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Ett fiktivt exempel: Phony AB 

Phony AB är en ny uppstickare på marknaden inom mobiltelefoni och bolaget har på kort 

tid etablerat sig i branschen. Bolaget har för avsikt att ligga i framkant i den teknologiska 

utvecklingen för mobiltelefoner och tillbehör till dessa. De smartphones som Phony har 

producerat är mycket avancerade men samtidigt lätta att manövrera, vilket gör att bolaget 

hoppas på att bli en av de mest populära mobiltillverkarna bland konsumenterna i Europa 

och, så småningom, i världen. Bolaget har registrerat ”PHONY” som ordmärke och som 

figurmärke både i Sverige och i EU. Bolaget förser samtliga av sina produkter med sitt 

nedan angivna figurmärke: 

 

PHONY 
 

Som ett led i Phonys affärsidé om att vara ledande i den teknologiska utvecklingen på 

marknaden har bolagets tekniska utvecklare lyckats skapa en ny mobiltelefonladdare. 

Denna laddare är trådlös och användaren behöver endast hålla sin mobiltelefon i närheten 

av laddaren för att telefonen ska laddas.
1
  

Phonys ledning har nu upptäckt att bolaget Competitor AB i förra månaden lanserade 

sin nya mobiltelefonladdare. Denna laddare fungerar på samma sätt som Phonys laddare 

men erbjuds till ett lägre pris. Competitor har som affärsidé att tillverka och sälja tillbehör 

till mobiltelefoner och datorer till låga priser. Med anledning av lanseringen av den nya 

laddaren har nu Competitor lagt upp en bild på sin hemsida under fliken ”Nyheter” 

bestående av sin laddare samt en mobiltelefon av märket ”PHONY” liggandes bredvid 

denna. Den tillhörande texten till bilden lyder: ”Framtidens mobilladdare är här! Just nu till 

extrapris: 499 kr”.  

Ledningen för Phony är mycket upprörd över denna bild och överväger nu att stämma 

Competitor för varumärkesintrång. 

  

                                                           
1
 Tyvärr har bolaget inte lyckats erhålla patent för sin uppfinning, varför patenträttsliga aspekter av 

situationen inte aktualiseras.  
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Det moderna samhället präglas av ständiga informationsflöden och dagens konsumenter är 

oavbrutet tillgängliga för näringsidkares marknadsföring. Denna marknadsföring sker bland 

annat via tv, sociala medier och via sökmotorer på internet. De oändliga möjligheterna till 

att göra reklam för produkter och tjänster genererar också allt större ansträngningar från 

varumärkesinnehavare som vill skydda sina varumärken från att användas i någon annans 

marknadsföring. Risken för degenerering, försämrat rykte eller att förknippas med den som 

marknadsför sina varor och tjänster med hjälp av varumärket är några anledningar till att 

varumärkesinnehavare väljer att vidta åtgärder mot sådan marknadsföring. Dessa 

anledningar utgör också exempel på varför skyddet för varumärkesinnehavaren är en viktig 

komponent för en väl fungerande marknad.  

Det är dessutom tydligt att varumärket är en betydelsefull referens för konsumenter 

genom den igenkänningsfaktor som märket ger. En nöjd konsument kommer troligtvis att 

bli en återkommande kund och potentiellt också en ytterligare marknadsföringskanal, 

genom att denne rekommenderar varan eller tjänsten för någon annan. Det är därmed 

tydligt att varumärket spelar en viktig roll på den ekonomiska marknaden ur 

varumärkesinnehavarens perspektiv, men också ur ett konsument- och användarperspektiv. 

Ett väl fungerande skydd för varumärken är av stor vikt både för att varumärkesinnehavare 

ska kunna bygga upp en trogen kundkrets samt god renommé och för att slutanvändarna ska 

kunna fatta välgrundade ekonomiska beslut. 

En ständigt aktuell fråga inom varumärkesrätten är hur konkurrenter, 

reservdelsproducenter och andra som vill koppla sina produkter till någon annans varor 

eller tjänster får agera i sin marknadsföring. Därför avser denna uppsats att närmare belysa 

den varumärkesrättsliga problematiken som uppkommer i situationer då tredje man 

marknadsför sina varor och tjänster genom användning av någon annans varumärke. 

Marknadsföring genom användning av en varumärkesinnehavares skyddade varumärke kan 

möjliggöra för dessa aktörer att, i likhet med innehavaren, få en trogen kundkrets och 

erhålla ett gott rykte. Dessutom görs konsumenterna medvetna om alternativ till de varor 
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och tjänster som försetts med ett visst varumärke. I sådana situationer aktualiseras därför 

återigen ett konsumentperspektiv, men också ett konkurrensbetonat perspektiv.  

En intressekonflikt kan därmed konstateras föreligga mellan varumärkesinnehavaren, 

konsumenten och tredje man som konkurrerar med varumärkesinnehavaren. För att 

varumärkesrättsligt behandla denna intressekonflikt krävs en bedömning av vad som utgör 

varumärkesanvändning och om sådan användning potentiellt innebär varumärkesintrång. 

Dessutom krävs en bedömning av om undantag på grund av kompatibilitetsaspekter kan 

aktualiseras. Vad som är varumärkesrättsligt tillåtet respektive otillåtet vid dessa situationer 

är inte alltid givet, särskilt eftersom EU-domstolen har fastslagit ytterligare 

bedömningskriterier utöver vad som kan utläsas ur den EU-rättsliga lagtexten. Frågan är 

om skyddsaspekterna eller konkurrensaspekten väger tyngst vid en varumärkesrättslig 

granskning av tredje mans användning av annans varumärke i sin egen marknadsföring. 

  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera gränsdragningen mellan varumärkesanvändning, 

varumärkesintrång och kompatibilitetsundantaget. Varumärkesanvändning syftar i detta 

hänseende till de rekvisit som kan utläsas av artikel 5.1 a i EU:s varumärkesdirektiv 

2008/95/EG
2
 (VMD), medan frågan om varumärkesintrång får avgöras genom bedömning 

av ett ytterligare kriterium som har utvecklats av EU-domstolen. Kompatibilitetsundantaget 

i artikel 6.1 c VMD möjliggör marknadsföring i syfte att visa att de varor eller tjänster som 

tillhandahålls är kompatibla med varor eller tjänster av ett visst varumärke. Anledningen till 

att både artikel 5.1 a och artikel 6.1 c VMD är av intresse för denna undersökning är på 

grund av att gränsen mellan bestämmelserna har blivit otydlig i takt med EU-domstolens 

praxisbildning avseende ensamrätten vid dubbel identitet. Att stanna vid behandlingen av 

endast artikel 5.1 a VMD ger därför inte samma helhetsbild av rättsläget som en behandling 

av både denna bestämmelse och av kompatibilitetsundantaget i artikel 6.1 c VMD.  

Analysen kommer att ta sikte på fall av tredje mans användning av 

varumärkesinnehavarens varumärke för att marknadsföra sina egna varor eller tjänster. Med 

                                                           
2
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
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anledning av den rättsutveckling som har skapats av EU-domstolen uppkommer vissa 

frågetecken kring hur artiklarna 5.1 a och 6.1 c VMD ska tolkas och hur dessa förhåller sig 

till varandra. Bland annat uppkommer följande frågor, vilka jag har för avsikt att behandla: 

 

1. Vilka åtgärder kan utgöra sådan varumärkesanvändning som omfattas av 

varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt artikel 5.1 a VMD? 

2. Är skyddet vid fall av dubbel identitet absolut? 

3. Vad innebär kravet på att det ska föreligga skada eller risk för skada på någon av 

varumärkets funktioner för att varumärkesintrång ska aktualiseras? 

4. Vad innebär det så kallade kompatibilitetsundantaget i artikel 6.1 c VMD och kan 

detta någonsin aktualiseras med beaktande av EU-domstolens senaste praxis 

rörande varumärkets funktioner? 

 

 

1.3 Avgränsning 

Med denna uppsats har jag för avsikt att analysera den gränsdragning som ovan beskrivits 

vid tredje mans användning av annans varumärke i sin egen marknadsföring. Fall av 

oberoende användning av identiska varumärken, dvs. när två olika parter använder sig av 

identiska kännetecken för sina egna varor eller tjänster utan vetskap om den andres 

kännetecken, är således inte föremål för denna analys. Fokus ligger på artikel 5.1 a samt 

artikel 6.1 c VMD, vilka motsvarar artiklarna 9.1 a och 12 c i EU:s varumärkesförordning 

nr 207/2009
3
 (VMF) samt 1 kap. 10 § 1 st. p. 1 och 1 kap. 11 § 2 st. p. 3 varumärkeslagen 

(2010:1877) (VML). Analysen är därmed avgränsad till fall av så kallad dubbel identitet, 

vilket innebär att ett identiskt kännetecken åberopas för varor eller tjänster som är identiska 

med de varor eller tjänster som det aktuella varumärkets registrering omfattar.
4
 Fall av 

användning av kännetecken som liknar varumärkesinnehavarens varumärke, artikel 5.1 b 

VMD, faller därmed utanför denna bedömning. Så gäller även det utvidgade skyddet för 

kända varumärken enligt artikel 5.2 VMD.  

                                                           
3
 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 

4
 Begreppet ”dubbel identitet” används även av EU-domstolen, se exempelvis mål C-323/09, Interflora ./. 

Marks & Spencer, p. 33. 
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Detta arbete utgör en varumärkesrättslig studie, vilket innebär att marknadsrättsliga 

aspekter angående jämförande reklam inte omfattas av den ovan preciserade 

frågeställningen. Det ska i detta hänseende endast påpekas att EU-domstolen har angett att 

varumärkesrätten inte utgör hinder för jämförande reklam som uppfyller de krav som 

uppställs i artikel 3 a.1 i direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam
5
, se 

EU-domstolens mål O2.
6
  

 

 

1.4 Metod och material 

Som metod för denna uppsats har jag använt mig av den traditionella rättsdogmatiska 

metoden. Detta innebär att jag har använt mig av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och 

juridisk doktrin som rättskällor för att undersöka och kritiskt analysera gällande rätt.
7
 

Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning, främst i form av EU-rättsakter. Därutöver spelar 

rättspraxis på området, i synnerhet från EU-domstolen i form av förhandsavgöranden, en 

viktig roll i rättsutvecklingen. Eftersom varumärkesrätten är EU-rättsligt reglerad har jag 

även använt mig av en EU-rättslig metod, vilken för detta arbete främst innebär att praxis 

från EU-domstolen har en mycket framträdande roll.
8
 De rättsfall från EU-domstolen som 

aktualiseras i uppsatsen är av intresse eftersom dessa avgöranden har bidragit till att 

utveckla såväl innebörden av artiklarna 5.1 a och 6.1 c VMD som tolkningen av dessa 

bestämmelser. Även rättspraxis från svenska domstolar uppmärksammas i arbetet i 

jämförelsesyfte samt för att diskutera den nationella förankringen av EU-domstolens praxis. 

Det ska noteras att förarbeten har en mer underordnad roll i detta arbete till följd av 

rättsområdets EU-rättsliga prägel. Juridisk doktrin, såväl nationell som internationell, har 

                                                           
5
 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och 

jämförande reklam (kodifierad version). Direktivet upphävde det tidigare gällande direktivet, vilket var 

Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar och andra 

författningar om vilseledande reklam. 
6
 C-533/06, O2 ./. Hutchison, p. 45. 

7
 För en mer ingående beskrivning av innebörden av den rättsdogmatiska metoden, se Jareborg, Rättsdogmatik 

som vetenskap, SvJT 2004 s. 4 f och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, i Korling & Zamboni (red), Juridisk 

metodlära, s. 21-45.  
8
 Hettne & Otken Eriksson (red), EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40 f 

och s. 49. 
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emellertid använts i stor utsträckning för att möjliggöra en djupare och mer nyanserad 

diskussion av ämnet.  

För att uppnå en ytterligare dimension i behandlingen av de frågeställningar som ovan 

presenterats samt för att visa på den praktiska tillämpningen av ämnet har jag valt att 

inkludera och behandla ett fiktivt exempel. Detta exempel, som har presenterats 

inledningsvis, kommer att följa arbetets gång och diskuteras i samband med att de specifika 

rättsfrågorna presenteras. Diskussionen av ämnet kommer därmed att delvis föras på ett 

allmänt plan och delvis med hänsyn till det specifika fall som exemplet belyser. Mina 

förhoppningar är därmed att väcka ett större intresse för uppsatsens ämne, genom såväl en 

allmän juridisk behandling av problematiken som en särskild bedömning av ett enskilt fall. 

 

 

1.5 Terminologi 

Eftersom varumärkesrätten till stor del är ett harmoniserat rättsområde inom EU har jag valt 

att hänvisa till den EU-rättsliga regleringen i VMD, om inte annat uttryckligen anges. Det 

kan noteras att lagtexten i den svenska VML språkligt har anpassats till VMD, främst i 

samband med att nya VML infördes år 2010.
9
 De aktuella artiklarna i VMD har också sin 

motsvarighet i VMF avseende gemenskapsvarumärken, vilket innebär att en motsvarande 

tolkning av de frågor som nedan behandlas kan appliceras på skyddet för 

gemenskapsvarumärken.  

Jag har även valt att genomgående hänvisa till EU-domstolen, även i förhållande till 

äldre mål från när domstolen benämndes som EG-domstolen.
10

 Jag använder mig också 

främst av hänvisningar till nuvarande VMD, även vid redogörelse för avgöranden som 

prövats enligt lydelsen i det äldre varumärkesdirektivet 89/104/EEG
11

 (ÄVMD). Syftet med 

denna begreppsanvändning är att uppnå enhetlighet eftersom den nyare regleringen av 

aktuella artiklar inte innebär någon materiell ändring av den äldre regleringen. 

Utöver den begreppsanvändning som här redovisats använder jag även specifika 

varumärkesrättsliga uttryck löpande i arbetet. Begreppet varumärkesanvändning har jag 

                                                           
9
 Prop. 2009/10:225, s. 117 ff.  

10
 EG-domstolen blev EU-domstolen i samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. 

11
 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 

varumärkeslagar. 
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valt att definiera som sådan användning som uppfyller de tre kriterierna som stadgas i 

artikel 5.1 a VMD. Den ytterligare bedömningen för att konstatera varumärkesintrång utgår 

från ett dolt skaderekvisit som inte uttrycks i lagtext men som har utvecklats i praxis. I 

denna del av framställningen använder jag mig av begreppet relevant 

varumärkesanvändning samt definierar detta dolda skaderekvisit som funktionskriteriet. 

Slutligen avser begreppet kompatibilitetsundantaget det undantag som stadgas i artikel 6.1 

c VMD. Dessa begrepp kommer att preciseras närmare under arbetets gång i samband med 

att begreppen aktualiseras. 

 

 

1.6 Disposition 

Bedömningen avseende förhållandet mellan varumärkesanvändning, relevant 

varumärkesanvändning som kan utgöra varumärkesintrång och kompatibilitetsundantaget 

har en naturlig kronologisk följd som jag avser att följa. Min avsikt är att inledningsvis 

studera dessa delar var för sig för att avslutningsvis se till helheten av den bild som 

artiklarna 5.1 a och 6.1 c VMD målar upp. Parallellt med hela arbetet följer också en 

behandling av det fiktiva exempel som har presenterats inledningsvis. 

För att introducera läsaren för ämnet innehåller avsnitt två en översiktlig presentation 

av ensamrätten i allmänhet och ensamrätten vid dubbel identitet i synnerhet. I avsnitt tre 

avser jag att behandla begreppet varumärkesanvändning för att separera fall som anses 

utgöra varumärkesanvändning från fall som inte omfattas av begreppet. Det fjärde avsnittet 

behandlar vad jag har valt att kalla relevant varumärkesanvändning. I detta avsnitt kommer 

det dolda rekvisitet rörande skada eller risk för skada på någon av varumärkets funktioner 

att presenteras som ett ytterligare kriterium för att varumärkesintrång ska anses föreligga. I 

avsnitt fem följer en redogörelse för det så kallade kompatibilitetsundantaget samt en 

analys av undantagets roll idag. Slutligen innehåller avsnitt sex en sammanfattande analys 

av rättsläget samt diskussion avseende, respektive förslag till, framtida förändringar.  
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2 Den varumärkesrättsliga ensamrätten 

2.1 Allmänt om ensamrätten 

Den varumärkesrättsliga ensamrätten, som stadgas i artikel 5.1 VMD, innebär att 

varumärkesinnehavaren har rätt att hindra tredje man från viss användning av innehavarens 

skyddade varumärke. Trots att rätten är negativt formulerad innebär den både en positiv och 

negativ rätt. Varumärkesinnehavaren har dels en positiv ensamrätt som innebär att denne 

fritt får förfoga över sitt varumärke, dels en negativ rätt att förhindra andra från användning 

av varumärket i strid med varumärkesrätten.
12

 

Ensamrätten gäller enligt artikel 5.1 a VMD vid fall av tredje mans användning av ett 

identiskt kännetecken för identiska varor eller tjänster. Ensamrätten gäller även, enligt 

artikel 5.1 b VMD, vid fall av förväxlingsrisk när ett identiskt eller liknande kännetecken 

används av tredje man för identiska eller liknande varor eller tjänster. Dessutom regleras ett 

skydd för kända varumärken i artikel 5.2 VMD, vilket är valfritt för medlemsstaterna att 

implementera.
13

  

Vidare tillhandahåller artikel 5.3 VMD en uppräkning av åtgärder som får förbjudas 

om förutsättningarna i artikel 5.1 eller 5.2 är uppfyllda. Sådana åtgärder som enligt artikel 

5.3 kan förbjudas är att: 

 

- anbringa tecknet på varor eller deras förpackning,  

- utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa 

ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet,  

- importera eller exportera varor under tecknet, eller  

- använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.  

 

Denna uppräkning är emellertid inte uttömmande utan är avsedd att fungera som en 

exemplifiering av sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förbjuda.
14

 Även 

                                                           
12

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt – om ordkännetecknets mening och referens, s. 395.  
13

 Skyddet för kända varumärken återfinns i den svenska lagstiftningen i 1 kap. 10 § 1 st. p. 3 VML. 
14

 Prop. 2009/10:225, s. 406. 
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muntlig användning av ett varumärke kan exempelvis utgöra användning som kan 

förbjudas av varumärkesinnehavaren.
15

 

Den svenska regleringen av ensamrätten återfinns i 1 kap. 10 § VML och innehåller 

skyddskriterier som motsvarar de kriterier som anges i artikel 5.1 och artikel 5.2 VMD. I 

1 kap. 10 § 2 st. återfinns den uppräkning som regleras i artikel 5.3 VMD. En skillnad är att 

den svenska lagstiftningen explicit anger att uppräkningen avser att definiera rekvisitet 

användning. En annan skillnad är att den svenska regleringen av ensamrätten i 1 kap. 10 § 

VML gäller för såväl registrerade varumärken som för inarbetade kännetecken samt 

näringskännetecken och namn som är skyddade som varukännetecken. Detta framgår av 

hänvisningen till 1 kap. 6-8 §§ VML i den ovan angivna bestämmelsen. Artikel 5.1 VMD 

tar emellertid endast sikte på registrerade varumärken, varför den svenska regleringen ger 

en vidare skyddsmöjlighet för kännetecken som inte registrerats såsom varumärken. 

Som tidigare nämnts motsvaras artikel 5.1 a och b VMD av artikel 9.1 a och b VMF, 

varför ensamrätten för identiska och liknande varumärken är utformad på samma sätt för 

gemenskapsvarumärken som för nationella varumärken. Skyddet för välkända 

gemenskapsvarumärken är, till skillnad från bestämmelsen i artikel 5.2 VMD, obligatoriskt 

och återfinns i artikel 9.1 c VMF. 

I den fortsatta framställningen kommer, för enkelhets skull, hänvisningar att göras till 

direktivets artiklar när inte annat specifikt anges. Läsaren bör dock, såsom inledningsvis 

anförts, ha i åtanke att resonemanget även är applicerbart på gemenskapsvarumärken och 

att den svenska regleringen av ensamrätten i VML i stort sett motsvarar regleringen i VMD.  

 

 

2.2 Ensamrätten vid dubbel identitet 

2.2.1 Allmänt om dubbel identitet 

I artikel 5.1 a VMD fastslås ensamrätten vid dubbel identitet, dvs. när det råder såväl 

märkesidentitet som varu- eller tjänsteslagsidentitet. Ett viktigt syfte med bestämmelsen är 

att förse varumärkesinnehavaren med ett starkt skydd mot piratverksamhet.
16

 Wessman 

                                                           
15

 A.prop., s. 129 och s. 406.  
16

 Wessman, Varumärkeslagen – en kommentar, s. 36. 



15 

 

anger att den underliggande tanken med skyddet vid dubbel identitet är att det alltid ska 

vara fråga om varumärkesintrång oavsett om förväxlingsrisk föreligger eller inte. Därmed 

ska frågan huruvida omsättningskretsen riskerar att förväxla de aktuella varorna eller 

tjänsterna inte vara relevant för bedömningen vid dubbel identitet.
17

 

Enligt Granmar finns det tre typfall av dubbel identitet. Det första typfallet innebär att 

tredje man använder ett eget varumärke som är identiskt med varumärkesinnehavarens 

varumärke för identiska varor eller tjänster. Det andra typfallet aktualiseras då tredje man 

använder varumärkesinnehavarens varumärke för identiska varor eller tjänster. Slutligen 

innebär det tredje typfallet att tredje man använder någon annan typ av tecken än ett 

varumärke, t.ex. en geografisk ursprungsangivelse, ett näringskännetecken eller ett tecken 

som inte är avsett att ha någon kommersiell betydelse, för identiska varor eller tjänster.
18

 

Det är därmed det andra typfallet, tredje mans användning av varumärkesinnehavarens 

varumärke, som är av relevans för denna framställning och för det fiktiva fall som ovan 

presenterats.  

 

2.2.2 Märkesidentitet samt varu- eller tjänsteslagsidentitet 

Frågan om vad som utgör märkesidentitet prövades av EU-domstolen i målet Arthur et 

Felicie.
19

 I målet ville den nationella domstolen ha svar på om ett figurmärke för ”Arthur et 

Felicie” var att anse som identiskt med figurmärket ”Arthur”, båda registrerade för varor i 

klass 25 innefattande bland annat textilvaror. Domstolen angav att kravet på identitet ska 

tolkas restriktivt.
20

 Märkesidentitet innebär, enligt EU-domstolen, att det tecken som 

åberopas efterbildar samtliga beståndsdelar av ett äldre varumärke utan några ändringar 

eller tillägg. En helhetsbedömning ska göras ur en normalt informerad samt skäligen 

uppmärksam och upplyst genomsnittskonsuments perspektiv. Obetydliga skillnader mellan 

tecknet och varumärket kan dock undgå genomsnittskonsumenten eftersom intrycket av 

identitet inte följer av en direkt jämförelse mellan det åberopade tecknet och det äldre 

varumärket. Därför råder identitet mellan två märken om det är fråga om en identisk 

                                                           
17

 Wessman, a.a., s. 36.  
18

 Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet, NIR 2013 s. 248.  
19

 C-291/00, LTJ Diffusion ./. Sadas Vertbaudet. 
20

 C-291/00, LTJ Diffusion ./. Sadas Vertbaudet, p. 50. 
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efterbildning eller när avvikelserna mellan dessa vid en helhetsbedömning är så obetydliga 

att de kan undgå genomsnittskonsumentens uppfattning av märkena.
21

  

Förutom att fastslå märkesidentitet krävs även identitet mellan de varor eller tjänster 

som märkena används för. I den juridiska doktrinen har kravet på identitet, både avseende 

märken och avseende varor eller tjänster, med hänvisning till Arthur et Felicie ansetts kräva 

en strikt tolkning.
22

 I EU-domstolens domskäl anges att: ”[f]ör övrigt skall det absoluta 

skydd som medges i artikel 5.1 a i direktivet och som gäller då ett tecken är identiskt med 

ett varumärke och avser varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket 

registrerats, inte sträcka sig längre än till de situationer det är avsett att omfatta”.
23

 Utöver 

denna skrivelse om skyddets omfattning berör domstolen inte frågan om identitet mellan 

varor eller tjänster. Anledningen till detta bör vara det faktum att det i målet var ostridigt 

mellan parterna att det var fråga om identiska varor samt det faktum att tolkningsfrågan 

endast avsåg bedömningen av märkesidentitet.
24

 Slutsatsen att även bedömningen av varu- 

eller tjänsteslagsidentitet ska vara strikt bör emellertid, enligt min mening, kunna dras 

genom en analogisk tolkning av domstolens bedömning av märkesidentitet. Eftersom de två 

identitetsrekvisiten i artikel 5.1 a VMD är likalydande bör olika strikta krav på identitet inte 

vara åsyftat av varken lagstiftaren eller av domstolen.  

I de fall identiteten i något av de två leden brister, får en bedömning istället göras mot 

bakgrund av artikel 5.1 b VMD och huruvida det är fråga om liknande märken, varor eller 

tjänster. Dessutom innehåller artikel 5.1 b ett explicit krav på förväxlingsbarhet.  

 

2.2.3 Ett ”absolut” skydd 

I skäl nr. 11 i ingressen till VMD anges i punktens första mening följande:  

 

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att 

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

och varorna eller tjänsterna” (min kursivering). 

                                                           
21

 C-291/00, LTJ Diffusion ./. Sadas Vertbaudet, p. 51-54.  
22

 Se exempelvis Kur & Dreier, European intellectual property law – text, cases & materials, s. 207. 
23

 C-291/00, LTJ Diffusion ./. Sadas Vertbaudet, p. 51. 
24

 C-291/00, LTJ Diffusion ./. Sadas Vertbaudet, p. 24.  
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Det kan noteras att en i princip identisk skrivelse även återfinns i VMF avseende 

gemenskapsvarumärken. Skälet motsvarar i huvudsak skäl nr. 10 till ÄVMD, med den 

skillnaden att det i skälen till ÄVMD angavs att skyddet vid dubbel identitet är absolut. Hur 

denna skrivelse ska tolkas är problematiskt, vilket kan visas av EU-domstolens praxis 

rörande frågan om när varumärkesintrång vid dubbel identitet föreligger. Det finns därför 

anledning att återkomma till denna problematik och belysa den närmare, vilket kommer 

göras i avsnitt 4.4 nedan.   

 

 

2.3 Phony AB:s ensamrätt 

Med beaktande av det exemplifierande fall som ovan presenterats kan det konstateras att 

Phony har registrerat både sitt ord- och figurmärke i Sverige såsom nationella varumärken 

samt i EU såsom gemenskapsvarumärken. Det kan noteras att ett varumärke i regel endast 

erhåller skydd för de varor och tjänster som registreringen avser. Registreringen i detta 

fiktiva exempel avser de varor och tjänster som bolaget tillhandahåller, vilka bland annat är 

mobiltelefoner, mobiltelefonbatterier och laddningsanordningar (klass 9) samt tjänster 

avseende mobiltelefoni (klass 38).
25

 Registreringen innebär att Phony åtnjuter den 

ensamrätt som beskrivits ovan och bolaget kan därmed bland annat förhindra tredje man 

från att använda bolagets varumärken för identiska varor då rekvisiten för tillämpning av 

artikel 5.1 a VMD är uppfyllda.
26

  

Frågan om Competitors eventuella varumärkesanvändning kommer att behandlas 

nedan, men det kan i nuläget konstateras att Phonys varumärke återfinns i den aktuella 

bilden på Competitors hemsida, varför märkesidentitet föreligger. Även varuslagsidentitet 

bör föreligga i detta fall eftersom Competitor marknadsför identiska varor som de varor 

                                                           
25

 Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för 

varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg (Niceöverenskommelsen) är det internationella system som 

används för klassificering, innefattande 45 olika klasser. Utöver angivande av klass ska sökanden, vid 

ansökan om registrering, även precisera de varor eller tjänster i den angivna klassen som ska omfattas av 

registreringen. För ytterligare information avseende denna klassificering, se PRV:s hemsida: 

http://www.prv.se/sv/Varumarke/Klassa-varor-och-tjanster/, senast hämtad 2015-01-27.  
26

 Bolaget har även skydd mot användning av kännetecken som är förväxlingsbara med ”PHONY” men 

eftersom artikel 5.1 b VMD faller utanför syftet med denna uppsats kommer detta inte behandlas närmare. 

Frågan om ett eventuellt utvidgat skydd enligt artikel 5.2 VMD har uteslutits ur bedömningen. Med beaktande 

av att bolaget är en nykomling i sin bransch, samt eftersom uppsatsen inte tar sikte på det utvidgade skyddet 

för kända varumärken, förutsätts att bolaget inte åtnjuter något sådant skydd.  
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Phonys varumärke är registrerat för. Förvisso använder sig Competitor av varumärket på en 

mobiltelefon av märket Phony, medan marknadsföringen avser mobilladdare. Eftersom 

Phonys varumärke är registrerat för både mobiltelefoner och för laddare av mobiltelefoner 

bör emellertid kravet på varuslagsidentitet vara uppfyllt. Det kan därmed konstateras att 

dubbel identitet föreligger i denna situation. Nästa fråga att bedöma är huruvida 

varumärkesanvändning föreligger.  
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3 Varumärkesanvändning 

3.1 Begreppet varumärkesanvändning 

För att det ska vara fråga om varumärkesintrång enligt artikel 5.1 a VMD krävs att ett antal 

kriterier är uppfyllda utöver kravet på dubbel identitet. Dessa kriterier, som i viss mån kan 

utläsas från artikelns lydelse men som också har utvecklats genom praxis från EU-

domstolen, kräver att: 

 

- kännetecknet används i näringsverksamhet, 

- kännetecknet används utan tillstånd från innehavaren av varumärket, 

- kännetecknet används med avseende på tredje mans varor eller tjänster, och 

- användningen skadar eller riskerar att skada någon av varumärkets funktioner, 

i synnerhet dess grundläggande funktion att garantera varans eller tjänstens 

ursprung för konsumenterna.
27

 

 

I detta kapitel kommer de tre första kriterierna att behandlas, medan det fjärde kriteriet 

kommer att behandlas närmare i nästa kapitel. Anledningen till denna uppdelning är att de 

tre första kriterierna kan tolkas som rekvisit för att varumärkesanvändning ska föreligga. 

För att varumärkesanvändning sedan ska anses utgöra varumärkesintrång, vilket jag har valt 

att definiera som relevant varumärkesanvändning, krävs dessutom att det fjärde kriteriet är 

uppfyllt. Stöd för en sådan uppdelning kan exempelvis hämtas från HD:s språkliga 

begreppshantering i målet Layher.
28

  

Uppdelning av rekvisiten innebär att en konstaterad varumärkesanvändning inte 

nödvändigtvis utgör varumärkesintrång, även om det är en nödvändig förutsättning för att 

intrång ska kunna aktualiseras. Den valda uppdelningen mellan varumärkesanvändning och 

relevant varumärkesanvändning är emellertid inte den enda möjliga indelningen. En annan 

möjlighet kan vara att endast göra åtskillnad mellan varumärkesanvändning och icke-

användning, vilket skulle innebära att alla fyra kriterier som ovan angivits innefattas i 

                                                           
27

 Se exempelvis C-206/01, Arsenal Football Club ./. Matthew Reed, p. 38 och 42, C-487/07, L’Oréal m.fl. ./. 

Bellure m.fl., p. 58 och C-62/08, UDV North America ./. Brandtraders, p. 42. 
28

 NJA 2014 s. 580. 
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begreppet varumärkesanvändning. Jag anser dock att en åtskillnad mellan icke-användning, 

varumärkesanvändning och relevant varumärkesanvändning bör överensstämma med 

gällande praxis samt ger en extra dimension till analysen av artikel 5.1 a VMD. Den första 

frågan att besvara är därför huruvida det är fråga om varumärkesanvändning eller inte, 

medan frågan om användningen utgör relevant varumärkesanvändning bedöms i nästa led. 

 

 

3.2 Kriterier för varumärkesanvändning  

3.2.1 Användning i näringsverksamhet  

Det första kravet för att varumärkesanvändning ska föreligga är att denna sker i 

näringsverksamhet. Enligt Nordell ska tolkningen av begreppet näringsverksamhet vara 

bred och innefatta sådan användning som sker i ”avsättningsfrämjande syfte”.
29

 

Näringsverksamhetskriteriet har bland annat berörts i målet Arsenal.
30

 Bakgrunden till 

målet var att en souvenirförsäljare vid namn Matthew Reed bedrev försäljning av dels 

officiella Arsenalprodukter, dels icke-officiella produkter som försetts med Arsenals 

varumärke. Domstolen ansåg att det rörde sig om användning i näringsverksamhet eftersom 

det inte var fråga om privat användning utan användning i samband med en 

affärsverksamhet med syfte att generera ekonomisk vinst.
31

 

Även om begreppet näringsverksamhet kan tyckas ge ett fåtal tillämpningssvårigheter 

finns det vissa situationer då gränsdragningsproblem kan uppkomma. Ett exempel på när 

gränsen mellan näringsverksamhet och privat verksamhet kan vara svårdragen är fall då 

privatägda märkeskopior säljs till en större massa, exempelvis via internetauktionssidor 

såsom Ebay och Tradera. Frågan är om sådan försäljning i sin helhet ska anses utgöra privat 

verksamhet eller om en gräns ska dras med hänsyn till den privata aktörens agerande, 

såsom antalet försäljningar och frekvensen av sådana försäljningar.
32

 En annan fråga är om 

omnämning av ett varumärke i ett lexikon utgör användning i näringsverksamhet. Detta 

                                                           
29

 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 398. 
30

 C-206/01, Arsenal Football Club ./. Matthew Reed. 
31

 C-206/01, Arsenal Football Club ./. Matthew Reed, p. 40. 
32

 Se Kur & Dreier, a.a., s. 197 för en kort redogörelse för hur tysk rätt ser på privat auktionsförsäljning av 

kopior av märkesvaror, där intrångsfrågan blir beroende av volymen och frekvensen av försäljning från den 

privata aktören. 
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exempel kan tyckas vara av mindre betydelse men är faktiskt något som 

varumärkesinnehavare typiskt sett vill förhindra på grund av risken för degenerering.
33

 

 

3.2.2 Användning utan varumärkesinnehavarens tillstånd 

Det andra kravet för att konstatera varumärkesanvändning förutsätter att användning sker 

utan tillstånd från innehavaren. Kriteriet bör vara det minst komplicerade kravet att utreda 

av de tre kriterierna för varumärkesanvändning. Förvisso kan det sannolikt uppkomma 

situationer där bevissvårigheter uppstår angående huruvida tillstånd från 

varumärkesinnehavaren funnits eller inte. Möjliga bevissvårigheter kan också röra frågan 

om vilka åtgärder ett visst tillstånd, exempelvis en licens, har omfattat. Några större 

tolkningssvårigheter av själva rekvisitet bör däremot inte föreligga, varför det enligt min 

mening inte är motiverat att gå in på någon djupare diskussion av kriteriet i detta arbete.  

 

3.2.3 Användning med avseende på varor eller tjänster 

Det tredje och sista kravet för att varumärkesanvändning ska föreligga innebär att 

användningen ska ske ”med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem 

för vilka varumärket är registrerat”, enligt lydelsen i artikel 5.1 a VMD. Kravet innebär att 

det identiska märket ska användas som varukännetecken för att särskilja varor eller 

tjänster.
34

 Detta innebär att användning som endast avser att identifiera en verksamhet, men 

inte verksamhetens varor eller tjänster, inte utgör användning med avseende på varor och 

tjänster såsom åsyftas i artikel 5.1 a VMD.
35

  

En fråga som uppkommer med anledning av detta kriterium är vems varor och tjänster 

som användningen ska avse. Ser man endast till ordalydelsen i artikel 5.1 a VMD förefaller 

svaret vara att användningen ska avse tredje mans varor eller tjänster, exempelvis för att 

marknadsföra egna kopior av varumärkesinnehavarens produkter. EU-domstolen har i 

                                                           
33

 Bently & Sherman, Intellectual property law, s. 923. 
34

 Prop. 2009/10:225, s. 404.  
35

 Kur & Dreier, a.a., s. 198. Se också C-17/06, Céline SARL ./. Céline SA, p. 21-23 avseende firmanamn. I 

målet fastslog EU-domstolen att en registrerad firma som endast används för att identifiera bolaget eller 

näringsverksamheten som bedrivs inte medför användning ”med avseende på … varor och tjänster”. Om 

firmanamnet å andra sidan används på de varor som saluförs eller på ett sätt som ger intrycket av ett samband 

mellan firmanamnet och varorna eller tjänsterna, föreligger sådan användning med avseende på varor och 

tjänster som åsyftas i artikel 5.1 VMD. 
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bland annat Arsenal konstaterat att tredje mans anbringande av ett identiskt tecken som 

varumärkesinnehavarens varumärke på sina egna produkter, samt försäljning, 

marknadsföring eller lagring av produkter för dessa ändamål utgör sådan användning med 

avseende på tredje mans varor som omfattas av kriteriet.
36

  

Ett tolkningsproblem uppkommer då tredje man använder ett identiskt kännetecken för 

att identifiera varumärkesinnehavarens varumärke. Sådan användning kan exempelvis 

göras i jämförande syfte eller för att visa att de varor eller tjänster som tillhandahålls är 

kompatibla med varor eller tjänster av ett visst varumärke. EU-domstolen ansåg i målet 

BMW att sådan användning för att särskilja varumärkesinnehavarens egna varor utgör 

användning med avseende på varor eller tjänster i enlighet med artikel 5.1 a VMD.
37

 I 

målet använde en bilverkstad varumärket BMW dels för att marknadsföra försäljning av 

begagnade bilar av märket BMW, dels för att visa på att verkstaden utför reparationer och 

underhåll av bilar av varumärket. EU-domstolen ansåg att användningen omfattades av 

artikel 5.1 a VMD då den avsåg att upplysa allmänheten om att verkstaden utförde ovan 

angivna tjänster för produkter av märket BMW.
38

 Det rörde sig därför om tredje mans 

användning för att särskilja varumärkesinnehavarens varor i syfte att marknadsföra sina 

egna tjänster.  

I ett senare avgörande, Adam Opel, ansåg däremot domstolen att det kännetecken som 

tredje man åberopar måste användas med avseende på de varor och tjänster som 

tillhandahålls av denne själv. Domstolen ansåg att varumärkesanvändning generellt inte 

föreligger vid användning av varumärket såsom referens till de varor eller tjänster som 

tillhandahålls av varumärkesinnehavaren. Därmed skulle situationen i BMW vara att 

betrakta som ett undantag från denna huvudregel.
39

 

EU-domstolen frångick emellertid resonemanget i Adam Opel i samband med 

avgörandet i målet O2. Domstolen konstaterade då att användning av annans varumärke för 

att identifiera varumärkesinnehavaren i jämförande reklam är att anse som användning med 

avseende på varor eller tjänster.
40

 Därmed faller denna typ av användning in i det 

varumärkesrättsliga användningsbegreppet. Även i målet L’Oréal konstaterade EU-

                                                           
36

 C-206/01, Arsenal Football Club ./. Matthew Reed, p. 41.  
37

 C-63/97, BMW ./. Ronald Karel Deenik p. 39-42. 
38

 C-63/97, BMW ./. Ronald Karel Deenik, p. 42.  
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domstolen att tredje mans användning av identiska kännetecken som 

varumärkesinnehavarens varumärke, i syfte att identifiera innehavarens varor utgör 

användning med avseende på tredje mans varor.
41

 Det är därmed inte nödvändigt att tredje 

man använder sig av varumärkesinnehavarens varumärke på sina egna varor eller tjänster 

för att det ska vara fråga om användning med avseende på sina varor eller tjänster. 

Domstolen konstaterade dessutom i Google att en annonsörs användning av någon annans 

varumärke som sökord för sina annonser kan utgöra varumärkesanvändning, även om 

varumärket inte omnämns i själva annonsen.
42

 Vidare angav EU-domstolen i målet att 

användning med avseende på tredje mans varor och tjänster föreligger när en konkurrent 

väljer någon annans varumärke som sökord i syfte att erbjuda ett alternativ till 

varumärkesinnehavarens varor och tjänster.
43

  

Med beaktande av dessa avgöranden som tillkommit efter Adam Opel är det därmed 

tydligt att domstolens resonemang i BMW inte endast utgjorde ett undantag anpassat för 

den specifika situationen som förelåg i målet. Inom svensk rättspraxis kan Högsta 

domstolens avgörande i Layher nämnas, där HD beaktade EU-domstolens praxis och 

konstaterade att rekvisitet har fått ett brett tillämpningsområde.
44

 Kur och Dreier menar att 

en slutsats som kan dras från denna rättsutveckling är att kravet på användning med 

avseende på tredje mans varor eller tjänster endast innebär att syftet med användningen ska 

vara att främja marknadsföringen av de varor eller tjänster som tredje man tillhandahåller.
45

 

Med beaktande av detta uttalande samt av senare praxis, får därmed resonemanget som 

domstolen förde i Adam Opel anses vara överspelat.  

Mot bakgrund av vad som ovan angivits kan det sammanfattningsvis konstateras att 

rekvisitet rörande användning med avseende på tredje mans varor eller tjänster ska tolkas 

extensivt. Det är därmed inte nödvändigt att tredje man använder varumärket på sina egna 

varor eller tjänster, utan tillräckligt att användningen sker i samband med tredje mans 

marknadsföring av sina egna varor eller tjänster.  
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 C-487/07, L’Oréal m.fl. ./. Bellure m.fl., p. 53 och 56.  
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3.3 Gränsen mellan varumärkesanvändning och icke-användning 

3.3.1 All användning utgör inte varumärkesanvändning 

Som framgår av EU-domstolens praxis utgör inte all form av användning av annans 

varumärke otillåten varumärkesanvändning i förhållande till VMD. Brister något av de tre 

kriterierna i artikel 5.1 a VMD kan varumärkesanvändning inte anses föreligga. Det är 

exempelvis inte fråga om potentiellt otillåten varumärkesanvändning när tillstånd föreligger 

från varumärkesinnehavaren eller när en privatperson sätter upp bilder av kända 

varumärken i sitt hem. Förutom dessa klara exempel finns också mer problematiska 

situationer där frågan om huruvida varumärkesanvändning föreligger eller inte är svårare 

att avgöra. Nedan kommer två avgöranden att presenteras, varav det första målet potentiellt 

kan tolkas som ett fall av icke-användning. Det första målet kan emellertid också tolkas på 

andra sätt, vilket jag kommer att behandla närmare längre fram i avsnitt 4.2.2.1. Det andra 

målet utgör ett tydligare exempel på ett avgörande där EU-domstolen har konstaterat att ett 

av rekvisiten i användningsbegreppet brister. 

 

3.3.2 Muntliga affärsförhandlingar om varors egenskaper 

Målet Hölterhoff rörde frågan om beskrivande användning av ett varumärke i muntliga 

förhandlingar kunde utgöra varumärkesintrång.
46

 Hölterhoff hade sålt ädelstenar som enligt 

en muntlig överenskommelse med köparen skulle levereras i ”Spirit Sun-slipning”. 

Freiesleben, i egenskap av varumärkesinnehavare till ”Spirit Sun”, menade att det rörde sig 

om varumärkesintrång. EU-domstolen konstaterade att användningen skett i 

näringsverksamhet samt för identiska eller liknande varor. Vidare ansåg domstolen att 

denna användning i rent beskrivande syfte inte utgjorde varumärkesintrång. Domstolen 

angav att de rättigheter som skyddas av artikel 5.1 VMD inte påverkas när: i) tredje man 

hänvisar till varumärket i en affärsförhandling med en presumtiv kund som är juvelerare, ii) 

hänvisningen görs i beskrivande syfte med avsikt att ge den presumtiva kunden, som är 

välbekant med egenskaperna hos de varor som är försedda med det skyddade varumärket, 

information om varans egenskaper och iii) den presumtiva kunden inte kan tolka 

                                                           
46

 C-2/00, Michael Hölterhoff ./. Ulrich Freiesleben.  



25 

 

hänvisningen till varumärket som en angivelse av varans ursprung. Slutligen angav 

domstolen att den inte fann det nödvändigt att ytterligare utveckla vilka åtgärder som kan 

utgöra varumärkesanvändning.
47

 

EU-domstolens avgörande i Hölterhoff har ansetts vara ovanligt kasuistiskt, eftersom 

domstolen tydligt bedömde tolkningsfrågan specifikt för den enskilda situationen som det 

var fråga om.
48

 Det är därmed oklart om slutsatsen som domstolen kom fram till kan ses 

som en generell regel för bedömningen av om varumärkesanvändning föreligger eller inte. 

Enligt Nordell bör avgörandet inte ges någon generell giltighet utan endast ses med 

beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.
49

 En annan oklarhet med Hölterhoff är 

om EU-domstolens avgörande verkligen ska tolkas som att situationen inte utgjorde 

varumärkesanvändning. I doktrin behandlas målet ofta i samband med diskussion om 

begreppet varumärkesanvändning, varför också jag har valt att belysa målet i denna 

kontext.
50

 Domstolens skäl kan emellertid också tolkas som att det egentligen var fråga om 

varumärkesanvändning, men att användningen inte utgjorde intrång eftersom denna inte 

skadade några av de rättigheter, eller funktioner, som skyddas under artikel 5.1 VMD. Jag 

är beredd att hålla med om denna senare tolkning av Hölterhoff, vilket jag återkommer till 

nedan i avsnitt 4.2.2.1. Därför förespråkar jag en försiktighet vid åberopande av Hölterhoff 

som ett exempel på fall av icke-användning av annans varumärke. 

 

3.3.3 Tillhandahållande av tjänster för sökordsannonsering  

De förenade målen Google rörde Googles annonseringstjänst AdWords, som kortfattat kan 

beskrivas som en tjänst för annonsering via Googles sökmotor.
 51

 Annonsörer kan köpa 

annonser som kommer upp i form av sponsrade länkar vid sökning på vissa begrepp som 

väljs ut av annonsören. Placeringen av annonsen i förhållande till andra annonser beror på 
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 C-2/00, Michael Hölterhoff ./. Ulrich Freiesleben, p. 16-17. 
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 Se exempelvis Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s. 406. 
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 A.a., s. 406.  
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 Se exempelvis Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 435, där Hölterhoff berörs i samband med behandlingen 
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kriterierna av fyra kriterier för att varumärkesintrång ska föreligga. 
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faktorer såsom relevans och det högsta pris annonsören är villig att betala per klick. Detta 

marknadsföringssätt ger annonsören möjligheter att använda konkurrenters varumärken 

som sökord och ger därmed möjlighet att synas för internetanvändaren även vid aktiva 

sökningar på en konkurrents varumärke. I de fall som var föremål för bedömning av EU-

domstolen stämdes Google av bland annat Louis Vuitton för varumärkesintrång på grund 

av Googles tillhandahållande av AdWords. I det första målet hade Louis Vuitton upptäckt 

att det vid sökning på varumärket visades sponsrade länkar som erbjöd kopior av Louis 

Vuittons produkter. I de andra två målen var det inte fråga om marknadsföring av kopior, 

utan om sökordsannonsering av konkurrenter i syfte att marknadsföra alternativ till de varor 

och tjänster som de berörda varumärkesinnehavarna tillhandahöll.  

EU-domstolen ansåg att Googles tillhandahållande av AdWords inte innebar 

varumärkesanvändning. Domstolen menade att även om marknadsföringstjänsten erbjöds 

inom ramen för Googles näringsverksamhet så uppfylldes inte kravet på användning i 

näringsverksamhet. Det förutsätts nämligen, enligt domstolen, att tredje man använder 

kännetecknet i sin egen reklam för att det ska kunna röra sig om användning i 

näringsverksamhet på det sätt som avses i artikel 5.1 a VMD.
52

 

En annan sak är att Google, genom att erbjuda sökordsannonsering via AdWords, 

möjliggör varumärkesanvändning för sina kunder.
53

 Avgörandet innebär därför inte att 

domen ska tolkas som att även annonsörens användning av annans varumärke vid 

sökordsannonsering undantas från att utgöra varumärkesanvändning. Tvärtom utgör sådana 

åtgärder varumärkesanvändning i de fall rekvisiten som ovan har presenterats är uppfyllda. 

Annonsören ska därmed använda sig av innehavarens varumärke i näringsverksamhet, utan 

innehavarens tillstånd och med avseende på varor eller tjänster.
54

 En annan fråga är om 

sådan sökordsannonsering är att betrakta som relevant varumärkesanvändning, och därmed 

utgör varumärkesintrång. Denna fråga kommer att belysas närmare i nästa avsnitt.  
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3.4 Utgör Competitor AB:s användning varumärkesanvändning? 

Competitors användning av Phonys varumärke i sin egen marknadsföring ska bedömas 

utifrån de tre kriterier för varumärkesanvändning som har presenterats ovan. I förevarande 

fall bör det stå klart att det första kriteriet är uppfyllt eftersom Competitor har använt sig av 

Phonys varumärke i näringsverksamhet. Näringsverksamhetsrekvisitet uppfylls eftersom 

det rör sig om marknadsföring av produkter som säljs av Competitor i vinstsyfte. 

Användningen har skett utan tillåtelse från Phony, varför även det andra kriteriet är uppfyllt. 

Mot bakgrund av den praxis som presenterats beträffande kriteriet att användningen ska ha 

skett med avseende på (tredje mans) varor eller tjänster bör även detta rekvisit vara uppfyllt. 

Competitor har i sin marknadsföringsbild valt att ha en mobiltelefon med 

varumärket ”PHONY” bredvid sin egen laddare. Det är därmed inte fråga om att 

Competitor använder varumärket för att särskilja sina egna varor utan bolaget använder 

istället varumärket för Phonys varor. Därmed kan liknelser dras till BMW, O2 och L’Oréal. 

Ytterligare liknelser kan dras till högsta domstolens avgörande Layher, där det rörde 

sig om en tvist mellan två bolag inom branschen för byggnadsställningar. Bolaget Mon.Zon 

hade i sin produktkatalog en bild på en byggnadsställning där en så kallad spira från 

konkurrenten Layher syntes. Eftersom beståndsdelar i byggnadsställningar måste vara 

märkta innebär det att spiran var försedd med Layhers varumärke. HD konstaterade i sitt 

avgörande att Mon.Zons användning av bilden i produktkatalogen innebar 

varumärkesanvändning. Det faktum att ”LAYHER” inte hade använts som ett kännetecken 

för Mon.Zons egna varor var utan betydelse, eftersom rekvisitet att användning ska ske 

med avseende på tredje mans varor och tjänster har fått ett brett tillämpningsområde genom 

EU-domstolens praxis.
55

  

Sammanfattningsvis innebär Competitors agerande att varumärkesanvändning 

föreligger. Nästa fråga att bedöma är om denna användning utgör relevant 

varumärkesanvändning och därmed omfattas av Phonys ensamrätt under artikel 5.1 a VMD. 

Denna fråga kommer därför att behandlas härnäst.  
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4  Relevant varumärkesanvändning 

4.1 Begreppet relevant varumärkesanvändning 

Genom EU-domstolens praxis har ett ytterligare kriterium tillkommit för att artikel 5.1 a 

VMD ska aktualiseras utöver de tre kriterier som kan utläsas ur direktivets ordalydelse och 

som har presenterats ovan. Detta fjärde kriterium innebär att det måste föreligga skada eller 

risk för skada på någon av varumärkets funktioner för att intrång ska föreligga, utöver 

kraven på användning utan varumärkesinnehavarens tillåtelse, i näringsverksamhet och 

med avseende på varor och tjänster.
56

 

Jag har valt att kalla det faktum att samtliga fyra kriterier uppfylls för relevant 

varumärkesanvändning. Enligt denna begreppsanvändning utgör relevant 

varumärkesanvändning sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra med 

stöd av artikel 5.1 a VMD. Tredje mans varumärkesanvändning blir således relevant för 

intrångsfrågan först när denna även innebär skada eller risk för skada på någon av 

varumärkets funktioner.  

Nedan följer en redogörelse för vad detta funktionskriterium innebär, hur kriteriet har 

utvecklats i praxis samt hur bedömningen av skada på någon av de skyddade funktionerna 

bör göras. Dessutom diskuteras även kravets innebörd för ensamrätten vid dubbel identitet i 

allmänhet samt slutligen för Phony AB i synnerhet.  

 

 

4.2 Varumärkets funktioner 

4.2.1 Vilka funktioner skyddas genom ensamrätten? 

Ett varumärke kan ha många funktioner beroende på omständigheterna i varje situation. Det 

är emellertid viktigt att här göra åtskillnad mellan alla slags funktioner som ett varumärke 

kan fylla och de funktioner som har erkänts vara skyddade genom ensamrätten i artikel 5.1 

VMD. Vissa funktioner är således rättsligt skyddade genom varumärkesinnehavarens 

ensamrätt medan andra funktioner, såsom exempelvis varumärkets särskiljningsfunktion, 
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kan anses skyddas genom att utgöra en grundläggande förutsättning för att ett märke ska 

klassas som ett varumärke.
57

 

Den grundläggande funktionen hos ett varumärke är ursprungsangivelsefunktionen, 

vilket anges i skäl nr. 11 i ingressen till VMD. Ursprungsangivelsefunktionen kom först till 

uttryck i målet Hoffmann-La Roche, där EU-domstolen angav att varumärkets 

grundläggande funktion är att garantera varans ursprungsidentitet så att konsumenten eller 

slutanvändaren, utan risk för förväxling, kan särskilja varan från varor med annat 

ursprung.
58

  

Utöver ursprungsangivelsefunktionen har EU-domstolen konstaterat att fyra ytterligare 

funktioner omfattas av ensamrätten i artikel 5.1 a VMD. Det är emellertid inte uteslutet att 

det kan tillkomma fler funktioner i framtiden genom praxis från domstolen.
59

 De funktioner 

som domstolen hittills har ansett vara skyddade under artikel 5.1 a VMD är kvalitets-, 

kommunikations-, investerings-, och reklamfunktionerna, vilka kommer att behandlas 

närmare nedan.  

Dessa ytterligare funktioner kan, i viss mån, beskrivas som kompletteringar till 

ursprungsangivelsefunktionen. Anledningen till detta är att den grundläggande funktionen 

anses vara nödvändig för att ett varumärke ska fungera som just ett varumärke medan de 

andra funktionerna inte utgör någon sådan nödvändig förutsättning. Dessutom kan dessa 

ytterligare funktioner till stor del inbegripas i skyddet för ursprungsangivelsefunktionen.
60

 

Exempelvis kan man anse att varumärket Coca-Cola står för att en viss kvalitet kan 

förväntas av produkter märkta med varumärket. Därmed kan kvalitetsfunktionen 

aktualiseras i ett eventuellt intrångsmål då tredje man använder Coca-Colas varumärke på 

identiska produkter. I en sådan situation kan dessutom ursprungsangivelsefunktionen vara 

föremål för skada, eftersom varumärkets koppling till viss kvalitet även innebär att 

slutanvändaren kopplar varumärket till ett visst ursprung, nämligen The Coca Cola 

Company.  
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4.2.2 Utvecklingen av ett dolt skaderekvisit 

4.2.2.1 Hölterhoff 

Målet Hölterhoff och svårigheterna att tolka detta avgörande har redovisats ovan i avsnitt 

3.3.1.
61

 I det avsnittet presenterades en teori om att Hölterhoffs beskrivande användning av 

de aktuella varumärkena i affärsförhandlingar rörande slipning av ädelstenar inte utgjorde 

varumärkesanvändning. En annan teori är att Hölterhoff istället var det första målet från 

EU-domstolen som introducerade det dolda skaderekvisitet, alltså funktionskriteriet.
62

 Även 

EU-domstolen kan tyckas ha valt att tolka Hölterhoff på detta sätt i sina senare avgöranden 

avseende varumärkets funktioner. Exempelvis menade domstolen i Arsenal, med 

hänvisning till Hölterhoff, att varumärkesinnehavaren endast kan förhindra tredje mans 

användning av ett varumärke om användningen skadar dennes ”intressen i egenskap av 

varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion”.
63

  

Även om EU-domstolen i Hölterhoff inte nämnde varumärkets funktioner angav ändå 

domstolen att handlingen inte utgjorde intrång eftersom de rättigheter som skyddas genom 

artikel 5.1 VMD inte påverkades.
64

 Min slutsats är därför att Hölterhoff mycket väl kan 

utgöra förlagan till funktionskriteriet, som senare kom att preciseras i Arsenal. Därför anser 

jag att målet bör ses som ett avgörande närmast rörande varumärkets funktioner och 

följaktligen inte angående kriterierna för varumärkesanvändning. EU-domstolen ifrågasatte 

inte om användningen skett i näringsverksamhet, utan varumärkesinnehavarens samtycke 

och med avseende på tredje mans varor och tjänster. Istället valde domstolen att se till 

varumärkesinnehavarens skyddsvärda intressen, vilket närmast bör kunna liknas med det 

funktionskriterium som domstolen senare utvecklade. Jag förespråkar emellertid 

fortfarande viss försiktighet när det gäller att ge domstolens resonemang i Hölterhoff alltför 

stor betydelse, eftersom avgörandet tar sikte på en mycket specifik situation. Dessutom är 

det inte heller orimligt att målets status som ett avgörande avseende varumärkets funktioner 

utgör en efterhandskonstruktion. Därför väljer jag att snarare se Hölterhoff som en förlaga 

till funktionskriteriet. 
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4.2.2.2 Arsenal 

Bakgrunden till tvisten i Arsenal har tidigare redovisats ovan i avsnitt 4.1.1 i samband med 

behandlingen av rekvisiten för varumärkesanvändning.
65

 Målet är emellertid främst 

uppmärksammat tack vare EU-domstolens bedömning av om varumärkesanvändningen 

utgjorde intrång eller inte. EU-domstolen ställde sig frågan om ensamrätten innebär en rätt 

att överhuvudtaget förbjuda tredje man från användning av varumärket ifråga, eller om det 

är en rätt som aktualiseras då varumärkesinnehavaren har ett intresse i egenskap av 

innehavare i den mån tredje mans användning påverkar eller kan påverka varumärkets 

funktioner.
66

 Svaret på frågan var att den senare beskrivningen av ensamrätten är riktig. 

Domstolen ansåg att ensamrätten enligt artikel 5.1 a VMD infördes för att ge 

varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av 

varumärkesinnehavare, dvs. att säkerställa att varumärket uppfyller sin funktion. Därmed 

klargjordes att ensamrätten endast gäller i de fall tredje mans användning skadar eller kan 

skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att garantera 

varans ursprung.
67

 Avgörandet i Arsenal innebär därmed att funktionskriteriet för första 

gången uttrycktes explicit av EU-domstolen. 

I sin försäljningsbod utanför Arsenals fortbollsstadion där Reed sålde sina 

supporterartiklar hade han låtit sätta upp en förtydligande skylt. Skylten informerade 

besökaren om att endast de produkter som var märkta som officiella Arsenalprodukter de 

facto utgjorde sådana officiella produkter. Skylten angav även att de märken som användes 

på övriga produkter inte visade på något samband med Arsenal. Den nationella domstolen 

menade därför att omsättningskretsen inte fick uppfattningen att det fanns något samband 

mellan Reed och Arsenal. Det var snarare fråga om ett uttryck för stöd, lojalitet eller 

tillhörighet med Arsenal.
68

 EU-domstolen konstaterade att det inte var fråga om användning 

i beskrivande syfte samt att användningen kunde ge intryck av ett materiellt samband 

mellan de produkter Reed sålde och Arsenal såsom varumärkesinnehavare. Domstolen 

menade också att de skyltar som Reed låtit sätta upp inte kunde utesluta att vissa 

konsumenter ändå kunde tolka produkterna som härrörande från Arsenal. Eftersom detta 
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innebar att varumärkets ursprungsangivelsefunktion kunde skadas konstaterade domstolen 

att användningen var sådan som Arsenal hade rätt att motsätta sig i enlighet med artikel 

5.1 a VMD.
69

 EU-domstolen frångick därmed den nationella domstolens faktiska 

bedömning av huruvida omsättningskretsen i den enskilda situationen uppfattade något 

samband mellan Arsenal och produkterna som såldes av Reed.  

 

4.2.2.3 Anheuser-Busch 

Målet Anheuser-Busch behandlade frågan om det tjeckiska bolaget Budějovický Budvar, på 

engelska kallat Budweiser Budvar, gjorde intrång i Anheuser-Buschs 

varumärke ”Budweiser”.
70

  I fallet försökte Anheuser-Busch förbjuda Budvar från att 

använda sina firmanamn i Finland. Målet rörde därmed frågan om användningen av 

firmanamn även kunde utgöra varumärkesintrång. EU-domstolen konstaterade, med 

hänvisning till Arsenal, att varumärkesinnehavarens ensamrätt är kopplad till dennes 

särskilda intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, vilket innebär att säkerställa att 

varumärket kan fylla sin egentliga funktion.
71

 Istället för att använda begreppet ”funktion” 

angav domstolen att ensamrätten kan utövas i de fall tredje mans användning skadar eller 

kan skada varumärkets syfte, i synnerhet dess huvudsakliga syfte att garantera varans 

ursprung.
72

  

Avgörandet i Anheuser-Busch innebär att uttalandet om funktionskriteriet i Arsenal 

tangerades samt att detta kriterium även gäller i det fall tredje mans användning avser ett 

firmanamn och inte ett varumärke.  

 

4.2.2.4 Adam Opel 

I målet Adam Opel var frågan om företaget Autec gjorde intrång i Adam Opels varumärke 

genom att tillverka leksaksmodeller av bilar av märket Opel. EU-domstolen konstaterade 

återigen, med hänvisning till Arsenal, att det krävs skada eller risk för skada på varumärkets 

funktioner för att ensamrätten ska kunna aktualiseras.
73

 Domstolen angav vidare att 

omsättningskretsen måste få uppfattningen att leksaksmodellerna härrör från Adam Opel 
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eller ett företag med ekonomiska band med Adam Opel för att intrång ska föreligga. Om 

omsättningskretsen däremot inte skulle uppfatta något sådant samband till Adam Opel 

inverkar inte användningen ”menligt” på varumärkets grundläggande funktion och utgör 

därmed inte intrång.
74

 Domstolen poängterade också att den inte prövade om skada förelåg 

på någon ytterligare funktion, eftersom endast ursprungsangivelsefunktionen hade 

åberopats i målet.
75

 Denna skrivelse kan tolkas som att EU-domstolen, något tydligare än i 

Arsenal, ville indikera att även andra funktioner kan åberopas och skyddas genom 

ensamrätten i artikel 5.1 a VMD. 

Funktionskriteriet, som stadgades i Arsenal, upprepades därmed återigen i Adam Opel. 

En skillnad mellan målen är dock att domstolen i Adam Opel bedömde om skada förelåg på 

ursprungsangivelsefunktionen genom att ange att omsättningskretsen ska uppfatta att ett 

ekonomiskt samband föreligger mellan parterna. I Arsenal utgjorde prövningen frågan om 

ett materiellt samband mellan varumärkesinnehavaren och tredje mans produkter kunde 

uppfattas.
76

  

 

4.2.2.5 L’Oréal 

EU-domstolens avgörande i L’Oréal är det första målet där domstolen klart och tydligt 

angav att flera funktioner, utöver ursprungsangivelsefunktionen, skyddas genom 

ensamrätten. Företaget Bellure marknadsförde och sålde parfymimitationer av bland annat 

L’Oréals parfymer och använde sig av jämförelselistor som presenterades för återförsäljare 

för att visa vilka av L’Oréals parfymer som imiterades. EU-domstolen hänvisade i sin 

bedömning till bland annat avgörandet i Arsenal och konstaterade att skyddet kräver skada 

eller risk för skada på varumärkets funktion.
77

 Sedan utvecklade domstolen detta kriterium 

genom att förtydliga att det inte endast är varumärkets ursprungsangivelsefunktion som 

skyddas utan även övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller 
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tjänsternas kvalitet, men också varumärkets kommunikations-, investerings- och 

reklamfunktioner.
78

  

Det står därmed klart att ett dolt skaderekvisit har utvecklats, vilket har blivit det fjärde 

kriteriet för att varumärkesintrång ska kunna konstateras. I och med L’Oréal står det också 

klart att flera funktioner, utöver den grundläggande ursprungsangivelsefunktionen, skyddas 

genom artikel 5.1 a VMD. Funktionskriteriet och den skadebedömning som detta kriterium 

stadgar, har sedan vidareutvecklats i senare praxis från EU-domstolen, vilket behandlas 

närmare nedan.  

 

4.2.3 Bedömningen av skada på någon av varumärkets funktioner 

4.2.3.1 Ursprungsangivelsefunktionen  

Som ovan nämnts innebär varumärkts ursprungsangivelsefunktion att omsättningskretsen 

ska kunna särskilja ursprunget av en viss vara eller tjänst från varor eller tjänster med annat 

ursprung. Vid bedömning av om det föreligger skada eller risk för skada på 

ursprungsangivelsefunktionen kan vägledning hämtas från några av de mål som närmast 

ovan har presenterats. Dessa mål klargör att skada på ursprungsangivelsefunktionen innebär 

en risk för förväxling av varornas eller tjänsternas ursprung.
79

 Vägledning kan dessutom 

hämtas från de förenade målen Google.
80

 Bakgrunden till tvisten i Google har presenterats 

ovan i avsnitt 3.3.2, där det konstaterades att EU-domstolen ansåg att Google inte använde 

de aktuella varumärkena genom tillhandahållandet av tjänsten AdWords. Domstolen 

stannade dock inte vid detta konstaterande utan fortsatte sin bedömning i ett obiter dictum 

avseende annonsörens eventuella ansvar.
 81

 I denna del av domen erbjöd domstolen en 

närmare förklaring av bedömningen avseende skada på ursprungsangivelsefunktionen och 

på reklamfunktionen.  
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Angående den grundläggande ursprungsangivelsefunktionen angav EU-domstolen att 

frågan om funktionen skadas vid sökordsannonsering, som utgjorde den aktuella 

varumärkesanvändningen i målet, är beroende av främst hur annonsen presenteras.
82

 

Domstolen fortsatte och framhöll att: 

 

”Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med 

svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få 

reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller 

från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje 

man”.
83

 

 

Med hänsyn till skyddet för varumärkets grundläggande funktion konstaterade domstolen 

vidare att varumärkesinnehavaren måste ha en rätt att förhindra visning av annonser från 

tredje man som internetanvändare tror kommer från varumärkesinnehavaren själv.
84

  

Vidare är det den nationella domstolens uppgift att avgöra i varje enskilt fall om det 

föreligger skada eller risk för skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion. EU-

domstolen förtydligade emellertid att i de fall tredje mans annons antyder att det finns ett 

ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och tredje man, ska skada på 

ursprungsangivelsefunktionen anses föreligga.
85

 I sådana situationer har därmed den 

nationella domstolen mindre tolkningsutrymme än i fall då tredje man inte direkt antyder 

att något ekonomiskt band föreligger. Domstolen nöjde sig emellertid inte med detta 

klargörande utan stadgade dessutom att skada på ursprungsangivelsefunktionen också 

föreligger när annonsen inte antyder något ekonomiskt samband men är så vag i fråga om 

varornas eller tjänsternas ursprung att den relevanta omsättningskretsen inte kan veta om 

annonsören har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren eller inte.
86

 Därmed krävs 

inte någon uttrycklig antydan om ekonomiskt samband mellan de två aktörerna för att 

skada på ursprungsangivelsefunktionen ska föreligga. 

Högsta domstolen har i målet Layher konstaterat att det föreligger skada på 

ursprungsangivelsefunktionen i två fall. Det ena fallet innebär att den relevanta 
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omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan 

varumärkesinnehavaren och den som använt varumärket. Det andra fallet är då 

omsättningskretsen uppfattar att det finns ett materiellt samband mellan varorna eller 

tjänsterna och dess ursprung.
87

 Stöd för denna tolkning kan hämtas genom en samlad 

läsning av EU-domstolens mål rörande ursprungsangivelsefunktionen. Adam Opel har 

främst behandlat frågan om uppfattningen av ett ekonomiskt samband medan domstolen i 

Arsenal bedömde intrångsfrågan genom att konstatera omsättningskretsens intryck av ett 

materiellt samband. I Google hänvisade domstolen till omsättningskretsens uppfattning av 

såväl ett ekonomiskt som ett materiellt samband.
88

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att skada på ursprungsangivelsefunktionen 

föreligger när omsättningskretsen inte med säkerhet kan avgöra ursprunget av en vara eller 

tjänst. Det rör dig därmed om en förväxlingsbedömning, varför liknelser kan dras till artikel 

5.1 b VMD som stadgar ensamrätten vid risk för förväxling. Detta innebär att 

ursprungsangivelsefunktionen har tillfört ett förväxlingskriterium i bedömningen av fall av 

dubbel identitet enligt artikel 5.1 a VMD. Resultatet av funktionskriteriet med avseende på 

ursprungsangivelsefunktionen kan därför knappast ha varit EU-lagstiftarens ursprungliga 

avsikt. Stöd för detta kan hämtas ur skäl nr. 11 i ingressen till VMD där det, som tidigare 

redogjorts för, anges att skyddet vid dubbel identitet bör vara absolut. Vidare anges i detta 

skäl att skydd även ska föreligga vid märkes- och varu- eller tjänsteslagslikhet men att detta 

skydd ska tolkas mot bakgrund av risken för förväxling. En logisk tolkning av denna 

skrivelse är därmed att skyddet vid dubbel identitet inte avses vara beroende av någon 

förväxlingsbedömning medan skyddet enligt artikel 5.1 b inte är absolut och därför kräver 

en sådan bedömning.  

 

4.2.3.2 Kvalitetsfunktionen 

Det har i doktrin talats om en garantifunktion som kan beskrivas bestå av två delar. 

Garantin kan dels handla om att garantera ett kommersiellt ursprung, dels att garantera 

varans eller tjänstens kvalitet. Nordell kallar garantifunktionen för dubbelbottnad då det är 
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fråga ”om en ursprungsgaranti som i sig avser att varor med ett visst kännetecken håller 

den kvalitet som förknippas med varor av visst kommersiellt ursprung” (min kursivering).
89

 

När garantifunktionen har behandlats i juridisk doktrin har hänvisningar främst gjorts 

till målen Hag II, Ideal Standard och Canon.
90

 Resonemangen i Ideal Standard och i 

Canon är hämtade från Hag II, där EU-domstolen angav att det är viktigt för en sund 

konkurrens att näringsidkare kan locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller 

tjänster. Därför måste dessa varor kunna särskiljas och identifieras. Domstolen fastslog 

även att det är en förutsättning för att ett varumärke ska kunna fylla sin funktion att märket 

innebär en garanti för att de varor som erbjuds har framställts under kontroll av en viss 

näringsidkare som ansvarar för varornas kvalitet.
91

 

Som framgår av domstolens resonemang kopplas därmed garantin för varans eller 

tjänstens kvalitet till garantin av dess ursprung. Enligt EU-domstolens praxisutveckling 

avseende funktionskriteriet har det angivits att en av de funktioner som skyddas utöver 

ursprungsangivelsefunktionen är funktionen att garantera varornas eller tjänsternas 

kvalitet.
92

 Kvalitetsfunktionen utgör därmed en kvalitetsgaranti, medan garantin avseende 

varans eller tjänstens ursprung skyddas genom ursprungsangivelsefunktionen. Det finns 

därför en stark koppling mellan ursprungsangivelsefunktionen och kvalitetsfunktionen. En 

klargörande definition av kvalitetsfunktionen samt vägledande bedömningsgrunder får dock 

inväntas från EU-domstolen.  

 

4.2.3.3 Kommunikationsfunktionen 

Ett varumärke kan beskrivas som ett slags kommunikationsmedel som näringsidkaren 

använder för att kommunicera sina varor och tjänster med konsumenter och slutanvändare. 

I EU-domstolens praxis har kommunikationsfunktionen angivits vara skyddad genom 

ensamrätten, men denna funktion har ännu inte behandlats närmare i domstolens praxis.
93
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Hur bedömningen avseende skada eller risk för skada på denna funktion ska göras är 

därmed inte klarlagd. Inte heller tycks kommunikationsfunktionen ha diskuterats nämnvärt 

i den juridiska doktrinen. Det kan därför konstateras att innebörden av 

kommunikationsfunktionen och hur en skadebedömning med hänseende till denna funktion 

ska göras är i dagsläget oklart.  

 

4.2.3.4 Investeringsfunktionen 

EU-domstolens avgörande i Interflora rör, liksom Google, sökordsannonsering genom 

Googles tjänst AdWords.
94

 Marks & Spencer hade registrerat ”Interflora” som sökord i sin 

annonsering för M & S Flowers och därmed uppkom frågan huruvida användningen 

utgjorde varumärkesintrång. Utöver att följa den bedömning som domstolen gjorde i 

Google angående ursprungsangivelsefunktionen och reklamfunktionen, utredde domstolen 

även frågan om varumärkets investeringsfunktion kunde anses skadas genom 

sökordsannonseringen.  

Investeringsfunktionen beskrivs i domen som innebärande att ett varumärke kan 

användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan attrahera 

konsumenterna och leda till att dessa är lojala mot varumärket. Skillnaden mot 

reklamfunktionen är att investeringsfunktionen kan aktualiseras vid andra fall av 

kommersiella tekniker för att anskaffa och behålla ett gott rykte, medan reklamfunktionen 

begränsas till just reklamsituationer. Om tredje mans användning ”i stor utsträckning stör 

varumärkesinnehavarens användning” i ovan beskrivet syfte föreligger skada på 

investeringsfunktionen. Om varumärket redan har ett gott rykte föreligger skada på 

investeringsfunktionen i det fall tredje mans varumärkesanvändning påverkar detta rykte så 

att ryktet äventyras.
95

 Slutligen angav domstolen att: 

 

”Det kan däremot inte godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att en konkurrent, 

under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt för varumärkets 

ursprungsangivelsefunktion, använder ett kännetecken … om användningen endast medför att 

varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett 

gott rykte som kan attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. På samma sätt 
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kan inte det faktum att nämnda användning leder till att vissa konsumenter vänder sig från de 

varor eller tjänster som är försedda med varumärket med framgång göras gällande av 

varumärkesinnehavaren.”
96

 

 

Mot bakgrund av detta resonemang kan det konstateras att investeringsfunktionen knappast 

innebär något ogenomträngligt skydd för de investeringar som en varumärkesinnehavare 

gör i sitt varumärke. Varumärkesinnehavaren får helt enkelt tåla vissa anpassningar och att 

vissa konsumenter väljer att sluta köpa de varor eller tjänster som erbjuds till förmån för 

tredje mans varor eller tjänster. Detta resonemang innebär därmed att konkurrensaspekter 

går före varumärkesinnehavarens ensamrätt. Enligt EU-domstolen är följaktligen 

begränsade investeringsmässiga olägenheter inte tillräckligt för att investeringsfunktionen 

ska anses ha skadats. 

 

4.2.3.5 Reklamfunktionen 

Utöver bedömningen av skada på ursprungsangivelsefunktionen tog sig EU-domstolen 

även an reklamfunktionen i de förenade målen Google. Eftersom näringsidkare, utöver att 

ange varans eller tjänstens ursprung, kan använda sitt varumärke i reklam för att söka 

övertyga konsumenter att köpa varan eller tjänsten skyddas även varumärkets 

reklamfunktion. Varumärkesinnehavaren har därför rätt att förhindra tredje mans 

varumärkesanvändning när användningen skadar innehavarens möjligheter att bruka sitt 

varumärke i reklam eller som del i innehavarens försäljningsstrategi.
97

  

Vidare angav domstolen att det är uppenbart att annonsörers användning av ett 

identiskt varumärke i sökordsannonsering kan få vissa återverkningar på innehavarens bruk 

av varumärket i reklam och val av affärsstrategi.
98

 EU-domstolen fortsatte bedömningen 

med att konstatera att eftersom internetreklam har blivit ett så pass viktigt inslag i 

näringslivet är det troligt att även varumärkesinnehavaren har registrerat sitt eget 

varumärke som sökord för att kunna annonsera genom sponsrade länkar.
99

  Innebörden kan 

då bli att varumärkesinnehavaren får vara beredd på att betala ett högre pris per klick för att 

få sin annons visad högre upp i träfflistan, även om andra faktorer än pris också har 
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betydelse. Efter att ha konstaterat detta fastslog domstolen att dessa återverkningar som 

ovan beskrivits inte i sig skadar varumärkets reklamfunktion.
100

  

Efter en granskning av de specifika omständigheterna i målet kom EU-domstolen fram 

till slutsatsen att reklamfunktionen inte skadas av tredje mans användning av ett sökord 

som är identiskt med varumärket i sin sökordsannonsering. Anledningen till denna slutsats 

var bland annat att varumärkesinnehavarens hemsida troligen ändå visas högt upp i 

träfflistan vid sökning på dennes varumärke. Träfflistan som uppkommer utöver de 

sponsrade länkarna utgörs av länkar rangordnade efter relevans till sökningen och är ingen 

tjänst som varumärkesinnehavaren betalar sökmotorn för. En länk till 

varumärkesinnehavarens hemsida visas därmed garanterat och dessutom kostnadsfritt, 

oavsett tredje mans annonsering.
101

  

EU-domstolen har därmed fastslagit att en annonsörs sökordsannonsering inte kan 

skada varumärkets reklamfunktion. Det kan konstateras att domstolens bedömning av 

reklamfunktionen i Google är mycket specifik för fall av sökordsannonsering. Även om 

vägledning bör kunna hämtas från Google för andra situationer än vid sökordsannonsering, 

återstår frågan vilken typ av användning som kan anses skada reklamfunktionen och hur en 

sådan bedömning ska göras. Enligt min mening bör bedömningen åtminstone, i enlighet 

med domstolens resonemang i Google, kretsa kring frågan om tredje mans användning 

skadar varumärkesinnehavarens möjligheter att bruka sitt varumärke i reklam eller som del 

i innehavarens försäljningsstrategi.
102

  

 

 

4.3 Kommissionens försök att begränsa funktionskriteriet 

I samband med tvisten i Interflora valde EU-kommissionen att uttala sig angående sin 

tolkning av funktionskriteriet. Kommissionen ansåg att antalet funktioner som omfattas av 

ensamrätten enligt artikel 5.1 a VMD bör vara begränsat till endast en funktion, vilken är 

ursprungsangivelsefunktionen. Vidare menade kommissionen att övriga funktioner på sin 

höjd kan aktualiseras vid en bedömning enligt artikel 5.2 VMD avseende det utvidgade 
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skyddet för kända varumärken.
103

 Såsom framgår av EU-domstolens resonemang i målet 

ansåg domstolen, med hänvisning till lydelsen i skäl nr 10 i ingressen till ÄVMD
104

 och till 

domstolens tidigare praxis, att ensamrätten enligt artikel 5.1 a VMD inte är avsedd att vara 

begränsad till endast fall då ursprungsangivelsefunktionen skadas.
105

 

Kommissionen nöjde sig inte med sitt uttalande i Interflora utan försökte även 

begränsa funktionskriteriet genom sitt förslag till nytt varumärkesdirektiv och sitt förslag 

till ny varumärkesförordning avseende gemenskapsvarumärken.
106

 I direktivförslagets 

artikel 10.2 a, som bygger på nuvarande artikel 5.1 a VMD, stadgas att 

varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra tredje mans användning av varumärket vid 

dubbel identitet ”om sådan användning påverkar eller kan påverka varumärkets 

grundläggande funktion, det vill säga att garantera varornas eller tjänsternas ursprung för 

konsumenterna”. I övrigt motsvarar förslagets bestämmelse artikel 5.1 a VMD, bortsett från 

vissa språkliga ändringar. Motsvarande skrivelse återfinns även i artikel 9.2 a i 

kommissionens förslag till ny varumärkesförordning. Noterbart är att skäl nr 11 i ingressen 

till VMD återfinns i sin helhet i skäl nr 16 till kommissionens direktivförslag. Därmed har 

kommissionen inte avsett att förändra skrivelsen att ensamrätten vid dubbel identitet bör 

vara absolut eller skrivelsen att varumärkets funktion ”framför allt” är att garantera 

ursprunget av varan eller tjänsten. 

Kommissionen har motiverat sitt förslag till begränsning genom att argumentera för att 

erkännandet av ytterligare funktioner har skapat en rättslig osäkerhet. Kommissionen anser 

att denna osäkerhet synliggörs särskilt i förhållandet mellan fall av dubbel identitet och det 

utvidgade skyddet för kända varumärken.
107

 Den föreslagna begränsningen skulle därmed 

leda till ett ytterligare utvidgat skydd för kända varumärken i förhållande till varumärken 

som inte anses vara kända, eftersom kommissionen menar att endast kända varumärken kan 

ha ytterligare funktioner. Dessutom skulle en bedömning av ursprungsangivelsefunktionen 

alltid vara nödvändig för att fastslå varumärkesintrång vid dubbel identitet när varumärket 

inte är känt. Kur anser att kommissionens ambition att uppnå klarhet inte förverkligas utan 
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snarare riskerar att leda till nya diskussioner och teorier avseende innebörden av 

ursprungsangivelsefunktionen. Hon lyfter även teorin om att den föreslagna lydelsen skulle 

kunna leda till att en slags super-ursprungsangivelsefunktion skulle introduceras, med 

innebörden att funktionen alltid skulle anses skadas vid tredje mans 

varumärkesanvändning.
108

 

En annan aspekt som, enligt min tolkning, kan ha haft betydelse för kommissionens 

direktivförslag är risken att varumärkesinnehavarnas skydd blir för vidsträckt på bekostnad 

av konkurrensen på marknaden. Jag anser däremot att det är tydligt från EU-domstolens 

praxis avseende funktionskriteriet att det snarare rör sig om en mer begränsad ensamrätt till 

förmån för konkurrensen. En ytterligare förminskning av ensamrätten vid dubbel identitet 

genom att förneka skydd för ytterligare funktioner utöver ursprungsangivelsefunktionen bör 

därför inte vara önskvärd.  

Förslaget till begränsning av nuvarande artikel 5.1 a VMD respektive nuvarande 

artikel 9.1 a VMF har inte accepterats av rådet och Europaparlamentet, vilket framgår av de 

kompromissförslag som har utvecklats av dessa organ.
109

 Därmed står det klart att 

kommissionens förslag inte kommer att kunna förverkligas. Det kan följaktligen 

konstateras att en tydlig oenighet råder inom EU:s institutioner avseende tillämpningen av 

artikel 5.1 a VMD och funktionskriteriet.  

 

 

4.4 Inget absolut skydd? 

Mot bakgrund av att funktionskriteriet har bidragit med ett dolt skaderekvisit som 

kompletterar artikel 5.1 a VMD finns det återigen anledning att se till uttalandet i skäl 

nr. 11 i ingressen till VMD. Som tidigare nämnts anger detta uttalande att skyddet vid fall 
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av dubbel identitet bör vara absolut. I och med EU-domstolens praxisutveckling kan frågan 

därmed ställas huruvida detta skäl stadgar en varumärkesrättlig sanning eller om 

ensamrätten i dagsläget är långt ifrån absolut. Min åsikt är att det senare påståendet 

stämmer bäst överens med varumärkesinnehavarens ensamrätt såsom den idag är utformad.  

I den juridiska doktrinen har det konstaterats att det absoluta skyddet som förespråkas i 

direktivets ingress har inskränkts i och med att varumärkesinnehavaren endast kan göra sin 

ensamrätt gällande om någon av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas.
110

 

Kur och Dreier anser att skrivelsen om att skyddet bör vara absolut blir både opassande och 

oberättigad med hänsyn till utvecklingen av funktionskriteriet, eftersom den därmed inte 

stämmer överens med ensamrättens faktiska utformning.
111

 Vidare anser Kur att det borde 

ha varit EU-lagstiftarens uppgift att klargöra betydelsen av ingressens lydelse. Istället 

verkar det som att man förbisåg detta eller inte lyckades komma överens om något svar på 

hur skälet till direktivet ska tolkas.
112

 

Funktionskriteriet har ansetts vara ett typexempel på lagstiftning genom praxis, vilket 

gör kriteriet kontroversiellt.
113

 Hur har då EU-domstolen sett på innebörden av skäl nr. 11 

till VMD vid sin utveckling av funktionskriteriet? I ett mål från tiden innan 

funktionskriteriet etablerades, Silhouette, framgår det av EU-domstolens resonemang att 

domstolen förutsatte att skyddet vid fall av dubbel identitet är absolut.
114

 Efter domstolens 

utveckling av funktionskriteriet har man i Interflora uttryckt en försiktighet till uttalandet i 

direktivets ingress om att ensamrätten vid dubbel identitet bör vara absolut: 

 

”Skyddet mot otillåten användning av kännetecken som är identiska med ett varumärke för varor 

eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för klassificeras av 

unionslagstiftaren förvisso som ”absolut”. Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i 

perspektiv och påpekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i 

direktiv 89/104 än må vara, så syftar det enbart till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att 
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skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa 

att varumärket kan fylla sina funktioner.”115
 

 

EU-domstolens resonemang innebär att det absoluta skyddet vid dubbel identitet endast blir 

absolut vid fall då någon av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas. Därmed 

kan frågan ställas om inte även skäl 11 i ingressen till VMD bör sättas ”i perspektiv” till 

EU-domstolens praxis för att uppnå enhetlighet samt för att undvika rättsosäkerhet 

avseende omfånget av ensamrätten vid dubbel identitet. 

En annan aspekt av intresse för denna diskussion är de konsekvenser som uppkommer 

avseende bevisbördan i förhållande till funktionskriteriet. Det är varumärkesinnehavaren 

som bär bevisbördan för sitt påstående att en skyddad funktion skadas eller riskerar att 

skadas av tredje mans varumärkesanvändning.
116

 Denna placering av bevisbördan är, enligt 

min mening, logisk och i enlighet med principen om att den part som påstår att ett visst 

förhållande föreligger har bevisbördan för sitt påstående. Resultatet av EU-domstolens 

praxisutveckling avseende funktionskriteriet blir emellertid att varumärkesinnehavaren 

måste visa både att varumärket har den funktion som påstås skadas samt att funktionen 

faktiskt skadas eller riskerar att skadas. Det blir därmed i praktiken en tvåstegsbedömning 

som medför en bevisbörda i två steg.
117

 

Ursprungsangivelsefunktionen anses, till skillnad från övriga funktioner, alltid vara 

uppfylld eftersom denna utgör varumärkets grundläggande funktion.
118

 Det innebär att 

bevisbördan angående ursprungsangivelsefunktionen endast aktualiseras vid det andra 

steget i bedömningen, vilket är att visa att funktionen skadas eller kan skadas. Övriga 

funktioner uppfylls endast om varumärkesinnehavaren använder varumärket i ett visst syfte, 

exempelvis för reklamändamål eller i investeringssyfte.
119

 Detta får därför till följd att 

varumärkesinnehavaren först måste visa att varumärket har den funktionen som påstås 

genom att visa att innehavaren använt sitt varumärke för ett sådant ändamål som funktionen 
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avser. Sedan måste varumärkesinnehavaren i nästa steg bevisa att funktionen skadas eller 

kan skadas av tredje mans användning av varumärket.  

Utvecklingen av den dubbla bevisbördan avseende varumärkets övriga funktioner 

medför enligt min mening att den ”absoluta” ensamrätten vid dubbel identitet ytterligare 

förringas i förhållande till dessa övriga funktioner. En konsekvens av detta blir att 

varumärkesinnehavarens tunga bevisbörda medför svårigheter att få igenom en 

intrångstalan gentemot en tredje man som använder innehavarens varumärke. I praktiken 

blir därmed ensamrätten vid fall av dubbel identitet långt ifrån absolut, särskilt i de fall 

ingen risk för förväxling av varans eller tjänstens ursprung kan konstateras. 

 

 

4.5 Föreligger skada på någon funktion i Phony AB:s fall? 

Tidigare har det konstaterats att Competitors användning av Phonys varumärke utgör 

varumärkesanvändning eftersom de tre kriterierna som uttryckligen stadgas i artikel 5.1 a 

VMD är uppfyllda. Frågan om användningen är relevant och därmed utgör intrång är, enligt 

min mening, desto svårare.  

I denna bedömning kan återigen kopplingar göras till målet Layher där det, liksom i 

denna situation, rörde sig om en bild innehållande varumärkesinnehavarens varumärke utan 

någon förklarande text till varför märket innefattades i bilden. I Layher fanns den aktuella 

bilden med i svarandens produktkatalog.
120

 De specifika situationerna i de fall som avgjorts 

av EU-domstolen är svårare att applicera på detta fiktiva exempel. I exempelvis Arsenal, 

där EU-domstolen tydligt tog ställning för att användningen utgjorde intrång, var det fråga 

om tredje mans användning av varumärkesinnehavarens varumärke på sina egna varor. 

Fallet i L’Oréal avsåg däremot användning där tredje man tydligt angav vilka varor som 

hörde till varumärket och vilka varor som tredje man tillhandahöll.  

Den funktion som med största sannolikhet skulle aktualiseras vid en potentiell 

intrångsbedömning är ursprungsangivelsefunktionen. För att Competitors användning ska 

anses skada eller riskera att skada ursprungsangivelsefunktionen krävs att den relevanta 

omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan 
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Competitor och Phony eller ett materiellt samband mellan Competitors varor och Phony. 

Omsättningskretsen i detta fall bör vara den genomsnittlige användaren av mobiltelefoner 

och tillbehör till mobiltelefoner. Denna mobilanvändare ska dessutom vara normalt 

informerad och skäligen uppmärksam.
121

 Med vägledning av EU-domstolens bedömning i 

Google beror frågan om ursprungsangivelsefunktionen skadas på bildens utformning.
122

 I 

detta fall syns varumärket ”PHONY” tydligt på bilden. Även Competitors mobilladdare 

syns tydligt och den tillhörande texten anger att annonsen avser laddaren. En möjlig 

tolkning skulle kunna vara att det inte kan uteslutas att delar av omsättningskretsen får 

uppfattningen att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan parterna. Något som skulle 

kunna stärka denna uppfattning är det faktum att Phony var först med att lansera en laddare 

av detta slag, vilket skulle kunna föranleda uppfattningen om att ett slags 

licensarrangemang föreligger mellan parterna. Något materiellt samband mellan laddaren 

och Phony bör emellertid inte uppfattas eftersom laddaren är försedd med Competitors 

varumärke samt eftersom annonsen visas på Competitors hemsida. 

En annan tolkning är att annonsen tydligt visar att mobilladdaren härrör från 

Competitor medan Phonys mobiltelefon endast visar att laddaren fungerar till 

mobiltelefoner av diverse varumärken. Ett argument som stödjer denna bedömning är att 

den genomsnittlige mobilanvändaren kan anses vara mycket märkesmedveten, vilket skulle 

innebära att denna inte uppfattar annonsen som en antydan på att ett ekonomiskt eller 

materiellt samband föreligger. En liknande bedömning gjordes av HD i Layher, där 

domstolen ansåg att omsättningskretsen för byggnadsställningar var mycket kunnig, varför 

ursprungsangivelsefunktionen inte kunde anses skadas.
123

 Min slutsats, mot bakgrund av 

EU-domstolens bedömning av ursprungsangivelsefunktionen samt HD:s bedömning i 

Layher, är att det bör krävas stark bevisning för att få igenom ett påstående om att denna 

funktion skadas. En rimlig slutsats är därmed att dessa domstolar inte skulle bedöma 

ursprungsangivelsefunktionen som skadad i detta fall med hänsyn till kunskapen hos den 

märkesmedvetna omsättningskretsen. En annan fråga är hur en nationell underinstans skulle 

bedöma situationen, vilket kommer belysas nedan. Först ska det bedömas om någon 

ytterligare funktion kan vara tillämplig i denna situation. 
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Kvalitetsfunktionen bör i detta hänseende inte aktualiseras eftersom en konkurrents 

användning av en telefon av märket Phony knappast bör kunna ha någon effekt på 

varumärkets förmåga att garantera viss kvalitet. Även om kommunikationsfunktionens 

betydelse i dagsläget är oklar ser jag inte heller någon risk för att denna kan bli tillämplig, 

eftersom Phonys möjligheter att kommunicera med konsumenter och slutanvändare genom 

sitt varumärke knappast påverkas genom Competitors bild.  

Investeringsfunktionen aktualiseras, som ovan angivits, om varumärkesinnehavarens 

förmåga att använda sitt varumärke i syfte att anskaffa eller behålla ett gott rykte påverkas 

av tredje mans varumärkesanvändning. Min bedömning är att denna funktion inte bör 

aktualiseras i detta fall eftersom Phonys förmåga att värna om sitt rykte på marknaden inte 

bör påverkas av Competitors användning.  

Slutligen är frågan om reklamfunktionen kan vara av betydelse för bedömningen. Jag 

anser att inte heller denna funktion bör påverkas eftersom det, i enlighet med EU-

domstolens praxis, tycks krävas mycket tydligt negativa konsekvenser för 

varumärkesinnehavarens möjlighet att bruka sitt varumärke i reklam. Det räcker därmed 

inte med att vissa så kallade ”återverkningar” på reklamfunktionen kan inträffa.
124

 I 

förevarande fall bör inte Competitors bild kunna begränsa Phonys möjligheter att 

marknadsföra såväl sin egen laddare som sina mobiltelefoner.  

Det kan tyckas att tillkomsten av funktionskriteriet innebär att artikel 5.1 a VMD har 

utvecklats till förmån för varumärkesinnehavaren eftersom följden blir att 

intrångsprövningen utgår från varumärket och innehavarens skyddsintressen istället för att 

utgå från tredje mans användning.
125

 Funktionskriteriet har därigenom fått utstå kritik på 

grund av att varumärket har ansetts kunna ha ett flertal funktioner, vilket skulle kunna leda 

till en alltför omfattande ensamrätt.
126

 Det är dock tydligt från EU-domstolens praxis att 

funktionskriteriet inte har inneburit något vidare skydd för varumärkesinnehavaren utan, 

tvärtemot, har inneburit en inskränkning i det skydd som stadgas av ordalydelsen i artikel 

5.1 a VMD. Därmed har den varumärkesrättsliga ensamrätten fått en tydlig 

konkurrensfrämjande prägel, vilket synliggörs i bedömningen av funktionskriteriet ovan.  
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Svea HovR har emellertid nyligen, i målet Svenska Spel, prövat frågan om 

varumärkesintrång med beaktande av varumärkets grundläggande funktion och kommit 

fram till att denna funktion skadats.
127

 I målet hade Svenska Spel använt sig av 

begreppet ”Good Citizen” på sin hemsida för sponsring av lokala idrottsklubbar på 

Gotland. ”Good Citizen” är dock ett varumärke som registrerats av bolaget Cminc för 

samma slags tjänster som Svenska Spel använde begreppet för. Avseende frågan om skada 

på ursprungsangivelsefunktionen förelåg, ansåg HovR att det var tydligt att användningen 

avsåg Svenska Spels egen verksamhet. Därför menade HovR att det inte fanns anledning att 

pröva om användningen kunde innebära att en presumtiv kund kunde få uppfattningen att 

ett ekonomiskt samband fanns mellan Svenska Spel och Cminc. HovR hänvisade i detta 

avseende till p. 27 i EU-domstolens avgörande i Céline och konstaterade att användningen 

var ett typfall av att ursprungsangivelsefunktionen skadas eftersom en konsument kan få 

uppfattningen om att ”Good Citizen” härstammar från Svenska Spel och inte från Cminc.  

Vid en närmare titt på uttalandet i Céline angav EU-domstolen att skada på 

varumärkets grundläggande funktion riskeras ”när tredje man använder tecknet för sina 

varor eller tjänster på ett sådant sätt att konsumenterna kan få intrycket att tecknet anger det 

företag från vilket de aktuella varorna eller tjänsterna härrör”.
128

 Uttalandet är svårt att tyda 

men bör enligt min mening sättas i perspektiv till den fortsatta texten i samma punkt. EU-

domstolen hänvisade här till avgörandet i Arsenal och angav att ett varumärke måste kunna 

utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär varumärket har framställts eller 

tillhandahållits under kontroll av ett specifikt företag som ansvarar för dess kvalitet.
129

  

Min tolkning är att avsikten med domstolens argument i Céline inte var annan än att 

visa på en risk för att omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan varorna och 

varumärkesinnehavaren i de fall identiska varor eller tjänster från två olika näringsidkare 

bär identiska märken. Domstolens resonemang i Céline bör därmed inte kunna tolkas som 

att stadga något typfall av när ursprungsangivelsefunktionen skadas. Avgörandet ger 

snarare stöd för slutsatsen att denna funktion inte bara kan skadas när omsättningskretsen 

uppfattar ett ekonomiskt samband mellan parterna, utan även när omsättningskretsen får 
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uppfattningen om att ett materiellt samband föreligger mellan tredje mans varor och 

varumärkesinnehavaren. Som framgått av redogörelsen ovan har EU-domstolen inte heller i 

något annat mål rörande varumärkets ursprungsangivelsefunktion påstått att en sådan 

användning som avses i Svenska Spel skulle utgöra något typfall av att den grundläggande 

funktionen skadas.  

Jag anser att minoritetens uppfattning i Svenska Spel, som tydligare följer EU-

domstolens samlade praxis avseende funktionskriteriet, överensstämmer bättre med den 

gällande rätt som EU-domstolen har skapat. Minoriteten ansåg att Svenska Spels 

användning av ”Good Citizen” inte medförde skada på ursprungsangivelsefunktionen och 

att varumärkesintrång därmed inte förelåg.
130

 Avgörandet överklagades till HD, som inte 

meddelade prövningstillstånd. Målet påvisar att viss diskrepens föreligger i de nationella 

domstolarnas bedömning av funktionskriteriet. Denna skillnad riskerar därför att leda till 

osäkerhet hos varumärkesinnehavare som vill skydda sitt varumärke samt hos konkurrenter 

eller producenter av reservdelar och tillbehör som vill kunna använda 

varumärkesinnehavarens varumärke i sin marknadsföring.  

Sammanfattningsvis anser jag att Phony sannolikt får svårt att lyckas vid en process 

rörande varumärkesintrång mot bakgrund av EU-domstolens och HD:s praxis avseende 

frågan om skada på någon av varumärkets funktioner föreligger. Det finns dock, som ovan 

angivits, utrymme för att bedöma att ursprungsangivelsefunktionen skadas vid Competitors 

varumärkesanvändning. En sådan bedömning skulle i så fall skulle leda till en framgångsrik 

process från Phonys perspektiv. Mot bakgrund av att viss avvikelse från EU-domstolens 

praxis förekommit på nationell nivå är det emellertid svårt att med större säkerhet avgöra 

vilken framgång Phony skulle ha i en potentiell rättsprocess.  

Härnäst behandlas kompatibilitetsundantaget i artikel 6.1 c VMD och frågan om detta 

undantag kan aktualiseras i fall av tredje mans användning av annans varumärke i sin egen 

marknadsföring. Det följande avsnittet kommer bland annat att belysa ytterligare exempel 

på avvikelser från EU-domstolens praxis avseende funktionskriteriet i avgöranden från 

såväl EU-domstolen som från nationella domstolar, vilket i hög grad försvårar 

bedömningen av Phonys situation. 
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5 Kompatibilitetsundantaget 

5.1 Allmänt om kompatibilitetsundantaget 

Artikel 6 VMD innehåller vissa begränsningar av ett varumärkes rättsverkningar och utgör 

således ett undantag till artikel 5 VMD.
131

 Artikel 6.1 c stadgar att varumärkesinnehavaren 

inte har rätt att förhindra tredje man från att använda varumärket i näringsverksamhet om 

det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt som tillbehör 

eller reservdel. Användningen måste vidare ske i enlighet med god affärssed.  

Undantaget kan kallas för såväl kompatibilitetsundantaget som reservdelsundantaget. 

Som framgår av ordalydelsen i direktivet avser artikel 6.1 c VMD främst att ge tredje man 

möjlighet att kunna marknadsföra tillbehör eller reservdelar till varor som 

varumärkesinnehavaren tillhandahåller. Ordalydelsen medför en klar språklig koppling av 

bestämmelsen till marknadsföring av maskinreservdelar. Det är därför viktigt att påpeka att 

artikeln inte begränsas till dessa slags varor utan endast utgör en icke uttömmande 

exemplifiering.
132

 Artikel 6.1 c VMD avser därmed även tredje mans marknadsföring av 

varor som kan liknas med reservdelar och tillbehör. Dessutom inkluderas även tredje mans 

marknadsföring av reparationer och underhåll av varumärkesinnehavarens varor i detta 

undantag.
133

 Mot denna bakgrund har jag valt att använda mig av den mindre varuspecifika 

benämningen kompatibilitetsundantaget vid behandlingen av artikel 6.1 c VMD.  

Syftet med artikel 6 VMD är att förena två intressen, nämligen intresset av 

varumärkesskydd och intresset av fri rörlighet för varor och tjänster inom den gemensamma 

marknaden. Avsikten är att förena dessa intressen ”på ett sådant sätt att varumärkesrätten 

kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens 

som fördraget syftar till att införa och upprätthålla”.
134

 Undantaget är därmed viktigt för att 

balansera varumärkesskyddet mot upprätthållandet av en sund konkurrens på den 

gemensamma marknaden. Detta realiseras genom att bestämmelsen gör det möjligt för 

tillverkare av tillbehör till varor av välkända eller dyrare varumärken att konkurrera på 

marknaden, vilket ska leda till marknadsmässiga priser. Dessutom möjliggör artikel 6.1 c 
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VMD för köpare att få upp ögonen för andra näringsidkare som kan erbjuda reservdelar 

eller tillbehör billigare, snabbare eller till bättre kvalitet än varumärkesinnehavaren. 

Kompatibilitetsundantaget innebär emellertid också en risk för innehavaren av varumärket, 

genom att dennes varor kan kompletteras med tillbehör som inte håller samma kvalitet som 

innehavarens tillbehör. Detta kan leda till ett försämrat rykte för varumärkesinnehavaren i 

de fall dennes vara inte fungerar på grund av brister i tillbehör som producerats av tredje 

man.
135

 Det är dock något som varumärkesinnehavaren får anses tåla till förmån för en sund 

konkurrens. HD angav i målet Volvoservice att syftet med undantaget är att undvika att 

varumärkesinnehavaren får monopol på eftermarknaden, eftersom detta skulle kunna få 

allvarliga konkurrensbegränsade effekter. Målet rörde en icke-auktoriserad bilverkstads 

användning av begreppet ”Volvoservice” på verkstadens skyltar samt när personalen 

svarade i telefon.
136

 Användningen av Volvos varumärke ansågs inte vara förenligt med 

undantaget och utgjorde därmed varumärkesintrång respektive intrång i Volvos firmarätt.  

Nedan följer en redogörelse för innebörden av artikel 6.1 c VMD och de 

bedömningsgrunder som ska beaktas för att bestämmelsen ska anses vara tillämplig. Efter 

det ställs frågan huruvida undantaget och funktionskriteriet, såsom dessa är utformade idag, 

är förenliga med varandra eller om funktionskriteriet har begränsat tillämpligheten av 

undantaget i artikel 6.1 c VMD.  

 

 

5.2 Kravet på nödvändig användning i enlighet med god affärssed 

5.2.1 Nödvändig användning 

För att undantaget i artikel 6.1 c VMD ska aktualiseras är det inte tillräckligt att tredje man, 

som tillhandahåller tillbehör till varumärkesinnehavarens varor, anser det vara smidigare att 

använda innehavarens varumärke i sin reklam än att behöva marknadsföra sina varor på 

annat sätt. Användningen av varumärket måste vara nödvändig för att undantaget ska vara 

tillämpligt. Detta nödvändighetskriterium är specifikt för just artikel 6.1 c VMD och 

återfins därmed inte i de övriga undantagen i direktivets artikel 6.1 a respektive b. Eftersom 
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kompabilitetsundantaget inte syftar till att göra skillnad mellan varors potentiellt avsedda 

ändamål, är därmed nödvändighetskriteriet istället avgörande för om viss användning 

omfattas av bestämmelsen eller inte.
137

 

Innebörden av nödvändighetsrekvisitet har bland annat prövats av EU-domstolen i 

målet BMW.
138

 Som tidigare nämnts rörde målet BMW:s talan mot en ägare av en 

bilverkstad som sålde begagnade bilar av märket BMW samt utförde underhåll och 

reparationer av BMW-bilar. Verkstaden uppgav sig vara ”specialist” på BMW. Frågan 

avseende verkstadens marknadsföring av återförsäljning av bilar prövades i enlighet med 

konsumtionsregeln i artikel 7 VMD och faller därmed utanför syftet för denna 

undersökning. Marknadsföringen av reparationer och underhåll av BMW:s bilar föll 

däremot under artikel 6.1 c VMD, eftersom sådan användning anger ändamålet med en viss 

tjänst i den mening som avses i bestämmelsen. Det rörde sig därmed om angivande av vilka 

produkter som passar till en viss tjänst istället för det traditionella typfallet av artikel 6.1 c 

VMD, där användningen avser att identifiera de produkter som en viss reservdel eller ett 

visst tillbehör passar till. Angående nödvändighetskriteriet konstaterade domstolen 

kortfattat att det var nödvändigt att använda varumärket BMW för att kunna ange 

ändamålet med de tjänster som verkstaden tillhandahöll. Domstolen ansåg att det var 

tillräckligt att påpeka att en oberoende näringsidkare som utför reparationer och underhåll 

av BMW-bilar inte kan upplysa sina kunder om att denne utför tjänsten utan att använda 

varumärket BMW.
139

 

EU-domstolen vidareutvecklade sedan bedömningen av nödvändighetskriteriet i 

Gillette.
140

 Målet rörde LA-Laboratories marknadsföring av rakblad i Finland. Dessa 

rakblad angavs passa till rakhyvlar av märket Gillette Sensor och därmed aktualiserades 

artikel 6.1 c VMD i bedömningen av huruvida marknadsföringen utgjorde 

varumärkesintrång eller inte. EU-domstolen hänvisade i bedömningen avseende 

nödvändighetskriteriet till BMW och konstaterade att en användning är nödvändig om tredje 

man i praktiken inte kan upplysa allmänheten om att dennes varor passar till 

varumärkesinnehavarens varor på något annat sätt än genom användning av innehavarens 
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varumärke.
141

 Därmed krävs en bedömning av huruvida det finns andra praktiskt möjliga 

tillvägagångssätt för tredje man. Domstolen prövade härvid om tredje man istället skulle 

kunna använda sig av tekniska standarder eller normer för att förklara varans avsedda 

ändamål. Sådana standarder och normer måste i så fall generellt användas i fråga om den 

typ av vara som tredje man tillhandahåller och måste dessutom vara kända för den 

målgrupp som varan riktar sig till. De ska också kunna ge målgruppen begripliga och 

fullständiga upplysningar om varans avsedda ändamål.
142

 Det är därmed inte tillräckligt att 

konstatera förekomsten av en möjlighet att använda tekniska standarder eller normer för att 

kunna fastslå att tredje mans användning strider mot nödvändighetskriteriet. En användning 

av sådana standarder och normer måste också kunna fylla en upplysande funktion. Om en 

sådan funktion inte kan uppnås är detta inget praktiskt möjligt alternativ till att använda 

varumärkesinnehavarens varumärke.  

  

5.2.2 God affärssed 

5.2.2.1 En helhetsbedömning 

För samtliga undantag i artikel 6.1 VMD gäller att användningen av 

varumärkesinnehavarens varumärke måste ske i enlighet med god affärssed för att vara 

tillåten. Innebörden av kriteriet har klargjorts av EU-domstolen i målet Gerolsteiner 

Brunnen.
143

 Målet rörde en tvist mellan bolaget Gerolsteiner Brunnen, som innehavare av 

varumärket ”Gerri” för diverse drycker, och bolaget Putsch, som marknadsförde 

läskedrycker med etiketter innehållande orden ”KERRY Spring”. Dryckerna som Putsch 

tillhandahöll tillverkades av bolaget Kerry Spring Water och med vatten från källan Kerry 

Spring. Den nationella domstolen ansåg att märkena var förväxlingsbara enligt artikel 5.1 b 

VMD och ställde därmed frågor till EU-domstolen avseende tillämpningen av artikel 6.1 b 

VMD, som bland annat ger undantag från artikel 5 för användning i syfte att ange ett 

geografiskt ursprung.  

EU-domstolen konstaterade att det enda aktuella bedömningskriteriet var huruvida 

användningen skedde i enlighet med god affärssed. Med hänvisning till domstolens 
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avgörande i BMW konstaterade domstolen sedan att kravet på användning i enlighet med 

god affärssed i huvudsak innebär en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens 

berättigade intressen.
144

 Enligt EU-domstolens avgörande i BMW överensstämmer denna 

lojalitetsplikt med den som en återförsäljare har när denne annonserar om sin 

återförsäljning av innehavarens varor.
145

 Domstolen i Gerolsteiner Brunnen fastslog vidare 

att endast det faktum att ljudlikhet föreligger mellan ett registrerat varumärke och en 

uppgift om geografiskt ursprung inte är tillräckligt för att anse att användningen inte är i 

enlighet med god affärssed.
146

 Därefter konstaterade domstolen att den nationella 

domstolen ska göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter. I det 

aktuella fallet utgjorde sådana relevanta omständigheter bland annat formen och etiketten 

på flaskan för de drycker som Putsch tillhandahöll, dvs. egenskaper om varans utformning. 

Detta för att kunna avgöra om företaget kunde anses bedriva illojal konkurrens i 

förhållande till varumärkesinnehavaren.
147

 

EU-domstolen fastställde i Gillette att en annan omständighet att beakta vid 

helhetsbedömningen är på vilket sätt varan som tredje man marknadsför framställs. I denna 

omständighet innefattas även att beakta hur varumärkesinnehavarens varumärke skildras, 

på vilket sätt tredje man har gjort åtskillnad mellan sitt eget varumärke och det varumärke 

som används samt vilka ansträngningar som tredje man gjort för att se till att 

konsumenterna skiljer mellan dennes varor och varumärkesinnehavarens varor.
148

 Om 

tredje man eventuellt framställer sina varor som av samma kvalitet eller med liknande 

egenskaper som varumärkesinnehavarens varor, ska även detta beaktas vid domstolens 

helhetsbedömning.
149

 

 

5.2.2.2 Användning som kan ge sken av ett ekonomiskt eller materiellt samband 

Ett typfall av då tredje mans användning inte kan anses vara förenlig med artikel 6.1 c 

VMD är när användningen ger sken av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan 
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tredje man och varumärkesinnehavaren.
150

 Denna del av bedömningen avseende kravet på 

god affärssed aktualiserades först i BMW. EU-domstolen angav i målet att 

varumärkesinnehavaren ska kunna hindra tredje mans användning av innehavarens 

varumärke om användningen kan ge intrycket av att det föreligger ett ekonomiskt samband 

mellan tredje man och varumärkesinnehavaren. Ett eventuellt intryck av att tredje man 

ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller har ett särskilt samband till 

varumärkesinnehavaren är särskilt beaktansvärt i detta hänseende.
151

  

I Anheuser-Busch angav EU-domstolen att användning är i strid med kravet på god 

affärssed om allmänheten, eller åtminstone en väsentlig del av denna, kan uppfatta att ett 

samband föreligger mellan tredje mans varor och varumärkesinnehavaren och om tredje 

man varit medveten om detta.
 152

 Domstolen hänvisade här till vad jag tidigare har valt att 

definiera som ett materiellt samband.  

Målet Portakabin är ytterligare ett avgörande avseende sökordsannonsering genom 

Googles tjänst AdWords.
153

 I målet prövades om bolaget Primakabin, som sålde nya och 

begagnade flyttbara byggnader, genom sin sökordsannonsering gjorde intrång i det 

varumärke som innehades av bolaget Portakabin, som tillverkade och sålde flyttbara 

byggnader. I detta avgörande aktualiserades även undantaget i artikel 6.1 c VMD och 

kravet på god affärssed. EU-domstolen utvecklade domstolens praxis från Anheuser-Busch 

avseende frågan om tredje mans vetskap om omsättningskretsens uppfattning av ett 

samband mellan tredje mans varor och varumärkesinnehavarens varor. Domstolen fastslog 

att ifall annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för 

omsättningskretsen att veta om de varor som avses i annonsen härrör från 

varumärkesinnehavarens eller från tredje man, kan annonsören knappast påstå att denne 

inte var medveten om annonsens otydlighet. Anledningen till denna slutsats är det faktum 

att valet av sökord och utförande av annonsen utgör medvetna val inom ramen för 

annonsörens marknadsföringsstrategi.
154
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5.2.2.3 Renommésnyltning, misskreditering och imitering 

Om varumärkesinnehavarens varumärke åtnjuter ett visst renommé ska bedömningen av 

huruvida användningen sker i enlighet med god affärssed göras med beaktande av om 

tredje man drar fördel av varumärkets renommé.
155

 Följden blir då att sådan användning 

som innebär renommésnyltning inte är förenlig med kravet på användning i enlighet med 

god affärssed. Detsamma gäller om tredje man, genom sin användning av varumärket, 

misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om varumärket.
156

 Tredje mans användning är 

inte heller i enlighet med kravet på god affärssed om denne framställer sina varor som 

imitationer eller ersättningar till varumärkesinnehavarens varor.
157

 

 

 

5.3 Är undantaget fortfarande aktuellt?  

Som ovan angivits utgör artikel 6.1 VMD ett undantag till artikel 5.1 VMD. Detta bör 

innebära att vissa typer av tredje mans användning av ett varumärke faller inom ramen för 

artikel 5.1 a VMD, men kan bedömas vara tillåtlig genom tillämpning av artikel 6.1 c VMD. 

Denna logiska syn på bestämmelsernas förhållande till varandra återspeglar dock, enligt 

min mening, inte längre rättsläget de lege lata.  

Med beaktande av den rättsliga utvecklingen av funktionskriteriet framgår det klart att 

ursprungsangivelsefunktionen är den starkast skyddade funktionen eftersom denna utgör 

varumärkets grundläggande funktion. Det har också framgått ovan att denna funktion alltid 

anses vara uppfylld hos varumärket, vilket innebär att ingen prövning av huruvida 

funktionen skyddas behöver göras. Frågan blir endast om ursprungsangivelsefunktionen 

skadas eller kan skadas av tredje mans användning. Denna skadebedömning innebär en 

undersökning om den relevanta omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett 

ekonomiskt samband mellan parterna eller ett materiellt samband mellan varorna och 

varumärkesinnehavaren.  

Kompatibilitetsundantaget aktualiseras, som ovan angivits, om tredje mans användning 

bedöms vara nödvändig och i enlighet med god affärssed. Eftersom bedömningen av god 
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affärssed inkluderar en bedömning av huruvida omsättningskretsen får uppfattningen av att 

ett ekonomiskt eller materiellt samband föreligger, tangerar detta kriterium bedömningen 

av skada på ursprungsangivelsefunktionen. Denna kollision har även uppmärksammats i 

Layher, där HD noterade att ”i viss mån samma omständigheter kan komma under 

bedömning vid prövningen av om det har uppstått en skada eller risk för skada på 

ursprungsangivelsefunktionen och vid den eventuellt efterföljande prövningen av om 

användningen omfattas av begränsningen i artikel 6.1 c”.
158

 Därmed uppkommer frågan om 

undantaget fortfarande är aktuellt eller om det snarare kan beskrivas som en illusion. 

Det kan i detta hänseende konstateras att EU-domstolen i Gillette, som är ett senare 

avgörande än Arsenal, endast behandlade artikel 6.1 c VMD.
159

 Frågan är hur EU-

domstolen skulle ha behandlat tvisten om den nationella domstolen, utöver frågor avseende 

tillämpningen av artikel 6.1 c, även hade ställt tolkningsfrågor avseende artikel 5.1 a. Med 

beaktande av den praxisutveckling som formades i och med Arsenal, tror jag att utgången i 

Gillette då hade blivit en annan, nämligen ett avgörande innebärande att användningen av 

Gillettes varumärke inte kunde anses skada någon av varumärkets funktioner. Samma 

resonemang kan appliceras på målet BMW.
160

 Ifall BMW hade prövats efter att 

funktionskriteriet hade utvecklats, hade domstolen kunnat stanna vid att bedöma artikel 

5.1 a VMD och funktionskriteriet. En bedömning enligt artikel 6.1 c VMD hade därmed 

inte varit nödvändig i en sådan prövning.  

I Portakabin hade den nationella domstolen ställt frågor till EU-domstolen om 

tolkningen av både artikel 5.1 a och artikel 6.1 c VMD, vilket ledde till att EU-domstolen 

behandlade båda dessa artiklar i sitt förhandsavgörande.
161

 Domstolen stadgade härvid att 

undantaget i artikel 6.1 c är i stort sett omöjligt att åberopa vid sökordsannonsering, 

eftersom endast ursprungsangivelsefunktionen aktualiseras vid prövningen under artikel 5.1 

a. Domstolen fastslog att när ursprungsangivelsefunktionen skadas kan annonsören inte 

påstå att dennes sökordsannonsering är i enlighet med god affärssed. Samtidigt angav EU-

domstolen att det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av 
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 NJA 2014 s. 580 p. 19. Eftersom HD ansåg att Mon.Zons användning av Layhers varumärke inte skadade 

ursprungsangivelsefunktionen fanns inte anledning att pröva undantaget i artikel 6.1 c, vars tillämpning 

annars hade varit en mycket intressant fråga i det fall ursprungsangivelsefunktionen hade ansetts skadas. 
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samtliga relevanta omständigheter i den enskilda situationen för att bedöma om det kan 

finnas omständigheter som talar för en omvänd slutsats.
162

 Därmed stängde inte domstolen 

helt dörren för tillämpningen av artikel 6.1 c VMD, även om domstolen tydligt markerade 

sin ståndpunkt i frågan.  

Enligt min mening kan det resonemang som EU-domstolen förde i Portakabin vara 

applicerbart även på andra former av varumärkesanvändning, utöver sökordsannonsering. 

Exempelvis kan det konstateras att endast ursprungsangivelsefunktionen ansågs vara 

tillämplig i Layher, vilket i så fall innebär att samma resonemang bör kunna appliceras på 

situationen att tredje man använder varumärkesinnehavarens varumärke i sin 

produktkatalog.
163

 Från denna slutsats är det inte alltför vidsträckt att även dra slutsatsen att 

resonemanget från Portakabin bör aktualiseras vid andra former av marknadsföring, 

exempelvis vid användning av diverse reklambilder och vid annan slags marknadsföring 

online utöver sökordsannonsering. Domstolens till synes situationsbaserade bedömning för 

sökordsannonsering bör därmed inte vara så specifik som vid en första anblick. Den praxis 

som hittills finns tillgänglig avseende funktionskriteriet har främst granskat 

ursprungsangivelsefunktionen medan övriga funktioner inte har tillerkänts något särskilt 

vidsträckt skydd. Kompatibilitetsundantaget bör därmed inte heller aktualiseras vid någon 

annan situation där endast ursprungsangivelsefunktionen skadas, utöver fall av 

sökordsannonsering. Anledningen till detta är det faktum att sådan varumärkesanvändning 

som skadar ursprungsangivelsefunktionen inte kan anses vara i enlighet med god affärssed, 

eftersom dessa bedömningar tangerar varandra. 

Det kan noteras att Stockholms tingsrätt nyligen har avgjort ett mål med beaktande av 

kompatibilitetsundantaget.
164

 Solna Bilteknik, som är en oberoende bilverkstad, använde i 

sitt kännetecken texten ”Solna Bilteknik” samt bilder på diverse olika varumärken från 

olika biltillverkare, bland annat Volvos varumärke. Volvo förde därför talan om 

varumärkesintrång. Tingsrätten ansåg att användningen inte kunde undantas genom 

kompatibilitetsundantaget eftersom denna varken var nödvändig eller i enlighet med god 

affärssed. Nödvändighetskriteriet uppfylldes inte eftersom Solna Bilteknik använde sig av 

Volvos varumärke i större utsträckning än för att endast ange att företaget utförde 
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reparationer och underhåll av Volvobilar. Exempelvis användes även varumärket för 

verkstadens biluthyrningsverksamhet, vilket inte ansågs utgöra nödvändig användning. 

Vidare var användningen inte i enlighet med kravet på god affärssed på den grunden att 

användningen gav intryck av att ett ekonomiskt samband förelåg mellan Solna Bilteknik 

och Volvo.  

Noterbart är att tingsrätten överhuvudtaget inte prövade tvisten med beaktande av 

funktionskriteriet, varför domens förenlighet med EU-domstolens praxis kan ifrågasättas. 

Själva utgången i målet bör emellertid ha blivit densamma även med beaktande av 

funktionskriteriet, eftersom domstolen konstaterade att omsättningskretsen kunde få 

uppfattningen av att ett ekonomiskt samband mellan parterna förelåg. Därmed är det inte 

utgången av målet som kan anses vara oförenlig med EU-rättens praxis, utan det faktum att 

tingsrättens bedömning utesluter det bedömningssteg som EU-domstolen har stadgat i och 

med utvecklingen av funktionskriteriet. Noterbart är att tingsrättens dom överklagades men 

beviljades inte prövningstillstånd i HovR av varken HovR eller HD, något som enligt min 

mening hade varit önskvärt med beaktande av den oklarhet som råder avseende undantagets 

tillämplighet i och med utvecklingen av funktionskriteriet.  

 

 

5.4 Kompatibilitetsundantaget och Phony AB 

Mot bakgrund av vad som ovan angivits kan en bedömning av kompatibilitetsundantaget 

vara svårtillgänglig i tvisten mellan Phony och Competitor vid beaktande av EU-

domstolens praxis. Både EU-domstolen och nationella domstolar har emellertid, till viss del, 

fortsatt att avgöra mål med beaktande av kompatibilitetsundantaget även efter utvecklingen 

av funktionskriteriet. Därför kan det inte uteslutas att artikel 6.1 c VMD skulle kunna 

aktualiseras vid en eventuell process mellan Phony och Competitor. Denna prövning 

kommer emellertid att göras mot bakgrund av det faktum att en fullständig granskning av 

artikel 5.1 a VMD, innefattande en bedömning av funktionskriteriet, har gjorts ovan. 

Jag har tidigare bedömt att den funktion som sannolikt skulle kunna aktualiseras är 

ursprungsangivelsefunktionen. Om denna funktion inte skulle anses skadas stannar dock 

bedömningen vid artikel 5.1 a VMD och varumärkesintrång föreligger då inte. Om 



60 

 

ursprungsangivelsefunktionen istället skulle anses skadas av Competitors 

varumärkesanvändning får det till följd att Competitor inte heller skulle kunna hävda att 

användningen omfattas av kompatibilitetsundantaget eftersom kravet på god affärssed 

automatiskt inte skulle anses vara uppfyllt.  

Ifall någon annan funktion utöver ursprungsangivelsefunktionen hade ansetts vara 

aktuell, skulle bedömningen kunna leda till undantaget i artikel 6.1 c VMD. Som tidigare 

angivits är domstolarna emellertid inte särskilt villiga att fastslå skada på någon annan 

funktion än ursprungsangivelsefunktionen. Dessutom har varumärkesinnehavaren en 

mycket tung bevisbörda för sitt påstående att någon av varumärkets ytterligare funktioner 

skadas eller riskerar att skadas, eftersom denne inledningsvis också måste visa att 

varumärket innehar någon av dessa funktioner. Frågan är hur en bedömning av 

kompatibilitetsundantaget skulle se ut vid fall då någon ytterligare funktion skadas samt 

ifall kravet på god affärssed skulle anses vara uppfyllt i en sådan situation. En möjlig 

utveckling skulle kunna vara att kravet på god affärssed i praktiken aldrig kan anses vara 

uppfyllt när skada föreligger på någon av varumärkets funktioner. En tillämpning av 

undantaget i artikel 6.1 c VMD skulle därmed i praktiken aldrig kunna aktualiseras, vilket 

rimligen inte har varit varken EU-lagstiftarens eller EU-domstolens avsikt. Något som står 

klart är att EU-domstolen behöver klargöra problematiken avseende 

kompatibilitetsundantagets förhållande till funktionskriteriet. Ett sådant förtydligande är 

önskvärt dels avseende frågan om en potentiellt generell tillämplighet av domstolens 

resonemang i Portakabin, dels avseende undantagets betydelse för varumärkets övriga 

funktioner utöver den grundläggande ursprungsangivelsefunktionen. 
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6 Avslutande kommentarer 

Avsikten med denna uppsats har, som inledningsvis presenterats, varit att analysera 

förhållandet mellan artikel 5.1 a och artikel 6.1 c VMD. Hur dessa bestämmelser förhåller 

sig till varandra är inte någon självklarhet, vilket främst synliggörs vid beaktande av praxis 

från EU-domstolen och från nationella domstolar. Även om varje enskilt fall måste 

bedömas utifrån dess specifika förutsättningar, innebär ändå domstolarnas praxis en 

rättsosäkerhet. Jag har ovan visat att nationella domstolar delvis har följt EU-domstolens 

praxisutveckling avseende funktionskriteriet. Jag har också påpekat att det har förekommit 

fall då såväl EU-domstolen som nationella domstolar har gjort sina bedömningar utifrån 

undantaget i artikel 6.1 c VMD utan att se till funktionskriteriet.  

Den konstaterade skillnaden mellan domstolarnas avgöranden kan emellertid i många 

fall leda till samma slutresultat, eftersom de bedömningskriterier som fastslagits tangerar 

varandra. Frågan kan därför ställas om detta är ett icke-problem. Jag anser emellertid att de 

oklarheter som råder mellan artikel 5.1 a och 6.1 c VMD är problematiska och att en 

förändring eller ett klargörande är nödvändigt. En följd av rättsläget kan annars bli att de 

nationella domstolarnas avgöranden skiljer sig åt på väsentliga punkter, såsom vid 

bedömning av när någon funktion anses skadas eller huruvida kompatibilitetsundantaget är 

tillämpligt i en viss situation. Sådana skillnader i domstolarnas bedömningar kan också leda 

till att eventuella frågeställningar till EU-domstolen utformas på olika sätt, beroende på den 

hänvisande domstolens synsätt på bestämmelserna i artikel 5.1 a och 6.1 c VMD. Detta kan 

följaktligen riskera att leda till svåröverskådliga förhandsavgöranden från EU-domstolen i 

de fall domstolen väljer att hålla sin bedömning inom ramen för de frågor som ställts av den 

nationella domstolen. 

Denna osäkerhet angående rättslägets utformning medför svårigheter för företag som 

Phony AB att kunna avgöra sin eventuella framgång vid en potentiell domstolsprocess 

avseende tredje mans marknadsföring genom användning av bolagets varumärke. 

Svårigheter uppkommer även för företag som Competitor AB att med säkerhet kunna 

bedöma tillåtligheten av sin varumärkesanvändning i syfte att konkurrera på marknaden 

och mer framgångsrikt kunna nå ut till potentiella kunder.  
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Som tidigare angivits är syftet med artikel 6 VMD att förena två intressen, nämligen 

intresset av varumärkesskydd och intresset av fri rörlighet för varor och tjänster, därmed 

inbegripet ett konkurrensintresse. Det är enligt min mening tydligt att utvecklingen av 

funktionskriteriet har inneburit att denna intresseavvägning har förskjutits från undantaget 

till att behandlas redan vid bedömningen av tillämpligheten av ensamrätten i artikel 5.1 a 

VMD. Den gallring av vilka typer av användning som ska ses som godtagbara till fördel för 

en sund konkurrens på marknaden har därmed redan gjorts i bedömningen av artikel 5.1 a 

VMD. Detta gör att artikel 6.1 c VMD kan betraktas som överflödig, åtminstone vid fall av 

dubbel identitet där ursprungsangivelsefunktionen aktualiseras. EU-domstolen har också 

ställt upp höga krav för att de ytterligare funktioner som domstolen hittills har behandlat 

ska anses skadas av tredje mans varumärkesanvändning. Det är därmed tydligt att även 

bedömningen av skada på någon av varumärkets ytterligare funktioner är 

konkurrensbetingad. Följden av denna förskjutning blir att artiklarna 5.1 a och 6.1 c VMD 

inte längre är kompatibla med varandra. 

För att bestämmelserna i artikel 5.1 a och artikel 6.1 c VMD ska vara förenliga ser jag 

tre möjliga alternativ till förändring av rättsläget. Det första alternativet är att antingen 

slopa eller omformulera funktionskriteriet för att istället genomföra den 

konkurrensbetingade bedömningen under artikel 6 VMD. En omformulering skulle kunna 

innebära mindre strikta kriterier för att konstatera att någon av varumärkets funktioner 

skadas och därmed en lättnad i varumärkesinnehavarens bevisbörda. Denna förändring 

skulle sannolikt stämma bättre överens med bestämmelsernas ursprungliga syften.  En 

tydligare uppdelning kan leda till att artikel 5.1 a VMD anses vara mer förenlig med syftet 

att ge ett absolut skydd vid dubbel identitet medan bedömningen under artikel 6.1 c VMD 

skulle anses fylla sitt syfte som en intresseavvägning. En förändring av funktionskriteriet 

kan därför innebära en logisk uppdelning av artiklarna ur ett lagtekniskt och strukturellt 

perspektiv. Jag anser däremot att det inte är troligt att EU-domstolen skulle välja att överge 

eller ändra sin praxis angående funktionskriteriet. Jag tror inte heller att en sådan förändring 

kan väntas genomföras lagstiftningsvägen. Därför stannar jag vid att endast konstatera att 

det i teorin finns en möjlighet till att genomföra en sådan förändring av domstolens 

praxisutveckling.  
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Ett andra alternativ kan vara att utvidga undantagsbestämmelserna i artikel 6 VMD. Frågan 

är hur denna utvidgning skulle se ut och vilka tillägg som krävs för att uppnå en 

undantagsbestämmelse som i praktiken faktiskt kan aktualiseras, trots funktionskriteriets 

existens. En sådan utvidgning skulle åtminstone behöva åsidosätta kravet på användning i 

enlighet med god affärssed alternativt omformulera innebörden av kravet, eftersom denna 

bedömning tangerar bedömningen av funktionskriteriet. Jag ställer mig därför tveksam till 

lämpligheten av en sådan utvidgning, eftersom ett undantag som godtar användning i strid 

med god affärssed knappast kan anses vara önskvärt. 

Slutligen innebär det tredje alternativet ett tydliggörande av dagens rättsläge från såväl 

EU-lagstiftaren som från EU-domstolen. Om bedömningen av ensamrätten under artikel 

5.1 a VMD i fortsättningen ska göras med beaktande av behovet av en sund konkurrens, 

bör ingressen till VMD inte hänvisa till ett absolut skydd vid dubbel identitet. Dessutom 

bör EU:s organ reda ut den oenighet som råder mellan dessa för att sedan tydliggöra 

explicit i artikel 5.1 a VMD att ensamrätten först aktualiseras om någon av varumärkets 

funktioner skadas eller riskerar att skadas. Följden av detta blir att artikel 6 VMD skulle bli 

ett sällan applicerbart undantagsfall, vilket förändrar artikelns ursprungliga syfte. Därför 

anser jag att detta alternativ inte utgör det förslag som är mest förenligt med 

bestämmelsernas ursprungliga syfte. Förslaget utgör emellertid det alternativ som 

antagligen har störst möjlighet att faktiskt genomföras med beaktande av EU-domstolens 

och EU-lagstiftarens rättsliga ståndpunkt.  

Den fördel som kan vinnas av ett klargörande är att ett sådant förtydligande potentiellt 

kan leda till enhetlighet inom samtliga EU:s medlemsstater avseende den 

varumärkesrättsliga intrångsbedömningen. En sådan enhetlighet skulle sannolikt vara 

fördelaktig för såväl varumärkesinnehavare som konsumenter och varumärkesanvändare. 

Varumärkesinnehavare skulle gynnas genom att ett tydliggörande medför större 

förutsebarhet vid en övervägning av om processuella åtgärder bör vidtas vid tredje mans 

varumärkesanvändning. Konsumenter skulle främjas genom att ett tydligare regelverk och 

en enhetlig praxisbildning kan medföra att tredje mans marknadsföring anpassas till 

rättsläget. Konsumenter bör därigenom kunna nås av fler aktörer på marknaden utan att 

riskera att missbedöma varornas eller tjänsternas ursprung eller kvalitet. Slutligen gynnas 

varumärkesanvändarna genom att dessa tydligare kan överblicka den rättsliga positionen 
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avseende vad som utgör godtagbar marknadsföring genom användning av någon annans 

varumärke. 

Sammanfattningsvis kan här konstateras, mot bakgrund av den analys som har anförts 

ovan, att någon klar lösning av situationen mellan Phony och Competitor inte kan erbjudas 

i frågan om tredje mans användning av annans varumärke i egen marknadsföring. Bolagen 

får därför överväga de risker och möjligheter som deras ageranden innebär, i väntan på 

tydligare vägledning från såväl EU-domstolen och HD som från EU:s lagstiftningsorgan. 

När en sådan vägledning kan väntas samt om något av de alternativ som jag har presenterat 

ovan kan aktualiseras återstår att se. Något som däremot är säkert är att det finns behov av 

klargörande avseende förhållandet mellan artiklarna 5.1 a och 6.1 c VMD, trots all den 

praxis som EU-domstolen har utvecklat rörande bestämmelserna. En passande avslutning 

till denna analys kan därför hämtas från domstolens avgörande i engelska Court of Appeal i 

målet O2: 

 

”European trade mark law is in danger of becoming a forest of case law where everyone 

loses their way.”
165

 

 

  

                                                           
165

 O2 v Hutchison [2007] E.C.C. 14, Court of Appeal (Civil Division). 
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