända varumärkets särskilj-

ningsförmåga och anseende. Därför går det även att argumentera för att det utvidgade 
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skyddet för kända varumärken innefattar ett skydd mot bl.a. urvattning, utan krav på 

förväxling i egentlig mening. 

 

Enligt ordalydelsen i artikel 5.2 gäller det utvidgade skyddet för kända varumärken, 

endast om tecknet används för varor eller tjänster som är av en annan sort än dem för 

vilka varumärket är registrerat. Tidigare var det därför oklart om även identiska varor 

omfattades av artikel 5.2. I Davidoff- och Adidas-Salomon-fallen fann EU-domstolen 

emellertid att det bör finnas ett skydd mot otillbörligt utnyttjande och skada inte bara för 

varor av olika slag, utan även för varor inom samma varuslag.
133

 När EU-domstolen 

uttalar att man även inom varuslagslikheten ska kunna förlita sig på ett utvidgat skydd 

mot snyltning och skada, förutsätter det att en länk uppfattas mellan företagen. Enligt 

Levin är det uppenbart att denna länk inte är identisk med det snävare krav på sam-

bandsförväxling som ställs upp inom ramen för artikel 5.1.b VMD. Artikel 5.2 kräver 

inte förväxlingsrisk, utan otillbörligt utnyttjande eller risk för skada på varumärkets 

särskiljningsförmåga.
134

 Men på vilket sätt skiljer sig egentligen förväxlingskriteriet i 

5.1.b från ”skada på ursprungsangivelsefunktionen” under 5.1.a och från risk för 

urvattning under 5.2? Det är enligt min mening uppenbart att tydligare instruktioner från 

EU-domstolen eller lagstiftaren behövs i den frågan. ”Förväxlingskriterierna” som EU-

domstolen utvecklat i praxis under artikel 5.1.a och artikel 5.2 (för skada på ursprungs-

angivelsefunktionen jämfört risk för urvattning) verkar enligt min uppfattning skilja sig 

från kravet på förväxling under artikel 5.1.b – men inte så mycket från varandra.  

 

 

2.2.3.3 Otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Snyltning 

 

I Interflora-avgörandet hänvisade EU-domstolen inledningsvis till sitt avgörande i 

L’Oréal-fallet där den tidigare konstaterat att uttrycket ”dra otillbörlig fördel av varu-

märkets särskiljningsförmåga eller renommé” – s.k. snyltning, inte fäster vikten vid det 

förfång varumärket utsatts för utan vid den fördel användningen inneburit för tredje 

man som använt varumärket.
135

 Efter domstolens, enligt min mening, ej övertygande 

analys av urvattning kan man tänka sig att varumärkesinnehavarna nu spänt väntade på 
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domstolens analys av snyltningsbegreppet. Från deras perspektiv började domstolens 

utläggning lovande genom att den konstaterade att det är obestridligt att ”när en 

konkurrent till innehavaren av ett känt varumärke väljer detta varumärke som sökord i 

en söktjänst på internet, så är syftet med användningen att fördel ska dras av varu-

märkets särskiljningsförmåga och renommé.”
136

 Konsumenter som söker på internet 

efter det kända varumärkets varor eller tjänster med hjälp av varumärket som sökord 

kommer nämligen att få se konkurrentens annons på skärmen och dessutom, precis som 

annonsören vill, eventuellt klicka på annonsörens reklamlänk.
137

 När internetanvänd-

aren, efter att ha sett konkurrentens annons, köper dennes vara eller tjänst i stället för 

den som erbjuds av varumärkesinnehavaren drar konkurrenten en verklig fördel av 

varumärkets särskiljningsförmåga och renommé.
138

 Detta uttalande måste ha setts som 

spiken i kistan från varumärkesinnehavarnas synvinkel. Domstolen stannade inte heller 

där utan fortsatte med att konstatera att valet av ett kännetecken som motsvarar inne-

havarens kända varumärke som sökord på internet utan skälig anledning, kan ses som 

en användning där annonsören placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra 

fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige. Utan att betala någon ersätt-

ning eller göra några egna ansträngningar, utnyttjar tredje man i sådana fall den komm-

ersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och underhålla 

varumärkets image. När detta sker ska den fördel som tredje man drar av varumärkes-

användningen anses vara otillbörlig.
139

 Även detta uttalande är förstås mycket positivt 

sett ur varumärkesinnehavarnas synvinkel. Den framgång de hittills haft i domskälen 

stoppades nu emellertid av de två små orden ”skälig anledning”, vars innebörd kommer 

att diskuteras nedan. 

 

 

2.2.4 Skälig anledning 

 

Vid prövningen av om rekvisiten för utvidgat skydd enligt artikel 5.2, är uppfyllda ska 

en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet göras.
140

 Bara 
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för att ett varumärke är välkänt ska det inte anses styrkt att användningen av ett yngre 

varumärke drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för det äldre varumärkets sär-

skiljningsförmåga eller renommé. Det kan finnas en skälig anledning till användningen. 

Kravet på skälig anledning är för en gång skull inte utvecklat i praxis utan uttrycks svart 

på vitt i texten i artikel 5.2 VMD. 

 

I L’Oréal-fallet konstaterade domstolen att särskilt när det gäller reklam för imitationer 

av produkter som bär varumärket, är det sannolikt att den fördel tredje man fått av att 

använda varumärket är otillbörlig oavsett om innehavaren lidit skada eller ej. Att er-

bjuda en imitation av varumärkesinnehavarens varor utgör alltså inte en skälig anled-

ning. I Interflora-målet var frågan om kriteriet ”utan skälig anledning” var uppfyllt eller 

ej än mer avgörande. Om någon skälig anledning till varumärkesanvändningen inte 

fanns skulle påståendet om snyltning lyckas, annars inte. Än en gång gav EU-domstolen 

inget glasklart svar i frågan utan betonade att det hela beror på omständigheterna i det 

aktuella fallet och att det är upp till den nationella domstolen att bedöma dessa.
141

 Dom-

stolen gav dock åtminstone några fingervisningar genom att uttala att när en annons som 

visas på internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke föreslår ett 

alternativ till de produkter som innehavaren av det kända varumärket erbjuder – utan att 

någon imitation av varumärkesinnehavarens produkter erbjuds, utan att någon urvatt-

ning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas – ska en sådan användning i 

princip anses ingå i en sund konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och 

därför ske av skälig anledning enligt artikel 5.2 VMD.
142

 

 

EU-domstolen tycks i Interflora-fallet ha följt generaladvokat Jääskinens råd i frågan 

om snyltning. I sitt förslag till avgörande betonade Jääskinen att det är mycket problem-

atiskt från konkurrenssynpunkt att frågan om tredje man drar en otillbörlig fördel vid 

varumärkesanvändning, enligt L’Oréal-avgörandet inte är beroende av att varumärkes-

innehavaren lider skada av användningen. Om användningen förbjöds skulle varu-

märkesinnehavarens situation inte förbättras eftersom ingen nackdel uppstår för denne 

p.g.a. användningen, medan konkurrentens och konsumenternas situationer skulle förs-
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ämras.
143

 Jääskinen underströk att domen i L’Oréal-målet rörde imitation av lyxvaror. I 

Interflora-fallet däremot var det frågan om ”normala” varor och tjänster som marknads-

fördes som alternativ av varumärkesinnehavarens produkter och inte kopior eller imita-

tioner. EU-domstolen valde att gå på samma linje som generaladvokaten och slog, som 

ovan angivits, fast att användningen i fråga skulle anses ingå i en sund och lojal kon-

kurrens och således äga rum av ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i 

VMD. Sammanfattningsvis verkar snyltning, genom att använda en konkurrents varu-

märke i sin egen marknadsföring vara tillåtet, såvida de sålda varorna inte är produkt-

imitationer och förutsatt att annonsen inte är alltför vag. Detta gäller åtminstone vid 

sökordsannonsering. Med vad är egentligen skillnaden på en imitation och ett alter-

nativ? Vill domstolen skilja på varumärkesanvändning i sökordsannonsering och annan 

typ av reklam? Interflora-avgörandet och L’Oréal-avgörandet är till viss del motstridiga. 

Enligt Interflora-avgörandet är det inte renommésnyltning att erbjuda ett alternativ. 

Enligt Google-domen är det fråga om ett alternativ så länge som ursprungsangivelse-

funktionen inte skadas.
144

 Enligt L’Oréal-avgörandet behöver någon skada inte konsta-

teras för att fastställa otillbörligt renommésnyltning. Vad som egentligen gäller i den 

frågan är ytterligare något som skulle behöva klargöras av EU-domstolen. 

 

Utvecklingen av funktionsläran har medfört att gränsdragningen kring ensamrätten till 

ett varumärke har blivit oklar. Detta beror till stor del på osäkerheten kring skillnaden 

mellan när en funktion skyddas genom artikel 5.1.a eller 5.2 VMD. I nästföljande av-

snitt kommer förhållandet mellan dessa två artiklar att diskuteras. 

 

 

2.3 Förhållandet mellan Artikel 5.1.a och Artikel 5.2 VMD 

 

2.3.1 Balansen mellan ensamrätten och den fria konkurrensen 

 

I tolkningen av VMD måste EU:s politiska mål att stimulera en sund konkurrens på en 

fri marknad beaktas. Av särskild vikt är detta i situationer som omfattas av artikel 5.1.a 

och artikel 5.2, som för tillämpning inte kräver någon ursprungsförväxling bland kon-
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sumenter. När det gäller väl ansedda varumärken måste deras skydd under artikel 5.2 

vägas mot motstående intressen hos andra näringsidkare och hos samhället i stort. Den 

logik som finns i patent- och upphovsrätten, att uppfinnaren eller skaparen har en om-

fattande ensamrätt fungerar inte när det gäller kända varumärkens skydd mot snyltning 

och urvattning.
145

 Ensamrätten till en produkts välkända varumärke kan skapa en mono-

polliknande situation genom att varumärket i konsumenternas ögon särpräglar varan på 

ett sätt som försvårar effektiv konkurrens från till och med identiska varor, eftersom 

konsumenterna får uppfattningen att det inte finns något substitut. I sådana fall före-

ligger en konkurrensbegränsning. Här spelar dock utbytbarheten av den vara eller tjänst 

som omfattas av rättigheten en stor roll. När det är svårt att jämföra kvaliteten mellan de 

varor och tjänster som erbjuds är det lättare än annars att skapa ett varumärkes-

monopol.
146

 Så är fallet t.ex. angående tjänster och i situationer där varans kvalitet inte 

kan avgöras av utseendet, t.ex. vid köp av reservdelar eller vid distans- och internetköp. 

 

I vissa fall föreskrivs en balans mellan varumärkesinnehavarens rättigheter och en fri 

konkurrens uttryckligen i VMD, t.ex. i artikel 6. Annars tycks EU-domstolen som ovan 

diskuterats förlita sig på ”skälig anledning” som försvar för varumärkesanvändning som 

annars skulle vara otillåten enligt artikel 5.2 VMD och på en flexibel tolkning av kravet 

på skada på någon av varumärkets funktioner under artikel 5.1.a VMD.  

 

 

2.3.2 Överlappar artiklarna varandra? 

 

Enligt ordalydelsen i artikel 5.2 gäller det utvidgade skyddet för etablerade varumärken, 

som ovan diskuterats, endast om tecknet används för varor eller tjänster som är av en 

annan sort än dem för vilka varumärket är registrerat. Unionslagstiftarens tanke med 

denna precisering var ursprungligen att undvika en överlappning av det utvidgade 

skyddet under artikel 5.2 och ensamrättsskyddet enligt artikel 5.1.a, i situationer av 

dubbel identitet. Av olika skäl undanröjde dock EU-domstolen till sist denna begräns-

ning och nu kan artikel 5.2 tillämpas även när innehavarens och tredje mans varor är av 

samma slag.
147

 Det innebär att skyddet även omfattar situationer där det råder direkt 
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ekonomisk konkurrens mellan innehavaren och användaren av det identiska eller likna-

nde varumärket.
148

  

 

Även om artikel 5.2 alltså är tillämplig också i situationer av dubbel identitet finns det 

fortfarande en väsentlig skillnad i tillämpbarheten mellan artikel 5.1.a och artikel 5.2 på 

så vis att artikel 5.2 endast skyddar varumärken som blivit kända genom användning 

medan artikel 5.1.a skyddar alla registrerade varumärken oavsett om de är kända eller 

inte ens har använts i näringsverksamhet. Eftersom ingen förväxlingsbedömning ska 

göras under artikel 5.2 finns heller inget separat skydd för varumärkets ursprungs-

angivelsefunktion under denna.
149

 EU-domstolen har heller aldrig diskuterat varumärk-

ets funktioner under artikel 5.2. Men frågan är om det i praktiken går att göra någon 

skillnad på varumärkets renommé och varumärkets investeringsfunktion? Vad är det 

som gör att ett varumärke blir känt? Svaret är investeringar. Skada på sådana invester-

ingar skyddas redan under artikel 5.2. Är det då fel att skydda investeringsfunktionen 

även under artikel 5.1.a? Skyddet för en funktion behöver i sig inte vara problematiskt, 

men kan bli oklart om det anges i fel rättslig grund.
150

 Samma resonemang kan föras 

även för skyddet för varumärkets reklamfunktion. För vad skiljer egentligen skyddet för 

denna funktion från skyddet mot snyltning under artikel 5.2? Som rättsläget för när-

varande ser ut verkar det finnas ett skydd för varumärkets reklamvärde både under 

artikel 5.1.a och under artikel 5.2 VMD. 

 

Denna utveckling har kritiserats för att vara del i en utveckling av varumärkesrätten som 

kallas för ”wooly lines”.
151

 Begreppet tar sikte på att gränserna för vad som är tillåten 

varumärkesanvändning blir mer och mer otydliga, även om det inte varit avsikten. Detta 

är ett problem som troligtvis gynnar större företag med etablerade varumärken, mer än 

mindre.
152

 Den bristande definitionen av varumärkets funktioner försvårar domstolens 

uppgift att göra en saklig och förutsebar bedömning. Följden blir att balansen mellan 

varumärkesinnehavare och deras konkurrenter blir mindre välavvägd vilket kan leda till 

negativa effekter på den fria konkurrensen.
153
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Enligt generaladvokat Jääskinen och dennes förslag till avgörande i Interflora-fallet har 

det inte varit domstolens avsikt att den roll som varumärkets funktioner har endast ska 

omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1.a VMD. Jääskinen menar att i situa-

tioner av dubbel identitet där även artikel 5.2 blir aktuell, är vissa av varumärkets 

funktioner relevanta även vid tillämpningen av denna artikel.
154

 När det gäller situa-

tioner där dubbel identitet föreligger skulle det också kunna vara så att skyddet mot 

urvattning, nedsvärtning och snyltning enbart grundas på artikel 5.1.a. Detta under 

förutsättning att användningen av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke 

som avser identiska varor eller tjänster kan skada någon av varumärkets funktioner. De 

funktioner som främst blir aktuella i en sådan situation är funktioner avseende t.ex. 

reklam och investering, men också särskiljandeförmåga när varumärket används för att 

skilja mellan varor eller tjänster i andra syften än att ange deras ursprung.
155

 En sådan 

tolkning skulle vara förenlig med det elfte skälet till VMD som uttrycker att skyddet i 

artikel 5.1.a ska vara ”absolut”.  

 

Enligt Jääskinen är det uppenbart att all användning som omfattas av tillämpnings-

området för artikel 5.2 VMD kan medföra negativa konsekvenser på i varje fall vissa av 

de av varumärkets funktioner som diskuterats ovan. Detta särskilt eftersom det utvid-

gade skyddet för kända varumärken under artikel 5.2 VMD oftast motiveras med hän-

visning till reklam- och investeringsfunktionerna.
156

 Det skulle innebära att även artikel 

5.1.a ger ett skydd mot de former av urvattning som anges i artikel 5.2, i situationer av 

dubbel identitet mellan kännetecken och varor eller tjänster. I sådana fall skulle sär-

skiljningsförmåga och renommé skyddas oavsett om varumärket är känt eller inte i den 

mening som avses i artikel 5.2 VMD.
157

  

 

Är då artikel 5.2 i VMD tillämplig även i situationer som omfattas av artikel 5.1.a 

VMD? I L’Oréal-avgörandet godtog EU-domstolen parallell tillämpning av artiklar-

na.
158

 Trots argumentationen i sitt förslag till avgörande i Interflora-målet ställde sig 

Jääskinen dock tveksam till att föreslå att enbart artikel 5.1.a VMD ska tillämpas i 
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situationer då båda artiklarna kan aktualiseras. Han anförde att oavsett vilken betydelse 

varumärkesfunktionerna har vid en tillämpning av artikel 5.1.a bör urvattning av ett 

varumärke alltid bedömas under artikel 5.2 VMD. På så vis kan företeelserna tolkas 

enhetligt oavsett grad av likhet mellan de produkter som påstås göra intrång. Därför kan 

varumärkets funktioner även ha betydelse vid tillämpningen av artikel 5.2 även om de 

redan har beaktats i prövningen av om artikel 5.1.a är tillämplig.
159

  

 

Resonemanget ovan visar att skyddet för varumärkets funktioner under artikel 5.1.a 

VMD och det utvidgade skyddet för kända varumärken under artikel 5.2 till viss del 

skyddar samma saker. Följaktligen kan slutsatsen dras att artiklarna överlappar varan-

dra. Detta beror till stor del på att det för närvarande är oklart hur skyddet för varu-

märkets funktioner under artikel 5.1.a ska begränsas, något som kommer att diskuteras i 

nästkommande avsnitt. 

 

 

2.3.3 Hur begränsas skyddet för varumärkets funktioner? 

 

Funktionsläran kan tyckas oförutsebar och har av kritiker beskrivits som en svart låda ur 

vilken en ny funktion när som helst kan dyka upp.
160

 Enligt min mening är funktions-

läran i dagsläget fortfarande ganska oklar. Kritiken som har förts fram mot den är till 

viss del berättigad. Frågan är dock om inte ett visst mått av osäkerhet oundvikligen 

alltid kommer att bestå i bedömningen av sådana här typer av varumärkesintrång. Det är 

möjligt att det är så. Men den rättsliga bedömningen i dessa typer av fall är ändå inte 

helt utan orienteringsram. Information och riktlinjer finnas att hitta i de begränsningar 

och undantag som, även om de inte fångar in alla möjliga slags tillåtna beteenden, 

fastställer specifika exempel på varumärkesanvändning som inte kan förbjudas.
161

 Dess-

utom finns det ett ytterligare faktum som åtminstone är indirekt relevant här. I de fall 

varumärket har ett utvidgat skydd, måste ändå otillbörlig fördel och skada tolereras om 

skälig anledning föreligger. När detta gäller för det utvidgade skyddet i artikel 5.2 finns 
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det ännu större anledning att även ta hänsyn till någon form av skälig anledning vid fall 

av dubbel identitet när begränsningarna av skyddet i artikel 5.1.a ska redas ut.
162

 

 

I det nyligen avgjorda Red bull-målet avvisade EU-domstolen visserligen påståendet att 

argument som talar för att skälig anledning enligt artikel 5.2 VMD föreligger, också kan 

åberopas för att möjliggöra användning som annars vore otillåten enligt artikel 5.1.a 

VMD. Domstolens uttalande i målet gällde emellertid användningen av identiska varu-

märken för identiska produkter av två orelaterade bolag.
163

 I sådana fall påverkas i regel 

ursprungsangivelsefunktionen men kanske inte varumärkets övriga funktioner. Argu-

mentet ovan om att det finns anledning att även ta hänsyn till någon form av skälig 

anledning vid fall av dubbel identitet när begränsningarna av skyddet i artikel 5.1.a ska 

redas ut, tar istället sikte på varumärkets övriga funktioner där ett beaktande av ”skälig 

anledning” framstår som mer meningsfullt.
164

 

 

I EU-domstolens praxis finns inte många detaljer eller någon vedertagen lista över vilka 

faktorer som ska vara vägledande i de varumärkesrättsliga bedömningarna. De mest re-

levanta argumenten faller dock ofta in under de tre kategorierna som också formar 

varumärkesrättens generella struktur. Det viktigaste argumentet rör risken att konsu-

menters beslut otillbörligt påverkas genom ett felaktig antydande om en ”kommersiell 

länk”.
165

 Nästa argument rör ”orättvisan” i att någon åker snålskjuts på någon annans 

anseende och slutligen finns också argumentet att varumärkets värde skadas eller för-

sämras.
166

 Medan det sista argumentet relativt lätt accepteras om t.ex. falska och ned-

sättande uttalanden görs om ett varumärke blir bedömningen betydligt mer komplicerad 

då de två första argumenten höjs – särskilt eftersom de ofta är svåra att separera från 

varandra. Den kritiska uppgiften blir sedan att utvärdera väsentligheten hos dessa risker 

så konkret som möjligt och slutligen bedöma dem i relation till på vilket sätt varu-

märkesanvändningen eventuellt har bidragit till en sund konkurrens. Även om det är 

möjligt att mer omfattande riktlinjer kan utvecklas i EU-domstolens praxis, bygger de 

faktiska resultaten på en separat analys för varje enskilt fall. I slutändan är det alltid 

möjligt – och enligt Kur troligt – att svaret till en begäran om varumärkesrättsligt skydd 

                                                        
162

 Jfr Kur, IIC 2014, s. 445 
163

 Mål C-65/12 Leidseplein ./. Red Bull. 
164

 Jfr Kur, IIC 2014, s. 445. 
165

 Kur, IIC 2014, s. 445. 
166

 A.st. 



 43 

är ”nej”, men det bör vara ett informerat ''nej'', och inte ett kategoriskt.
167

 Enligt min 

mening kan detta resonemang föras både för funktionerna under artikel 5.1.a och för det 

utvidgade skyddet i artikel 5.2. Skyddet under artikel 5.2 begränsas, som ovan disku-

terats, av ”skälig anledning”. Hur skyddet för funktionerna under artikel 5.1.a begränsas 

är emellertid i dagsläget oklart. 

 

Enligt min mening medför funktionsläran, så som den för närvarande tillämpas, en 

överlappning mellan 5.1.a och 5.2, t.ex. genom att investerings- och reklamfunktionerna 

de facto introducerar ett urvattningsskydd även för varumärken som inte är tillräckligt 

kända för att omfattas av det utvidgade skyddet i artikel 5.2. Faktumet att även vanliga, 

okända varumärken kan göra anspråk på skydd mot sådan användning som negativt 

påverkar deras image eller särskiljningsförmåga betyder dock inte att ett sådant skydd 

automatiskt medges.
168

 Men att ett sådant skydd skulle finnas, i princip utan att en for-

mel tröskel etablerats, är kanske inte så konstigt? I nuläget är det tydligt att varumärkets 

individuella grad av renommé eller goodwill, typiskt sett är av avgörande betydelse vid 

bedömningen. För hur skulle ett okänt, ”vanligt” eller till och med oanvänt varumärke 

på ett rimligt sätt kunna göra anspråk på att någon som använder varumärket försöker 

dra nytta av dess image? Det kan knappast förnekas att även “vanliga” märken bör ha 

rätt till skydd om den goodwill de har förvärvat på marknaden allvarligt äventyras. 

Större företag med större omsättning klarar antagligen ”anpassningarna” som domstolen 

tycker är naturliga och kan krävas utan att skada på någon funktion föreligger, bättre än 

mindre företag. Är detta ett tillvägagångsätt som främjar en sund konkurrens och att 

olika alternativ presenteras för konsumenter? Enligt min mening är det inte självklart.  

 

EU-domstolen insåg tidigt att det absoluta skyddet i artikel 5.1.a kunde komma att ska-

da den fria konkurrensen. En orsak till den förvirring som råder angående varumärkets 

funktioner och relationen mellan artikel 5.1.a och 5.2 i VMD är att lagstiftaren miss-

lyckats med att ange om och hur det absoluta skyddet ska begränsas utöver vad som 

framgår av artikel 6 i VMD som till viss del, på ett mer uttryckligt sätt, begränsar ett 

varumärkes rättsverkan.
169  
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3 Ensamrättens begränsningar 

 

3.1 Artikel 6 VMD – begränsningar av ett varumärkes rättsverkan 

 

I artikel 6 VMD finns uttryckliga bestämmelser om vilka inskränkningar i ensamrätten 

till ett varumärke som är tillåtna. Där anges bl.a. att en varumärkesinnehavare inte får 

hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress eller 

uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, beskaffenhet, avsedda ändamål eller 

andra egenskaper. Av artikel 6 följer också att ensamrätten inte ger innehavaren någon 

möjlighet att förhindra att tredje man i näringsverksamhet använder varumärket om 

användningen är nödvändig för att ange en varas avsedda ändamål, särskilt som till-

behör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. 

Särskilt denna sistnämnda begränsning av ensamrätten har kommit till av konkurrens-

hänsyn och är mycket viktig för främjandet av en sund konkurrens.
170

 Reservdels-

problemet har med tiden fått liknande lösningar runt om i världen. Av allmänna hänsyn 

har huvudproducenternas intressen fått ge vika till förmån för de självständiga 

reservdelsproducenterna. Om det vore förbjudet att ge information om till vilken modell 

en viss reservdel passar skulle reservdelstillverkningen vara meningslös eftersom res-

ervdelar och tillbehör inte är allmängeneriskt bestämda föremål.
171

 För t.ex. någon som 

tillverkar reservdelar till ett särskilt bilmärke skulle det vara omöjligt att konkurrera 

med producenten av bilen om tillverkaren av reservdelarna inte i sin marknadsföring 

skulle kunna ange till vilket bilmärke reservdelarna är avsedda.
172

 

 

Begränsningarna i artikel 6 anknyter till både det privata och det samhällsekonomiska 

intresset av att kunna upprätthålla en självständig produktion av reservdelar, tillbehör 

m.m. till varor med en lång livslängd som t.ex. bilar och större maskiner. Om det inte 

skulle gå att köpa reservdelar och tillbehör riskerar köparna av dyra varor att vara illa 

ute om huvudproducenten, på grund av t.ex. ekonomiska svårigheter eller blockerade 

distributionskanaler, skulle tvingas avbryta sin verksamhet. Därför har både enskilda 
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och samhället ett klart intresse av en fristående reservdelsproduktion.
173

 Dessutom 

finns, som diskuterats i föregående stycke, konkurrensmässiga skäl till begränsningarna. 

Om huvudproducenten är den enda som kan och får marknadsföra reservdelar hamnar 

köparen av huvudprodukten helt i händerna på denne, vilket får till följd att huvud-

producenten i princip kan ta vilket pris som helst för sina varor. Tillåter man däremot 

reservdelar som inte kommer från huvudproducenten fungerar marknaden effektivt.
174

 

Samtidigt går det att förstå att huvudproducenterna ofta gör allt de kan för att hindra 

produktion eller spridning av icke-originalreservdelar. För huvudproducenten är dessa 

reservdelar en nagel i ögat och en risk som kan förstöra eftermarknaden. Om reserv-

delarna är av låg kvalité riskerar de dessutom att ge originalvarorna ett dåligt rykte.
175

 

Efter reparationen konstaterar kunderna nämligen bara att huvudprodukten inte fungerar 

som den ska – kanske utan att reflektera varifrån reservdelarna kommer.  

 

I BMW-avgörandet ansåg EU-domstolen att ett företag som hade specialiserat sig på att 

reparera bilar från BMW kunde använda BMW:s varumärken, så länge användningen 

av varumärket inte fick allmänheten att tro att det fanns något samband mellan repara-

tören och BMW.
176

 Att däremot använda någon annans varumärke i samband med 

marknadsföring av reservdelar eller tillbehör på ett sådant sätt att det kan ge sken av att 

det som tillhandahålls kommer från varumärkesinnehavaren, att denne medgett använd-

ningen eller att det finns risk för att det skapas en sambandsuppfattning är givetvis varu-

märkesintrång.
177

  

 

 

3.1.1 Nödvändig varumärkesanvändning och god affärssed 

 

För att en varumärkesanvändning ska vara tillåten enligt artikel 6.1.c VMD ska den vara 

nödvändig. I Gillette-målet uttalade EU-domstolen att tredje mans användning av någon 

annans varumärke är nödvändig för att ange ändamålet med tredje mans varor, om 

sådan användning i praktiken är det enda möjliga sättet att ge allmänheten begripliga 
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och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet.
178

 I den aktuella tvisten för-

sökte Gillette hindra LA-Laboratories från att använda Gillettes varumärke för att ange 

vilken typ av rakhyvlar som LA-Laboratories rakblad passade till.
179

 EU-domstolen för-

klarade emellertid att LA-Laboratories hade rätt att använda varumärket eftersom det 

var nödvändig för att förklara att produkterna var kompatibla. Detta under förutsättning 

att varumärkesanvändningen var i enlighet med god affärssed. Kravet på god affärssed 

preciserades som att användningen inte är i enlighet med god affärssed;  

 

- om varumärkesanvändningen kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt 

samband mellan varumärkesinnehavaren och tredje man,  

- om användningen påverkar varumärkets värde genom att tredje man drar otill-

börlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé,  

- om tredje man misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om varumärket, 

eller  

- om tredje man beskriver sin vara som en imitation eller ersättning för innehav-

arens varor som annars bär varumärket.
180

  

 

Av Gillette-målet framgår alltså uttryckligen att det inte är tillåtet att genom s.k. degen-

erativ användning utnyttja någon annans varumärke för att med hjälp av varumärket 

karaktärisera sin egen vara. EU-domstolen verkar dock tidigare ha haft en mer liberal 

inställning till degenerativ användning av annans varumärke. Enligt ett av domstolens 

tidigare avgöranden kan nämligen en varumärkesinnehavare inte hindra tredje man från 

att i affärshandlingar använda varumärket för att beskriva varornas egenskaper, om det 

på grund av omständigheterna är uteslutet att varumärket uppfattas som ett kännetecken 

för varumärkesinnehavarens varor.
181

 Skulle tredje man däremot i sin reklam ge intryck 

av att produkterna kommer från varumärkesinnehavaren eller att tredje man fått till-

åtelse av varumärkesinnehavaren att använda varumärket i sin reklam, strider detta mot 

artikel 6.1.c.
182

 

 

Angående artikel 6.1.c framgår det av rättspraxis att varornas avsedda ändamål som 
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reservdel eller tillbehör endast anges som ett exempel på när det kan vara tillåtet att an-

vända någon annans varumärke.
183

 Därför skulle artikel 6.1.c kunna tillämpas även i 

andra situationer. Tillämpningsområdet för artikel 6.1.c ska dock begränsas till situa-

tioner som motsvarar syftet med bestämmelsen, vilket enligt praxis är att möjliggöra för 

leverantörer av produkter som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och 

tjänster att använda den senares varumärke för att upplysa allmänheten om att det före-

ligger ett användningsmässigt samband mellan deras produkter och varumärkesinne-

havarens varor och tjänster.
184

 Begreppet ”god affärssed” och den innebörd detta har fått 

i EU-domstolens praxis, har alltså en vidare innebörd än skada på varumärkets grund-

läggande ursprungsangivelsefunktion, något som stämmer väl överens med funktions-

läran. 

 

Genom att anta en ganska strikt inställning i bedömningen av om negativa effekter före-

kommer på varumärkets funktioner förespråkar domstolen en öppen, intressebaserad 

balansakt när en fråga om varumärkesintrång ska bedömas.
185

 Enligt Kur ska denna 

balansakt ses som ett komplement till de strikta begränsningar som räknas upp i artikel 6 

VMD och som beskrivits ovan. På så vis har EU-domstolen försökt begränsa det absol-

uta skyddet, utöver vad artikel 6 egentligen medger.
186

 Som diskuterats ovan har dom-

stolen meddelat en rad domar som rör dessa frågor. Genom dessa avgöranden kan man 

nu, med lite viljestyrka, börja ana konturerna av ensamrättens gränser vid fall av dubbel 

identitet. Nästkommande avsnitt behandlar relationen mellan artiklarna 5.1.a och 5.2 i 

förhållande till artikel 6 om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan. 

 

 

3.2 Relationen mellan artiklarna 5.1.a och 5.2 i ljuset av artikel 6 VMD 

 

Kur har nyligen undersökt funktionskatalogen grundligt. Hon menar att om domstolen 

försökte klargöra något i L’Oréal-avgörandet, så missade den målet. Resultatet av dom-

en blev en väsentlig utvidgning av varumärkesskyddet vilket vid tillämpningen leder till 
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oförutsebara resultat genom komplicerad och förvirrande terminologi och ”begrepps-

juridik”.
187

 Nyare domar från EU-domstolen visar emellertid att något ökat skydd inte 

automatiskt uppkommer vid fall av dubbel identitet, utan bara när det är fråga om ett 

beteende som strider mot sund konkurrens.
188

 Genom att artikel 6 VMD är så snäv och 

”snålt” skriven har EU-domstolen tvingats rucka på det absoluta skyddet som direktivet 

föreskriver för att begränsa ensamrättens omfattning. På så vis utgör domstolens praxis, 

som ovan beskrivits, ett komplement till de för snävt skrivna undantagen i artikel 6. 

Bortsett från L’Oréal-avgörandet (som fått stark kritik)
189

 visar EU-domstolens avgör-

anden, med början i Arsenal-målet
190

, att artikel 6 VMD inte är det enda sättet att undgå 

ansvar för varumärkesintrång vid dubbel identitet.  

 

Värt att notera är att EU-domstolen i L’Oréal-avgörandet inte tog ställning till om de i 

målet introducerade funktionerna hade skadats, utan det skulle den nationella domstolen 

ha gjort. Den nationella domstolen i sin tur gjorde emellertid inte heller det utan konsta–

terade istället felaktigt att ”there is only an escape if Art. 6. (1) applies”. På så vis kom 

man att acceptera ett absolut skydd, trots att EU-domstolen hade öppnat dörren för en 

mer nyanserad bedömning i frågan om dubbel identitet.
191

  

 

För att få en fullständig bild av det nuvarande rättsläget är det viktigt att inte stanna vid 

L’Oréal-domen utan även inkludera t.ex. Interflora-avgörandet i analysen. Dessa av-

göranden har visat att ett erkännande av andra funktioner än ursprungsangivelsefunk-

tionen i bedömningen av fall där dubbel identitet föreligger inte automatiskt leder till 

ökat skydd. Ett ökat skydd kommer bara att bli resultatet i exceptionella fall där varu-

märkesinnehavarens intressen allvarligt äventyras av ett beteende som strider mot sund 

konkurrens.
192

 Detta konstaterades i Interflora-avgörandet med avseende på artikel 5.2 

VMD, men samma koncept skulle enligt min mening kunna tillämpas för skydd i fall då 

dubbel identitet föreligger enligt artikel 5.1.a.
193
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När Knaak menar att funktionskatalogen är ”meaningless in their principal case of app-

lication, namely keyword advertising” frågar sig Björkenfeldt om det är så att han 

kanske har rätt.
194

 Sett ur den synvinkeln presenterar Kur ett mycket positivare sätt att 

se på funktionsläran än den hårda kritik som tidigare förts fram mot denna.
195

 Kur 

menar att; för det första har EU-domstolen rätt i att skyddet vid dubbel identitet i princip 

är absolut. Om det är något som går att utläsa från VMD:s preambel, så är det detta. 

''Absolut'' i denna mening betyder dock bara att ingen ursprungsförväxling eller andra 

negativa effekter på ursprungsangivelsefunktionen måste visas. Men som en förutsätt-

ning för skydd enligt regeln om dubbel identitet, måste det ändå fastställas att varu-

märket används "med avseende på varor och tjänster" och i syfte att särskilja dessa 

varor och tjänster från varor och tjänster med ett annat kommersiellt ursprung.
196

 Även 

begränsningen i artikel 6.1.c framstår som mer ändamålsenlig om användningen av 

varumärken för att ange ändamålet med en vara eller en tjänst (vanligen utan att skapa 

missförstånd om kommersiellt ursprung) faller in under artikel 5.1.a och därmed inom 

tillämpningsområdet för varumärkesrätten.
197

 För det andra, är det uppenbart att det 

absoluta skyddet regelbundet går utöver vad som är nödvändigt för att skydda varu-

märkesinnehavarens berättigade intressen när det utsträcker sig till användning av 

någon annans varumärke för att identifiera varor eller tjänster som härrör från denna 

person, d.v.s. varumärkesinnehavaren. De negativa effekterna av ett sådant starkt skydd 

kan endast neutraliseras om tillåten varumärkesanvändning säkerställs genom tillräck-

ligt breda begränsningar och undantag.
198

 Den europeiska varumärkesrätten lider för 

närvarande av en brist i detta avseende eftersom den aktuella katalogen av begränsning-

ar och undantag i artikel 6 VMD är för smal.
199

 Därför är det nödvändigt att använda 

ytterligare medel för att begränsa vidden av skyddet för fall av dubbel identitet under 

artikel 5.1.a. Syftet med kravet på skada på varumärkesfunktionerna är just detta. Å ena 

sidan stärker funktionernas skydd den absoluta karaktären hos regeln om dubbel 

identitet, vilket möjliggör en varumärkesrättslig bedömning även i fall där det inte är 

fråga om risk för ursprungsförväxling. Å andra sidan begränsar de skyddet till fall där 

varumärkesanvändningen uppenbart hindrar en rättvis och sund konkurrens.  
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Konceptet med varumärkets funktioner upprepades nyligen i Red Bull-målet. Dock ut-

vecklade domstolen tyvärr inte frågan ytterligare utan nöjde sig med att återigen bara 

hänvisa till funktionsläran.
200

 Från det ovan förda resonemanget kan slutsatsen dras att 

varumärkets nya funktioner behövs för att ge gällande rätt en chans att hänga med i 

samhällets utveckling. Tack vare funktionslärans utveckling har domstolarna nu större 

möjlighet att väga olika intressen mot varandra och ta hänsyn till att ett varumärke inte 

längre har samma funktioner som förut. Men med detta utvidgade skydd kommer också 

negativa effekter som behöver neutraliseras. Hur skyddet under funktionerna ska beg-

ränsas behöver bli tydligare. Kanske skulle en utvidgning av begränsningarna och 

undantagen i artikel 6 VMD kunna bidra till att begränsningarna av skyddet vid dubbel 

identitet skulle bli tydligare och därmed att relationen mellan artikel 5.1.a och artikel 

5.2 blir klarare. I nästkommande avsnitt förs ett de lege ferenda-resonemang kring hur 

en sådan utvidgning av begränsningarna i artikel 6 skulle kunna se ut. 
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4 De lege ferenda 

 

Det nuvarande varumärkesdirektivet var redan när det antogs, efter tjugo år av förhand-

lingar, tänkt att omarbetas efter en tid.
201 Den 23 mars 2013 presenterade den euro-

peiska kommissionen ett förslag till ett nytt varumärkesdirektiv som innehöll större 

förändringar än vad kommissionen ville ge sken av. Kommissionens förslag byggde till 

viss del på den utredning som tidigare presenterats av Max Planck-Institutet men skiljde 

sig från utredningen på en rad väsentliga punkter. Förslaget syftade bl.a. till att klargöra 

skillnaden mellan vad som skyddas av artikel 5.1.a respektive artikel 5.2 VMD. I det 

nya förslaget begränsades skyddet under artikel 5.1.a VMD till att bara omfatta sådan 

användning som påverkar eller kan komma att påverka varumärkets grundläggande ur-

sprungsangivelsefunktion.
202

 Förslaget mötte dock hätska reaktioner från motsatta läger 

och enligt den respons som hittills finns tillgänglig från de lagstiftande organen är det 

högst osannolikt att förslaget i denna del kommer att gå igenom.
203

 

  

Den här uppsatsen har försökt nyansera diskussionen om varumärkets funktioner genom 

att fastställa det dilemma som ligger bakom EU-domstolens rättspraxis. Domstolen är 

inte mer att skylla än lagstiftarna som misslyckats med att på ett klart och tydligt sätt 

uttrycka om och hur skyddet vid fall av dubbel identitet ska begränsas.
204

 Men kanske är 

detta, som ovan diskuterats, svårt i ett samhälle som utvecklas snabbt? Generaladvokat 

Jääskinen argumenterar för att man mer effektivt skulle kunna åtgärda det nuvarande 

rättsläget med passande lagstiftningsåtgärder än genom en ny inriktning av rätts-

praxis.
205

 I den frågan delar jag inte generaladvokatens uppfattning fullt ut. Jag menar 

att i ett modernt samhälle där nya marknadsföringskanaler och nya media hela tiden 

utvecklas är det viktigt att rättskipningen får en chans att hänga med. När lagstiftnings-

processer och förnyande av lagtext tar så lång tid som de för närvarande gör, är det 

enligt min mening viktigt att EU-domstolen ges utrymme att utveckla gällande rätt 

genom praxis. Detta kan kritiseras för att vara oförutsebart. Men då framtiden alltid, till 
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viss del, kommer att vara oförutsebar är frågan om inte även gällande rätt till viss del 

måste få vara det. Annars riskerar vi att hamna i en situation där rätten saknar föran-

kring i verkligheten. 

 

Det går även att argumentera för att funktionerna inte är någon utvidgning av ensam-

rätten utan att de följer av lagtexten i sin nuvarande form. Kur beskriver varumärkets 

funktioner som att de utgör ett övergripande paraply som kompletterar den snävt form-

ulerade artikel 6 i VMD.
206

 Enligt henne har inställningen till funktionsläran länge haft 

ett allt för negativt fokus, där knappt någon velat se till dess positiva delar. Nu när det är 

högst troligt att funktionerna kommer att bestå är det hög tid att börja utforska dess pot-

ential och möjlighet till utveckling i EU-domstolens praxis och att anstränga sig för att 

kontrollera dess nackdelar istället för att framhäva dem.
207

 Varken att acceptera kom-

missionens tidigare förslag eller att blint fortsätta på den nuvarande kritiska vägen 

kommer att ge tillfredsställande resultat. Viktigare än att fortsätta argumentera om funk-

tionslärans negativa effekter, är att observera hur varumärkesrätten absorberar typiskt 

konkurrensrättsliga resonemang samt hur funktionsläran bidrar med flexibilitet.
208

 

 

Som påpekats ovan finns det ett nära samband mellan bestämmelserna om ensamrätten 

till ett varumärke och bestämmelserna om dess begränsningar. Vilka begränsningar som 

behövs i artikel 6 VMD beror till stor del på vad som omfattas av skyddet i artikel 5.1.a 

VMD. När EU-domstolen nu har slagit fast att artikel 5.1.a VMD inte bara skyddar 

varumärkets grundläggande ursprungsangivelsefunktion, utan även andra funktioner 

som t.ex. investerings- och reklamfunktionerna, har skyddet under artikel 5.1.a föränd-

rats. Som ett resultat av detta kan fler fall av varumärkesanvändning där tredje man hän-

visar till innehavarens varumärke, falla inom tillämpningsområdet för artikeln. Skyddet 

i artikel 5.1.a är dock ”absolut”. Bortsett från en funktionsanalys, beror skyddet under 

artikel 5.1.a alltså inte på någon balansering av olika intressen. Därför är undantagen 

och begränsningarna av ett varumärkes rättsverkan i artikel 6 VMD, enligt min mening, 

otillfredsställande i sin nuvarande lydelse.  
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Eftersom funktionsläran till viss del är oförutsebar kan det, enligt min uppfattning, vara 

en god idé att ge tredje mans intressen en uttrycklig ställning i VMD. Detta skulle ku-

nna ske genom att införa nya begränsningar utöver de som redan finns i artikel 6 VMD. 

I detta avseende ger Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark 

System, som publicerades 2011 av Max Planck-institutet, några förslag på hur en sådan 

utvidgning skulle kunna se ut. I studien föreslås t.ex. en bredare begränsning avseende 

”honest referential use” eller till och med ett generellt ”fair use”-förbehåll, eventuellt 

med en lista över specifika exempel.
209

  

 

Av praxis framgår att varornas avsedda ändamål som reservdel eller tillbehör endast 

anges som exempel i artikel 6.1.c VMD.
210

 Därför skulle artikel 6.1.c kunna tillämpas 

även i andra situationer. Enligt mig är en sådan tolkning även förenlig med bestämmels-

ens nuvarande ordalydelse som anger att varumärket, om det är nödvändigt, får använ-

das för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller res-

ervdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.  

 

I en ny bredare version av artikel 6 vore det enligt min mening lämpligt att utöka de 

undantag och begränsningar av ensamrätten som för närvarande finns i artikel 6.1.c till 

all sorts varumärkesanvändning där tredje man hänvisar till innehavarens varumärke. En 

sådan ny version av artikel 6.1.c skulle dock fortfarande endast kunna åberopas fram-

gångsrikt om varumärkesanvändningen är i enlighet med god affärssed. Att införa en 

uttrycklig begränsning av ensamrätten som anger vad som utgör ”honest referential 

use”, d.v.s. när hänvisning till någon annans varumärke är i enlighet med god affärssed 

så som Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System föreslår, 

skulle enligt min mening förbättra situationen. Eventuellt skulle denna nya bestämmelse 

också kunna ge vägledning i tolkningen av begreppet ”skälig anledning” under artikel 

5.2 VMD.  

 

Den nya bestämmelsen skulle kunna hänvisa generellt till ”honest referential use” och 

lista exempel på användning som t.ex. syftar till att ange en varas eller tjänst avsedda 

ändamål som tillbehör eller reservdel (som även nu uttrycks i artikel 6.1.c) men också 
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användning i kritik- och kommentarssyfte, som för närvarande inte anges i artikel 6.
211

 

Ett allmänt undantag med specifika exempel skulle tydliggöra hur ensamrättsskyddet 

under artikel 5.1.a ska begränsas och skulle enligt min mening vara den bästa lösningen. 

 

I en ny artikel 6 skulle det, utöver hänvisningen till god affärssed, uttryckligen kunna 

anges exempel på när hänvisning till någon annans varumärke inte uppfyller god affärs-

sed – t.ex. då varumärkesanvändningen påverkar ryktet eller särskiljningsförmågan hos 

innehavarens varumärke eller ger intryck av att en kommersiell länk finns mellan 

parterna. En sådan ny version av artikel 6 skulle klargöra rättsläget och även ge 

flexibilitet i situationer som lagstiftaren inte kan förutse. På så vis skulle den fungera 

också för nya affärsmodeller som regelbundet skapas t.ex. via internet. 
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5 Avslutande diskussion 

 

De nya sätt att använda varumärken som utvecklats i dagens marknadsföring förutsågs 

inte när det nuvarande varumärkesdirektivet utformades. Senare tids rättsutveckling har 

väckt en diskussion om vad som är varumärkesrättens kärnvärden och det kan kon-

stateras att många frågor återstår att besvara angående funktionslärans roll i bed-

ömningen av situationer av varumärkesintrång. EU-domstolen har på senare tid börjat 

utforska varumärkets funktioner och visat en vilja att försöka förklara hur dessa kan 

påverkas negativt. En grundläggande fråga som återstår att besvara är emellertid hur 

artikel 5.1.a och artikel 5.2 förhåller sig till varandra, givet att funktionsläran under 

artikel 5.1.a omfattar intressen som ursprungligen var tänkt förbehållna artikel 5.2. 

Bland andra generaladvokaterna Maduro
212

 och Jääskinen
213

 har påbörjat den svåra upp-

giften att konstruera en analys av sambandet mellan de två bestämmelserna. Study on 

the Overall Functioning of the European Trade Mark System, som hänvisats till i före-

gående avsnitt, antyder emellertid att en sådan analys är meningslös. Istället föreslår 

studien med hänvisning till varumärkets nya funktioner att: "[I]t should be accepted as a 

principle for the future practice that these functions do not play an autonomous role in 

defining the scope of protection under Article 5(1)(a) [VMD]”.
214

  

 

Vad ensamrättskyddet under artikel 5.1.a innefattar är något som, enligt min upp-

fattning, behöver klargöras. Funktionsläran verkar ha utvecklats av EU-domstolen för 

att ge gällande rätt en chans att hänga med i utvecklingen av samhället, där ett varu-

märke inte längre används endast för att visa varor och tjänsters ursprung. Jag tror att 

funktionerna behövs och är här för att stanna. Det i sig, behöver dock inte betyda att de 

ensamma bör bestämma skyddsomfånget av artikel 5.1.a VMD. Vilka funktioner som 

finns och vad de innefattar samt hur skyddet i artikel 5.1.a ska begränsas och hur det 

skiljer sig från det utvidgade skyddet i artikel 5.2 är frågor som behöver klargöras. Det 

faktum att det finns två olika bestämmelser som båda kan tillämpas i situationer av 

dubbel identitet och att skyddet i dessa bestämmelser är föremål för olika begränsningar 

                                                        
212

 Se generaladvokat Maduros förslag till avgörande i de förenade målen C-236–238/08, Google France 

och Google. 
213

 Se generaladvokat Jääskinens förslag till avgörande i Mål C-323/09 Interflora ./. Marks & Spencer. 
214

 Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck-institutet 2011, s. 

104, punkt 2.184. 



 56 

bör förtydligas. Kanske skulle detta, som studien från Max-Planck-institutet föreslår, 

kunna framhållas t.ex. i VMD:s preambel.
215

 

 

Många anser att tredje mans möjligheter att konkurrera med varumärkesinnehavaren be-

gränsas oproportionerligt mycket genom att funktionsläran medför en för stark ensam-

rätt. Andra, inklusive jag själv, menar att funktionslärans utveckling är nödvändig för att 

möjliggöra den dynamiska rättstillämpning som krävs när marknader och därmed även 

varumärkesanvändning förändras. Den utvidgning av skyddet under artikel 5.1.a som 

funktionsläran innebär är dock inte oproblematisk sett till konkurrensintresset. I motsats 

till artikel 5.2 innehåller artikel 5.1.a nämligen varken något uttrycklig begränsning av 

skyddet vid ”skälig anledning” eller något särskilt uttryckligt krav på skada. Dessutom 

är begränsningarna av skyddet i artikel 6 VMD för snäva och därför ofta inte tillämp-

bara. Som en följd av detta finns det ofta inte mycket utrymme för en balans mellan 

olika intressen inom artikel 5.1.a.  

 

Som framgått kräver EU-domstolen för tillämpning av skyddet under artikel 5.1.a, 

skada eller risk för skada på någon av varumärkets funktioner. Med sin strikta tolkning 

av begreppet skada, på andra av varumärkets funktioner än ursprungsfunktionen, tycks 

EU-domstolen vilja ta med konkurrensaspekter i bedömningen. Enligt min mening bör 

olika intressen kunna vägas mot varandra även i tillämpningen av artikel 5.1.a. Å ena 

sidan har samhället ett intresse av en fri marknad med en sund konkurrens, å andra 

sidan har varumärkesinnehavaren rätt till ett varumärkesskydd som är tillräckligt starkt 

även vid modern varumärkesanvändning som kan skada någon av varumärkets nya 

funktioner. En utvidgning av artikel 6 skulle, enligt min mening, kunna bidra till att 

rättsläget förbättras. Genom att utveckla artikel 6, t.ex. på så vis som beskrivits ovan, 

kan olika intressen bättre balanseras och en sund konkurrens främjas på ett mer förutse-

bart sätt.  

 

Med erkännandet av fler funktioner än ursprungsangivelsefunktionen följer en oklarhet i 

vad som skyddas av artikel 5.1.a respektive artikel 5.2 VMD. Som rättsläget ser ut över-

lappar artiklarna varandra, eftersom de till viss del skyddar samma saker. Det innebär 

att vid fall av dubbel identitet skyddas särskiljningsförmåga och renommé till viss del 
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genom varumärkets nya funktioner, oavsett om varumärket är känt eller inte. En utök-

ning av begränsningarna av skyddet i artikel 6 skulle, utöver att bidra till att olika 

intressen bättre kan balanseras, även kunna bidra till att tydliggöra hur skyddet under 

artikel 5.1.a ska begränsas och därmed hur det skiljer sig från skyddet under artikel 5.2. 

Efter en sådan ändring skulle artiklarna dock till viss del fortfarande överlappa varan-

dra. Men är överlappningen egentligen ett problem? Jag menar att den inte behöver vara 

det så länge det är tydligt hur skyddet under de olika artiklarna ska begränsas. En 

begränsning av funktionsläran vid dubbel identitet till ursprungsfunktionen skulle, som 

framhålls i kommissionens förslag till nytt varumärkesdirektiv
216

, minska överlappning-

en med det utvidgade skyddet för kända varumärken. En sådan begränsning skulle dock 

lämna alla innehavare av varumärken som inte är kända utan rättslig grund att förhindra 

illojal konkurrens som riskerar att skada varumärkets investerings- och/eller reklam-

funktion. För små och medelstora bolag vars varumärken kanske inte blivit kända 

(ännu) är detta naturligtvis ett problem. Enligt min mening är det, sett till nystartade och 

små företags konkurrensintresse, inte nödvändigt att överlappningen mellan artiklarna 

helt reduceras så länge det klargörs hur skyddet under de olika artiklarna ska begränsas. 
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