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Sammanfattning 

Idag kan vi se att det blir allt vanligare att varumärken utnyttjas av en tredje part. Därför kan 

det också finnas en problematik i att innehavaren av ett varumärke inte får den skydd som 

önskas. Med uppsatsen avser jag att utreda vart gränsdragningen för användning av annans 

varumärke utan innehavarens godkännande går. Hur långt kan ett företag gå i användningen 

av annans varumärke utan att innehavaren själv har godkänt användningen?  

Att jag sedan valt en komparativ approach och jämför Sverige med USA, har att göra med 

öppnandet av kaféet Dumb Starbucks i USA. Om något liknande skulle ske i Sverige, skulle 

det sannolikt innebära otillbörligt snyltande på annans renommé.  I USA finns det däremot 

något som kallas ”fair use”, vilket innebär att det under vissa förutsättningar är godtagbart 

att använda någon annans varumärke. Men hur långt är det möjligt att gå?  
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1. Inledning 

Vi påverkas dagligen av olika slags reklam. Bara på den stund från att vi sätter oss i bilen och 

har kommit fram till jobbet, har vi passerat flera olika reklamaffischer med företag som 

marknadsför sina varor och tjänster. Det är inte alltid enkelt att bygga upp ett varumärke, utan 

innebär många gånger stora investeringar för företaget, därför är det också oerhört viktigt att 

varumärken skyddas. I Sverige omfattas varumärkesskyddet bland annat av Varumärkeslagen 

och Marknadsföringslagen. Skyddet innebär att ensamrätten till ett varumärke hindrar andra 

från att dra otillåten fördel av det redan befintliga varumärket. Ensamrätten till ett varumärke 

kan uppkomma antingen genom att företaget har registrerat varumärket eller genom att 

varumärket anses inarbetat.
1
 Begreppet renommésnyltning har en central roll i uppsatsen, 

vilket föreligger då ett företag drar olovlig vinning av ett annat företags varumärke. Det 

handlar således om en typ av otillbörlig marknadsföring.
2
  

 

Något som har diskuterats väldigt mycket i USA den senaste tiden är öppnandet av ett kafé 

med namnet ”Dumb Starbucks”. Starbucks är en populär kafékedja med flera tusen kaféer 

runt om i världen och ”Dumb Starbucks” har i princip ett nästintill identiskt upplägg som det 

ursprungliga Starbucks, men förlöjligar Starbucks genom att lägga till ordet ”Dumb”. Detta är 

en tydlig renommésnyltning i sverige, som ändå möjligen kan gå igenom. I USA finns det 

något som heter ”fair use”, som innebär att det under vissa förutsättningar är godtagbart att 

använda någon annans varumärke. ”Fair use”-begreppet stadgas i U.S. Trademark Law under 

the Lanham Act § 33(b)(4), och kommer att ligga i fokus för den amerikanska 

varumärkesrätten. Trots att ”Dumb Starbucks” sedermera stängt sina portar väckte det en 

intressant debatt över hur långtgående användningen av ”fair use” kan sträcka sig.  

 

I och med att den amerikanska varumärkeslagen innefattar ett ”fair use”-försvar borde 

varumärkesinnehavare, likaväl som de som använder annans varumärke i sin marknadsföring, 

vara bekanta med begreppet och förstå dess innebörd. En av de viktigaste rättigheterna hos 

varumärkesinnehavare tycks faktiskt vara just rättigheten att kunna hindra andra från att 

använda samma eller ett nästintill identiskt varumärke. Det vi kan se idag är att det har blivit 

vanligt att varumärken, på olika sätt, utnyttjas av en tredje part. Det öppnar ett intresse av att 

reda ut var gränsen för användning av annans varumärke faktiskt går. 

  

                                                             
1 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 253 ff. 
2 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 335. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att se hur omfattande skyddet för ett varumärke är i Sverige jämfört 

med i USA. Uppsatsen kommer svara på följande frågeställningar; Hur ser USA respektive 

Sverige på hur pass långtgående ett snyltande av annans renommé anses godtagbart innan 

det utgör intrång? När får ett varumärke användas av en tredje part utan innehavarens 

godkännande, i Sverige respektive USA? Finns det något som motsvarar det amerikanska 

”fair use” i svensk rätt? 

1.2 Avgränsningar 

Med tanke på den begränsade omfattningen kommer uppsatsen inte att beröra 

upphovsrättslagstiftning, varken i svensk eller amerikansk rätt. ”Fair use” som det beskrivs i 

uppsatsen får vidare inte förväxlas med ”fair use” inom upphovsrätten som behandlar det 

upphovsrättliga skyddet, vilket skiljer sig från det varumärkesrättsliga skyddet. 

Avgränsningen är gjord eftersom att upphovsrättslagstiftningen öppnar upp för ett betydligt 

bredare område som ligger utanför ramen för uppsatsen.  

1.3 Metod och material 

En rättsdogmatisk metod kommer att användas för att fastställa svensk gällande rätt och en 

komparativ metod kommer att jämföra ländernas regler för varumärkets skyddsomfång. Den 

rättsdogmatiska metoden är en vanlig metod inom rättsvetenskapen. En rättsdogmatisk 

uppsats utgår från den traditionella rättskälleläran så som lagar, förarbeten, doktrin och praxis, 

och har som syfte att fastställa gällande rätt.
 
Utifrån rättskällorna fastställs således vilka 

rättsregler som finns eller vilka som eventuellt behöver skapas eller ändras.
 3

 Eftersom att 

syftet är att jämföra svensk och amerikansk rätt så faller det sig naturligt att använda en 

komparativ metod för att se likheter och skillnader i avseendet hur ländernas skyddsomfång 

för varumärken ser ut. I detta fall är jämförelsen bilateral, dvs. mellan två länders 

rättsordningar.
4
  

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I det andra kapitlet kommer svensk varumärkesrätt att presenteras. Det centrala är 

Varumärkeslagen, Marknadsföringslagen och praxis inom området. Det tredje kapitlet 

behandlar vilka regler som Varumärkesdirektivet ställer upp. Därefter berörs amerikansk rätt i 

det fjärde kapitlet. Den amerikanska rätten fokuserar på ”fair use”, samt praxis om hur 

begreppet har utvecklats. Här kommer även ”Dumb Starbucks” att presenteras, då det är av 

intresse eftersom att det belyser problematiken med det berörda området. Det femte och sista 

kapitlet lyfter fram en diskussion kring vilka slutsatser som kan dras av det material som 

presenterats. Även en bedömning av hur utfallet i ”Dumb Starbucks” skulle kunna sett ut, i 

det fall ärendet gått till domstol, läggs fram. 

 

                                                             
3 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 649. 
4 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 61. 
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2. Varumärkesrättsligt skydd i Sverige 

2008 fick Sverige en ny Marknadsföringslag genom fullharmoniseringsdirektivet
5
 som 

tillsammans med Varumärkeslagen sätter gränserna för tredje parts användning av annans 

varumärke. MFL och VML stadgar på det sättet tillsammans ramarna för varumärkets 

skyddsomfång. Begreppet renommésnyltning har en viktig betydelse i varumärkesrätten, och 

är en typ av otillbörlig marknadsföring där ett företag drar otillbörlig fördel av annans 

renommé. Benämningen otillbörlig marknadsföring syftar till att marknadsföringen så som 

den är utformad, är otillåten. För att förtydliga så innebär det att ett företag snyltar på ett annat 

företags goda renommé för att höja sitt eget värde och drar olovlig vinning av ett annat 

företags varumärke.
6
 Ökar acceptansen för renommésnyltning skulle det innebära en 

snedvridning mellan företagen. Även konsumenternas marknadsöverblick skulle försämras.
7
  

Skadorna av otillåten marknadsföring, öppnar upp för diskussioner. Dels är det viktigt att 

marknadsföringen är riktig så att konsumenterna får en rättvis bild av varan eller tjänsten, och 

inte tror att varan eller tjänsten kommer från ett annat företag när det inte är så. 

Konsumenterna ska kunna göra ett välgrundat affärsbeslut, och inte vilseledas genom 

felaktiga påståenden, vilket är den ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet innebär att 

innehavaren av varumärket skyddas, så att inte varumärket förknippas med ett annat märke på 

marknaden eller att märket förlorar sitt värde.
8
 

2.1 Skyddets uppkomst 

Man skiljer mellan varumärkesrätten och upphovs- och patenträtten. Det som 

varumärkesrätten i grunden gör är att skydda länken mellan varumärkesinnehavaren, 

varumärket och omsättningskretsen.
9
 Exempel på varumärken som faller in under VML är 

produktnamn, produktdesigner och logotyper. Svenska varumärken kan registreras hos Patent- 

och Registreringsverket (PRV). Innehavaren av ett varumärke som innehar ensamrätt genom 

registrering enligt 1 kap. 6 § VML, är skyddad mot intrång på den svenska 

marknaden.
10

Varumärken kan därutöver registreras som ett gemenskapsvarumärke vid den 

Europeiska varumärkesbyrån, OHIM, och erhåller då samma skydd i hela unionen.
11

 

Näringskännetecken och namn skyddas av ensamrätten enligt 1 kap. 8 § VML. Innehavaren 

av ett näringskännetecken har automatiskt ensamrätt till kännetecknet som varumärke. En 

registrering i Sverige gäller i tio år enligt 2 kap. 32 § VML men kan därefter förnyas vilket 

stadgas i 2 kap. 33 § VML. Därmed är inte skyddet begränsat till att enbart innefatta en viss 

tidsperiod, utan kan ständigt förnyas.
12

  

Varumärken behöver dock inte vara registrerade, utan kan även vara inarbetade enligt 1 kap. 7 

§ VML. Beträffande inarbetade varumärken gäller skyddet under den tid som märket anses 

                                                             
5
 Direktiv 2008/95/EG. 

6
 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 350 ff. 

7 Prop. 2007/08:115, s.113. 
8 Gottlieb m.fl., Riskerna med varumärken, produkter och reklam, s. 40 ff. 
9 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 26. 
10

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 254 ff. 
11 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 22 ff. 
12 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 254. 
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inarbetat. Så länge det är känt hos omsättningskretsen vilka förknippar varumärket med 

innehavarens varor, gäller skyddet för varumärket. Varumärkesdirektivet sätter inte upp några 

regler för det skyddsomfång som erhålls genom inarbetning. Sverige har därför eget ansvar att 

utforma reglerna för det varumärkesskydd som gäller vid inarbetning, givet att dessa inte 

strider mot EU:s övriga regler om varumärken. För att ett varumärke ska inses inarbetet ser 

man till den omfattning varumärket använts, och att varumärket är känt för de varor eller 

tjänster som det står för inom en betydande del av omsättningskretsen. Det bör poängteras att 

ensamrätten till ett varumärke som är baserat på inarbetning endast gäller i det geografiska 

område där varumärket anses vara inarbetat. Resultatet av detta kan leda till att varumärken 

som är näst intill identiska men tillhör olika innehavare kan existera samtidigt, i olika 

geografiska områden i Sverige.
13

  

Omsättningskretsen utgörs vanligen av två olika huvudgrupper. Den första gruppen är de 

kunder som normalt sett kan tänka sig att köpa varan, den andra gruppen är de som håller till i 

den aktuella branschen, det kan till exempel vara tillverkare av varan eller distributörer. Vilka 

det är som utgör omsättningskretsen, är olika beroende på vilken slags vara det rör sig om. 

Något exakt procenttal på hur många personer i omsättningskretsen som ska känna till varan 

finns inte. Omkring en tredje del av omsättningskretsen bör i alla fall anse att varan är 

förknippad med varumärket. Bevisbördan ligger hos innehavaren som ska bevisa att 

varumärket är inarbetat. Ett exempel på att visa på att varumärket är inarbetat är att göra en 

marknadsundersökning där man ser hur personerna i omsättningskretsen ser på sambandet 

mellan varan och varumärket.
14

   

2.2 Varumärkets särskiljningsförmåga 

Det är oerhört viktigt för företag att ta vara på sina varumärken. Företag avsätter ofta stora 

summor på att bygga upp varumärket vilket är förenat med att få omsättningskretsen att 

associera vissa varor och tjänster med varumärket. Därför ska varumärken kunna särskiljas 

från varandra. Om ett varumärke skulle vara fritt att användas av vem som helst, skulle till 

slut varumärket tappa sitt värde. Om alla branscher till exempel skulle använda ”branschens 

Rolls Royce”, skulle ”Rolls Royce”-varumärket till slut blir urvattnat. Följden kan bli att 

varumärkesskyddet upphävs eftersom att märket förlorar sin särskiljningsförmåga, s.k. 

degeneration. Det utvidgade skyddet i 1 kap. 10 § första stycket 3 VML ger därför ett större 

skydd till välkända varumärken för att minimera risken för denna typ av renommésnyltning.
15

 

Särskiljningsförmågan har en oerhört stor betydelse inom varumärkesrätten och stadgas i 1 

kap. 5 § VML. Varumärket för en viss vara eller tjänst ska alltså kunna särskiljas från ett 

annat företags varor och tjänster. Särskiljningsförmågans betydelse bekräftas av EU-

domstolen som har slagit fast detta i en rad domar och benämner det som varumärkets 

grundläggande funktion. Risken för förväxling är hög när det äldre varumärket har en hög 

särskiljningsförmåga.
16

 I Arsenal-målet hävdade fotbollsklubben Arsenal att tredje part gjort 

intrång i deras skyddade varumärke då han använde ett tecken identiskt med det egentliga 
                                                             
13 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 254 ff. 
14

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 255 ff. 
15 Gottlieb m.fl.,Riskerna med varumärken, produkter och reklam, s. 25 ff. 
16 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 28. 
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Arsenalmärket. Användandet av varumärket ger indikationer om att det har ett ursprung i det 

befintliga Arsenalmärket. I målet beskrivs varumärkets grundläggande funktion som: 

”att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket 

garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller 

tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion 

och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att 

införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter eller 

tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag 

som ansvarar för dess kvalitet”.
 17

 

Utdraget påvisar ett förhållande mellan ursprungsprincipen och en slags kvalitetsgaranti. Med 

det åsyftas att varumärket garanterar varan eller tjänstens ursprung, dvs. var den kommer 

ifrån. Innebörden av denna kvalitetsgaranti påvisas tydligt i Copad-målet
18

. EU-domstolen 

framhåller att kvalitetsgarantin för prestigevaror även kan omfatta den prestigefulla bild som 

ger varorna en lyxaura. Denna lyxaura kan även vara det som gör att kunderna kan skilja 

varorna från andra liknande varor. På så sätt kan lyxauran ha en särskiljande funktion.
19

  

2.2.1 Förväxlingsbedömning 

Ensamrätten till ett varumärke i 1 kap. 10 § VML består av två delar som kan ses som de yttre 

gränserna för ensamrättens omfång. För det första skyddar det mot användningen av 

förväxlingsbara varumärken och för det andra skyddar det mot otillbörlig skada eller 

snyltning på varumärket. Förväxlingsläran återges i 1 kap. 10 § första stycket 2 VML. 

Förväxlingsrisken innebär att varumärkesinnehavaren har ensamrätt till varumärket och att 

ingen får använda ett varumärke som är identiskt eller liknar varumärket så att det kan finnas 

en risk för förväxling mellan de båda varumärkena. Allmänheten ska inte få uppfattningen om 

att ett varumärke som är likt ett annat varumärke har samma ursprung eller har någon 

koppling till det, när det egentligen inte existerar någon sådan.
20

 Det finns dessutom ett skydd 

vid dubbel identitet, enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 VML. Skyddet avser varor eller tjänster 

av samma slag som har identiska varukännetecken. Givet att det finns en förväxlingsrisk, är 

ensamrätten i det avseendet absolut. Skyddet är dock begränsat, och för att det ska falla inom 

ensamrättsskyddet, ska varumärkets funktioner riskera att komma till skada.
21

  

2.2.2 Skydd för välansedda varumärken 

I samband med varumärkesdirektivets införande finns det ett utvidgat skydd, utöver det 

grundläggande förväxlingsskyddet i 1 kap. 10 § första stycket 2 VML. Detta ger uttryck i 1 

kap. 10 § första stycket 3 VML. Regeln ersatte den tidigare kodakregeln och innebär att det 

kan föreligga förväxling även i de fall när det rör sig om en avsaknad av varuslagslikhet. 

Detta kan jämföras med artikel 5.2 i Varumärkesdirektivet, eftersom att båda reglerna 

                                                             
17 C-206/01, punkt 48. 
18 C-59/08. 
19

 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s 34 ff. 
20

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 272 
21 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s 30 ff. 
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innefattar förväxlingsrisk och urvattning.
22

 Skyddet tillämpas på varumärken som är kända 

inom en betydande del av omsättningskretsen. Huruvida varumärket är känt, görs en 

helhetsbedömning av varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning, i vilket geografiskt 

område det är känt, hur länge varumärket funnits samt vilka investeringar som gjorts för att 

kunna marknadsföra varumärket. För att det ska innebära varumärkesintrång ska således 

omsättningskretsen ha en uppfattning om att det finns ett samband mellan de olika 

varumärkena. Till exempel som att det nyare varumärket kan misstas för att ha ett samband 

med det äldre varumärket, vilket då riskerar att det kända märket tar skada. Detta kan innebära 

att märkets särskiljningsförmåga eller renommé skadas. Särskiljningsförmågan kan skadas av 

att användningen av det yngre märket bidrar till att det äldre varumärkets identitet löses upp, 

ibland benämnt som urvattning. Det kan även handla om att varumärkets renommé skadas, 

genom att det äldre varumärket blir mindre attraktivt då användningen av det nya varumärket 

ökar.
 23

 Till detta kan Patentbesvärsrättens tidiga konstaterande i Tulusba Akdow understrykas: 

”Patentbesvärsrätten har tidigare funnit att det utvidgade skyddet för väl ansedda 

varumärken får anses innefatta ett skydd mot att ett yngre märke drar otillbörlig nytta av det 

väl ansedda varumärkets goodwill och skydd mot att konsumenterna vilseleds när det gäller 

det kommersiella ursprunget samt skydd mot urvattning.”
24

  

2.3 Varumärkesskydd enligt MFL  

Marknadsföringslagen är en del av marknadsrätten som syftar till att förbjuda olika typer av 

otillbörlig marknadsföring. Vad marknadsföring innebär stadgas i 3 § MFL som ”reklam och 

andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången 

till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan 

åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till 

konsumenter eller näringsidkare.”  

2.3.1 Renommésnyltning 

Genom MD:s praxis kan flera punkter, eller rekvisit, uträknas för vad som krävs för att 

användande av annans varumärke ska innebära renommésnyltning. Den utnyttjade produkten 

ska inneha särprägel.
25

 Det som utnyttjas ska dessutom vara välkänt på marknaden, och 

skapar därmed förutsättningar att förknippas med det andra företagets, eller produktens, 

renommé.
26

 Med välkänt menas att det som utnyttjas ska ha en stor marknadsandel inom 

omsättningskretsen. Att anknyta till annans renommé kan göras på olika sätt, och MD gör en 

bedömning från fall till fall. Det är emellertid fastställt att användandet ska innebära en 

liknelse mellan de båda produkterna som lätt kan förväxlas hos konsumenterna, och att 

användandet av varumärket skett utan samtycke av innehavaren.
27

 

 

                                                             
22 Se mer under kap 3. 
23 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 38. 
24 Patentbesvärsrättens avgörande i Tulusba Akdow 1999-04-23. 
25 Se till exempel MD 2013:8, SMEKAB. 
26 Se till exempel MD 2013:8, SMEKAB och MD 1988:19, Globen 
27 Se till exempel MD 1996:3, Galliano. 
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Renommésnyltning är inte ett nytt begrepp utan har funnits med en tid. När vi pratar om 

renommésnyltning i dagens rättsläge, kan vi se att den utvecklats genom praxis sen 1988. I 

och med avgörandet i Globen fastställde MD att renommésnyltning själv kan utgöra en 

förbudsgrund och således inte är beroende av andra yrkanden. Stockholms Arena AB förde 

talan mot Svenska Statoil AB. Stockholms Arena ansåg att Statoil använde ordet Globen på 

ett otillbörligt sätt i sin marknadsföring. Det gick till MD som ansåg att det inte ansågs 

föreligga renommésnyltning då Globen inte ansågs vara välkänt hos allmänheten. Statoils 

användning av ordet Globen kunde därför inte heller vara otillbörligt.
28

 Utvecklingen av 

renommésnyltning fortsatte sedan i Boss
29

. Hugo Boss förde talan mot försäkringsbolagen 

RKA och Liv. De båda bolagen hade använt det välkända varumärket Hugo Boss i en annons 

för försäkringar. MD fastställde att bolagen använt varumärket Hugo Boss för att ge en 

fördelaktig bild av sina egna tjänster. I Galliano marknadsförde Partyman AB en likör, 

GALANTO, med en nästintill identisk etikett som den som finns på GALLIANO:s flaskor. 

Den yrkande parten, Rémy Finance B.V. m.fl., ansåg på grund av namnet och etikettens 

utformande att det förelåg renommésnyltning. MD höll med om att det förelåg 

renommésnyltning.
30

 I Robinson marknadsförde OLW chips under ”Robinson chips” och 

SVT yrkade att de snyltade på deras renommé som de erhållit i och med TV-programmet 

Robinson. MD höll med SVT om att det förelåg renommésnyltning. Förbudet begränsades 

dock till den tid som TV-programmet behöll sitt uppmärksamhetsvärde, vilket bedömdes till 

ett år efter att det slutat sändas.
31

 Renommésnyltning regleras i 5-6 § MFL. 5 § MFL stadgar 

att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är otillbörlig. För att 

renommésnyltning ska föreligga krävs dessutom krävs att konsumenterna i märkbar mån 

påverkas eller sannolikt påverkas i sin förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § 

MFL.  

Utöver det som redan är sagt om renommésnyltning har ICC utformat vissa grundregler inom 

marknadsföring. Dessa regler är tillämpliga på all slags reklam.
32

 I artikel 15 stadgas att  

”Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp 

och/eller varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. 

Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är 

förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, 

kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga 

om utnyttjande, utan medgivande, av renommé som andra upparbetat genom goda 

kampanjer.”  

 

                                                             
28 MD 1988:19. 
29 MD 1993:9. 
30 MD 1996:3. 
31 MD 1999:21. 
32 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, s. 11. 
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2.3.2 Jämförande reklam i ljuset av renommésnyltning 

I 18 § MFL stadgas då det är tillåtet med jämförelser i marknadsföringen. Det är 8 punkter 

som listas under paragrafen, vilka är följande:  

 

”18 § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare 

eller dennes produkter bara om jämförelsen 

 1. inte är vilseledande,  

2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,  

3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper 

hos produkterna,  

4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan 

deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,  

5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, 

förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,  

6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,  

7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med 

näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, 

och  

8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat 

varumärke eller firma.” 

 

Punkt 7 ligger i fokus för renommésnyltning och menar att jämförelsen är godtagbar om den 

inte drar olovlig fördel av den andra näringsidkarens renommé. Ett exempel på jämförande 

reklam som inte är godtagbar är avgörandet i Armani. Kappahl marknadsförde kostymer med 

antydningar på det exklusiva klädmärket Armani med texten: ”ARMA NI som fortsätter att 

betala för mycket. Jämför gärna våra kostymer med de dyra från Italien. Det är inte mycket 

som skiljer. Kanske är det bara den lilla skrytetiketten i nacken och några tusenlappar på 

priset”. Armani hävdade att detta var en misskrediterande jämförelse som utnyttjade Armanis 

höga renommé. Kappahl hävdade däremot att de inte använt sig av märket utan av de svenska 

orden ”arma” och ”ni”. Domstolen konstaterade dock att Kappahl anspelade på märket 

Armani och att marknadsföringen innehöll en jämförelse mellan de båda märkena. De ansåg 

att annonsen utnyttjade det goda renommé som Armani besitter. Domstolen hänvisade till att 

marknadsföringen i sin helhet utgjorde en otillbörlig jämförelse mellan Armani och Kappahl, 

som förmedlade budskapet att bortsett från priset fanns det ingen större skillnad mellan 

märkenas produkter.
 33

  

 

Vidare återspeglar punkterna i 18 § MFL delvis artikel 4 i direktiv 2006/114/EG om 

vilseledande och jämförande reklam. Artikel 4f i direktivet stadgar att jämförande reklam är 

tillåten då den inte drar otillbörlig fördel av den utnyttjade produktens varumärke. Vidare 

stadgas det i artikel 4g att reklamen inte får framställa produkten som en imitation av en vara 

eller tjänst som innehar ett skyddat varumärke. 

                                                             
33 MD 1987:11. 
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2.3.3 Vilseledande marknadsföring och vilseledande efterbildning 

Vilseledande marknadsföring kan benämnas som den vanligaste typen av otillbörlig 

marknadsföring.
34

 Enligt 10 § MFL är det i marknadsföringen förbjudet att lämna felaktiga 

påståenden eller andra vilseledande framställningar. Vilseledande marknadsföring anses 

otillbörlig då den påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett 

välgrundat affärsbeslut enligt 8 § MFL. Vilseledande marknadsföring behandlas vidare under 

praxis, se till exempel Taxibil.
35

 

Med vilseledande efterbildning menas att en produkt är utformad på sådant sätt att det är svårt 

att skilja den från en produkt som redan finns på marknaden. Därigenom kan det uppstå en 

förväxlingsrisk, där konsumenten har svårt att skilja produkterna åt och kan förväxla dem med 

varandra.
36

 I lagtexten framgår att: 

”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är 

vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och 

särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning 

huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell”. 

 I de fall där MD konstaterar att det handlar om vilseledande efterbildning så utelämnar MD 

ofta frågan om renommésnyltning föreligger.
37

 Av det som framgår av lagtext och praxis 

finns det tre centrala kriterier på vad som anses utgöra en vilseledande efterbildning. För det 

första ska originalprodukten inneha särprägel, den ska även vara välkänd på marknaden på så 

sätt att produkten förknippas med en viss näringsidkare och till sist ska det föreligga 

förväxlingsrisk.
38

  

I EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder, 2005/29/EG, finns bestämmelser som liknar de 

som återges i 14 § MFL om vilseledande efterbildning. Av Artikel 6.1.b framgår att 

medlemsstatera ska förbjuda sådan marknadsföring som är ägnad att vilseleda 

genomsnittskonsumenten om bl.a. produkternas geografiska eller kommersiella ursprung. 

Vidare stadgas det i Artikel 6.2.a att marknadsföring av en produkt som orsakar förväxling 

med en konkurrents produkt, varumärken, varunamn eller särskiljande kännetecken ska 

förbjudas. 

 

  

                                                             
34

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och tillbörlig konkurrens, s. 332. 
35 MD 2014:3. 
36 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 338. 
37 Se till exempel MD 2010:4, Red Bull. 
38 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 339. 
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2.4 Praxis  

Nedanstående text tar upp ett antal fall från domstolen, som är av betydelse för att utreda 

begreppet otillbörlig marknadsföring. 

2.4.1 Rolls Royce 

I Rolls Royce använde Olle Olson Bilimport AB uttrycket ”Familjens nya Rolls” i sin 

marknadsföring av en ny bilmodell, en Mazda 929 Legato. Detta kombinerades av texten 

”Familjebil med lyxkomfort till Mazdapris”. Syftet var att skapa en ”statushöjande effekt” för 

bilmodellen Mazda 929 Legato. Rolls Royce hävdade att det var ett intrång i det skyddade 

varumärket Rolls och att det inte rörde sig om tillåten jämförande reklam. De hävdade att på 

det sätt som det var utformat, kunde det ge allmänheten en missvisande bild av ett påstått 

samband mellan Rolls Royce och Mazda. Rolls Royce menade vidare att användandet 

medförde en risk för urvattning och att varumärket kunde förlora sin särskiljningsförmåga. 

Olle Olson Bilimport menade att användandet kunde var att se som tillåten jämförande 

reklam. De hävdade att deras avsikt var att framställa deras bil, Mazdan, som billig men 

fortfarande lyxig. Tingsrätten i Uppsala ansåg däremot att användandet utgjorde 

varumärkesintrång och att användandet kunde vilseleda konsumenterna om det kommersiella 

sambandet. Domstolen menade dessutom att avsikten att höja statusen för det egna bilmärket 

genom att åberopa Rolls varumärke, risker att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga.
39

 

2.4.2 Taxibil 

Ett exempel på vilseledande marknadsföring enligt 10 § MFL är Taxibil, som behandlar 

marknadsföring av taxitjänster. Kärande i målet är Taxibil i Östergötland AB och svarande är 

E.B. med firman Norrköping Mini Taxi. Norrköping Mini Taxi hade tidigare haft ett 

samarbete med Taxibil i Östergötland som bl.a. innebar att E.B. hade tillåtelse att använda 

Taxibils varumärke. När avtalet sedan upphörde fortsatte E.B. att använda sig av en logotyp 

bestående av ordet Taxi. Taxibil yrkade att den logotyp som E.B. använde sig av ska 

förbjudas då den lätt kan förväxlas med Taxibils redan registrerade varumärke. Taxibils 

varumärken har varit välkända på marknaden sedan långt tillbaka. Bolaget bildades redan 

1997 och omsätter omkring 190 miljoner kronor. Taxibil lät dock först registrera de två 

varumärkena under 2013. De varumärken som Taxibil använde sig av var ordet ”taxi” i grön 

färg. Dessa varumärken är välkända i Östergötland och ansågs ha särprägel på marknaden. De 

logotyper som E.B. använde är således nästintill identiska och ansågs förväxlingsbara med 

Taxibils varumärken.
40

 Taxibil menade att kunder lätt kan tro att det finns ett samband mellan 

företagen, trots att något sådant inte existerade. MD bedömde i frågan att den logotyp som 

E.B. använde sig av var väldigt lik Taxibils varumärken. Därmed ansågs det föreligga en 

påtaglig risk att kunderna kunde förväxla företagens kännetecken. Detta kan bidra till att 

kunderna inte fattar ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen ansågs därmed 

vilseledande enligt 10 § MFL genom sin vilseledande framställning och otillbörlig enligt 8 § 

MFL.
 41

  

                                                             
39 NIR 1981 s. 421 ff.  
40 Se Bilaga. 
41 MD 2014:3 
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2.4.3 Red Bull 

Red Bull handlar om marknadsföring av energidrycker och är ett exempel på vilseledande 

efterbildning enligt 14 § MFL. Kärande i målet är Red Bull GmbH och svarande är SM Group 

AB. Målet rörde huruvida SM Group utnyttjat Red Bulls renommé och ansetts utgör intrång 

på varumärket RED BULL. Red Bull yrkade att SM Group använde sig av förpackningar som 

kan förväxlas med Red Bulls egna förpackningar, och att SM Group utnyttjat Red Bulls goda 

renommé. Red Bull marknadsför energidrycken RED BULL i Sverige och har gjort det sedan 

1996. SM Group marknadsför sin energidryck med varumärket RED BAT i en snarlik 

förpackning som kan förväxlas med RED BULL. RED BULL-burkarna har färgen blått och 

silver och produkten är starkt förknippad med denna färgkombination vilket ger RED BULL 

dess särprägel. RED BAT-burkarna innehar samma färgkombination.
42

 Red Bull yrkade att 

Red Bat drog fördel av Red Bulls goda renommé och att varumärkena är att anse som 

förväxlingsbara. MD:s bedömning i frågan var att RED BAT-förpackningarna ansågs utgöra 

en vilseledande efterbildning i enlighet med 14 § MFL. Marknadsföringen var således 

otillbörlig enligt 8 § MFL. Med detta stadgat ansåg domstolen att det inte fanns någon 

anledning till att ta ställning om det var fråga om renommésnyltning. Det gavs för övrigt inget 

stöd för att SM Group använt sig av Red Bulls varumärken i sin marknadsföring.
43

  

2.4.4 SMEKAB 

SMEKAB rör frågan om vilseledande efterbildning vad gäller vägbommar. SMEKAB AB 

bildades 1961 och har marknadsfört vägbommar sedan 1978. Under 1996-2011 la SMEKAB 

uppskattningsvis ner 2 800 000 kr på marknadsföringen av sina bilspärrar, vilka är väl kända 

inom omsättningskretsen. Sedan 2012 har QR International AB marknadsförts sina 

vägbommar. SMEKAB yrkade att QR ska förbjudas marknadsföra sina vägbommar då de är 

till synes identiska med SMEKAB:s produkter. Vidareyrkade de att vägbommarna lätt kan 

förväxlas och påverka konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Därmed 

ansåg SMEKAB att QR:s vägbommar dels utgör en vilseledande efterbildning enligt 14 § 

MFL, och dels drar olovlig vinning på SMEKAB:s goda renommé enligt 5 § och 6 § MFL. 

QR menade istället att SMEKAB:s bilspärrar varken är kända eller innehar någon särprägel, 

och att det där med inte kan föreligga någon förväxlingsrisk. QR menade att de heller inte på 

något sätt anknyter till SMEKAB:s produkter i sin marknadsföring. Vid MD:s bedömning 

stadgades att 14 § MFL inte gäller efterbildningar där syftet med utformningen huvudsakligen 

är att göra produkten funktionell. Eftersom att funktionella element inte skapar förutsättningar 

för att produkten ska inneha särprägel kom domstolen fram till att SMEKAB:s bilspärrar 

saknar sådan särprägel. När produkten saknar särprägel kan den inte heller vara bärande av ett 

gott renommé, och inte vara i strid mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL. Vidare 

fastställde MD att renommésnyltning föreligger då någon obehörigen anknyter till en annans 

produkt, att det som utnyttjas är välkänt på marknaden och kan förknippas med den andras 

renommé.
44

  

                                                             
42

 Se Bilaga. 
43 MD 2010:4. 
44 MD 2013:8. 
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2.4.5 Villa Villekulla 

Ville Villekulla handlar om renommésnyltning och vilseledande om kommersiellt ursprung. 

Saltkråkan AB innehar rättigheterna till Astrid Lindgrens verk. Genom Astrid Lindgrens 

”Pippi Långstrump” är namnet Villa Villekulla väldigt känt och har en positiv image med ett 

högt värde. Allmänheten förknippar Villa Villekulla med Astrid lindgrens verk, och på så sätt 

med Saltkråkan. Genom att Hotell Villa Villekulla använder sig av namnet Villa Villekulla i 

sin marknadsföring utnyttjar det Saltkråkans uppmärksamhetsvärde och drar ekonomisk 

fördel genom användandet av Villa Villekulla. Eftersom att det inte finns någon samverkan 

mellan Hotell Villa Villekulla och Saltkråkan är marknadsföringen otillbörlig då den innebär 

renommésnyltning och är dessutom vilseledande om det kommersiella ursprunget. MD 

hänvisade till att eftersom att namnet Villa Villekulla anses känt, kan det också vara bärare av 

ett renommé. Eftersom att Saltkråkan är innehavare av rättigheterna till Astrid Lindgrens 

verk, utgör användandet renommésnyltning. Vad gäller vilseledande kommersiellt ursprung 

gjorde MD bedömningen att allmänhetan associerar Hotell Villa Villekulla med Astrid 

Lindgren och därmed Saltkråkan som innehar rättigheterna till Astrid Lindgrens verk. Trots 

olikheterna mellan företagen ansåg MD att allmänheten kan få uppfattningen om att Hotell 

Villa Villekulla har ett kommersiellt ursprung hos den som innehar rättigheterna till Astrid 

Lingrens verk, dvs. Saltkråkan. Detta utnyttjande ansågs kunna skada saltkråkan då det kan 

leda till att begreppet Villa Villekulla urvattnas.
45

 MD:s bedömning i fallet kan återkopplas 

till förarbetena till 1960 års lag vid införandet av den gamla kodakregeln, som har sitt 

ursprung i ett fall där ett cykelföretag hindrades från att använda ett varumärke för kameror då 

konsumenterna ansågs kunna tro att det fanns ett kommersiellt samband. Även där ansågs 

varumärkena kunna förväxlas fastän det handlade om helt olika företag som använde 

varumärket.
 
Förarbetena stadgade bland annat att olika varor fortfarande kan orsaka förvirring 

gällande det kommersiella ursprunget.
46

   

  

                                                             
45 MD 2008:8. 
46 SOU 1958:10 s. 134 ff. Den gamla kodakreglen är idag ersatt och återfinns i 1 kap 10 § första stycket 3 VML. 

Se även artikel 5.2 VMD. 
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3. Varumärkesintrång enligt VMD 

Varumärkesdirektivet antogs år 2008 och är sedan dess harmoniserat i svensk rätt. EU-rätten 

ska samexistera med medlemsstaternas nationella lagar för varumärken. I linje med införandet 

av direktivet, har medlemsstaternas nationella praxis fått en minskad betydelse. EU-

domstolens rättspraxis kommer troligen få en ännu större betydelse i framtiden.
47

  

3.1 Artikel 5.1 a 

Artikel 5.1 a stadgar att varumärkesinnehavaren kan hindra en tredje part från att använda 

”tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är 

identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”. Ytterligare kriterier från då 

innehavaren av ett varumärke kan hindra tredje part från att använda varumärket kommer från 

EU-domstolens praxis.  För att det ska vara fråga om intrång är det krav att det ska handla om 

ett annat företags utnyttjande av märket, EU-domstolen har påpekat det som att 

”användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge 

ekonomisk vinst”.
48

 Tredje parts användande av annans varumärke ska dessutom skada någon 

av varumärkets funktioner.
49

 Utöver den grundläggande funktionen som nämns i L’Oreál-

målet, nämner domstolen kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.”
50

 

Investeringsfunktionen fastställs i Interflora-målet, och kan ta skada genom att innehavarens 

användning av varumärket störs.  

”I en situation där varumärket redan åtnjuter ett sådant gott rykte har investeringsfunktionen 

skadats när tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket för 

identiska varor eller tjänster påverkar detta rykte och därmed äventyrar att det vidmakthålls. 

Domstolen har redan fastställt att en varumärkesinnehavare måste kunna motsätta sig sådan 

användning med stöd av den ensamrätt som varumärket ger honom.”
51

 

3.2 Artikel 5.1 b  

Enligt artikel 5.1 b VMD och 1 kap 10 § första stycket 2 VML ska det föreligga en 

förväxlingsrisk. Artikel 5.1 b VMD stadgar att ”tecken som på grund av sin identitet eller 

likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av 

varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för 

association mellan tecknet och varumärket”. EU-domstolen har däremot stadgat ”att enbart 

en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det 

föreligger en överrensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att 

anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda 

bestämmelse”.
52

 I Puma-målet ansåg domstolen att den konceptuella likhet som märkena 

utgör, vilket syftar till företagens snarlika figurer, har större chans att utgöra en 

                                                             
47 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s. 23 ff. 
48 C-206/01, punkt 40. 
49 Se till exempel C-323/09 punkt 37. 
50 C-487/07 punkt 58. 
51 C-323/09 punkt 63. 
52 Bernitz m.fl, immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 274. 
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förväxlingsrisk när det äldre varumärket är känt.
53

 När det handlar om förväxling mellan 

ordmärken är stavning, uttal och ordens betydelse de centrala delarna i bedömningen huruvida 

det föreligger förväxling. Alla dessa faktorer behöver inte stämma in, utan det kan i vissa fall 

räcka endast med att en stämmer in för att det ska föreligga förväxling. Domstolens uttalande 

i Lloyd-målet kan tas som exempel, där det stadgades att enbart ett likartat uttal kan räcka för 

att det ska föreligga förväxling.
54

 

Som framgått av texten är två varumärken att anse som förväxlingsbara när de är nästintill 

identiska så att de kan förväxlas med varandra, och att det rör sig om liknande eller samma 

slags varor. Andra faktorer som hur pass känt det äldre varumärket är på marknaden och vilka 

associationer som märkena framkallar, anses också ha betydelse i förväxlingsbedömningen. 

Några exakta regler för när varumärken är förväxlingsbara kan däremot inte fastställas, 

eftersom att det är flera olika faktorer som spelar in vid bedömningen som görs från fall till 

fall. Utöver de faktorer som redan nämnts spelar även vilken produkt det handlar om in, vilka 

slags varor det rör sig om, till exempel om det till exempel rör sig om kapitalvaror eller 

förbrukningsvaror, samt vilken image märkena innehar.
55

 Enligt praxis från EU-domstolen 

ska bedömningen utgå från genomsnittskonsumenten, som antas se varumärket som en helhet 

och är allmänt informerad av vad som finns på marknaden. I Lloyd-målet invände Lloyd 

Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot att Klijsen Handel BV sökte registrering för märket 

”Loint´s” för skor. Lloyd Schuhfabrik har tillverkat skor under varumärket Lloyd sedan 1972. 

Lloyd Shuhfabrik menade att om Klijsen skulle marknadsföra sina skor under ”Lloint´s” i 

Tyskland skulle det medföra att förväxlingsrisk mellan de båda märkena. De påpekade vidare 

att deras varumärke innehar hög särskiljningsförmåga och är välkänt på marknaden. EU-

domstolen hänvisade till helhetsbilden. Domstolen klargjorde dessutom att det kan räcka med 

att varumärkena klingar lika till uttalande för att det ska föreligga en förväxlingsrisk.
56

 

3.3 Artikel 5.2 

Artikel 5.2 gäller kända varumärken och återfinns i det utvidgade skyddet som stadgas i 1 kap 

10 § första stycket 3 VML. Genom artikeln kan innehavaren förhindra tredje parts 

användande av varumärken, genom att påvisa renommésnyltning:  

 

”En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som 

inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med 

eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka 

varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av 

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

särskiljningsförmåga eller renommé.” 

 

När det handlar om renommésnyltning läggs vikten på vilken vinning eller fördel som det 

inneburit för tredje parts användande av varumärket. I L’Oréal-målet framhålls att snyltning 

                                                             
53 C-251/95. 
54

 Återkommer i nedanstående text, se Lloyd-målet , C-342/97. 
55 Bernitz m.fl., immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 272 ff. 
56 C-342/97. 
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föreligger då det äldre och kända varumärkets egenskaper och föreställningar överförts till det 

yngre märket. Att dra fördel av det kända märkets attraktionsförmåga, anseende och prestige 

och dessutom dra nytta av den ansträngning som krävts för att skapa bilden av varumärket på 

marknaden, utgör en otillbörlig fördel. Enligt avgörandet behöver det därmed inte innebära att 

märket tagit skada, utan det kan räcka med att tredje part har dragit otillbörlig fördel genom 

användandet för att det ska kategoriseras som renommésnyltning.
57

 

3.4 Artikel 6.1 c 

EU-domstolen har stadgat att tredje parts användande av annans varumärke är rättfärdigad om 

användandet är nödvändigt för att ange ändamålet med den tredje partens varor eller tjänster, 

och att det inte kan förklaras på något annat sätt.
58

 Detta framkom i och med avgörandet i 

Gillette-målet. Gillette är innehavare av de kända märkena Gillette och Sensor. Företaget LA-

Laboratories sålde egentillverkade rakblad och rakhandtag med märket Parason Flexor. På 

sina förpackningar fanns texten ”Alla parason Flexor- och Gillette Sensor-handtag passar till 

dessa rakblad”. Gillette hävdade att det utgjorde intrång i deras varumärke och frågan kom att 

handla om användandet var nödvändigt för att göra gällande varans ändamål. I och med 

avgörandet kom domstolen fram till vägledande punkter när en tredje part använder annans 

varumärke. Användandet ska inte ge intryck av att det finns ett samband mellan tredje man 

och innehavaren av varumärket. Användandet får inte heller påverka varumärkets värde eller 

dra otillbörlig fördel av den särskiljningsförmåga eller det goda renommé som varumärket 

har. Den tredje parten ska inte heller på något vis nedsätta eller misskreditera varumärket. 

Artikel 6.1 c stadgar att en tredje part har rätt att använda ”varumärket om det är nödvändigt 

för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel”.
59

 

Motsvarande regler återfinns i 1 kap. 11 § första stycket 3 VML som är ett viktigt undantag 

från innehavarens ensamrätt till varumärket. Ensamrätten kan inte hindra tredje part från att 

använda kännetecknet för att ange ändamålet med hans vara eller tjänst, särskilt vid 

tillhandahållandet av reservdelar.  

I BMW-målet där frågan rörde huruvida ett bilföretag som reparerade BMW-bilar hade rätt att 

använda BMW:s varumärke och figurmärke konstaterade domstolen följande punkter som bör 

understrykas: 

”Domstolen fastslår vidare att det är nödvändigt att använda varumärket i fråga för att ange 

ändamålet med tjänsten.”
60

  

”En återförsäljare som säljer begagnade bilar av märket BMW och som verkligen är 

specialist eller specialiserad på försäljning av sådana bilar, kan i praktiken inte upplysa sina 

kunder om detta utan att använda varumärket BMW.”
61

  

Dessa punkter återspeglar det som stadgas enligt regeln i VML. 

                                                             
57 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s.39. 
58 Bernitz m.fl., immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 282.  
59 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 282. 
60 C-63/97 punkt 60. 
61 C-63/97 punkt 54. 
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3.5 Artikel 7 

I Dior-målet ansågs varornas prestigefyllda framtoning och lyxaura relevanta. Målet handlade 

emellertid inte om den särskiljande funktionen, utan om varumärkets anseende tagit skada.
62

 I 

Dior ville parfymtillverkaren stoppa en snabbköpskedja från att marknadsföra Diorparfymer. I 

Benelux-länderna innehar Dior ensamrätten till varumärkena Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit 

och Dune. Dior är franskt, och utanför Frankrike har Dior valt ut flera återförsäljare som säljer 

och marknadsför deras produkter. Evora är en stor butikskedja i Nederländerna och har flera 

”drugstores” under dotterbolaget Kruidvat, som inte är en av de utvalda återförsäljarna av 

Diorprodukter. Kruidvat säljer dock Diorparfymer, som Evora erhållit genom parallelimport. I 

en julkampanj 1993 marknadsförde Kruidvat Diorparfymerna Eau Sauvage, Poison, 

Fahrenheit och Dune. Dior ansåg då att Kruidvat skulle stoppa marknadsföringen av 

parfymerna. Målet gick till EU-domstolen som fastställde att Dior inte kan stoppa 

användandet av varumärket Dior så länge som inte varumärket skadas allvarligt, och förutsatt 

att reklamen följer regler inom detaljhandeln.
63

 Innan avgörandet var det så att den som 

importerade en vara från ett annat EU-land inte hade rätt att använda varumärket vid 

marknadsföringen av produkterna.
64

  I det befintliga varumärkesdirektivet som finns idag, kan 

vi se koppla domstolens avgörande till bestämmelserna som återges i artikel 7 i direktivet. 

Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet stadgar att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att 

förbjuda användningen av ett varumärke som har kommit ut på den gemensamma marknaden 

av innehavaren själv eller med dennes samtycke. Enligt artikel 7.2 gäller inte artikel 7.1 i de 

fall då det föreligger skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt 

marknadsföring av varorna.
65

 Både Copad och Dior visar på att varumärkets anseende och 

ekonomiska värde har fått en ökad betydelse i den europeiska varumärkesrätten.
66

 

3.6 Sammanfattning  

Artikel 5.1 a och artikel 5.2 kräver inte någon förväxlingsrisk, medan artikel 5.1 b
67

 kräver att 

det finns risk för förväxling. I Lloyd-målet poängterade domstolen att det kan räcka med att 

två varumärken har ett liknande uttal för att det ska föreligga förväxlingsrisk. I Puma-målet 

konstaterade domstolen vidare att det är större förväxlingsrisk om det ena märket är välkänt 

på marknaden. För att artikel 5.1 a eller 5.2 ska vara tillämplig krävs det istället att 

varumärkets funktion ska ta skada för att det ska utgöra intrång. Det är således inte helt lätt att 

räkna ut när det föreligger en förväxlingsrisk, eftersom att domstolen i varje fall ser till 

helhetsbilden och ett antal faktorer. 

Enligt artikel 6.1 c kan inte innehavaren förhindra tredje part från att använda ”varumärket 

om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts ansedda ändamål, särskilt som 

tillbehör eller reservdel”, vilket kan återkopplas till BMW-målet.
68

 Denna artikel öppnar upp 

                                                             
62

 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s 34. 
63 C-337/95. 
64 Bernitz m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 286. 
65 Direktiv 2008/95/EG . 
66

 Arnerstål, Varumärket som kontraktsföremål, s 34. 
67 Jämför med 1 kap 10 § första stycket 2 VML. 
68 C-63/97, till exempel punkt 54 och punkt 60. 
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för en intressant diskussion vid en jämförelse med det amerikanska ”fair use”, vilket kommer 

framföras i uppsatsens diskussionskapitel.  
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4. Amerikansk varumärkesrätt 

I USA tillämpas common law-traditionen, dvs. att rättsordningen bygger på prejudikat från 

domstolarna. Den högsta instansen i USA är the United States Supreme Court. Under U.S. 

Supreme Court finns det appellationsdomstolar, och under dessa finns delstaternas egna 

domstolar, så kallade ”District Courts”. Oklarheter mellan lägre instansers dömande avgörs av 

U.S. Supreme Court.
69

 

Som nämnts i inledningskapitlet är den amerikanska varumärkesrätten fokuserad på ”fair 

use”.
 70

  Det finns två olika former av ”fair use”, ”nominative fair use”, som har formats 

genom domstolarnas praxis, och ”descriptive fair use” eller ”klassisk fair use”, vilket stadgas 

under the Lanham Act § 33(b)(4).  

4.1 “Descriptive fair use”  

“Fair use”-doktrinen stadgas i U.S. Trademark Law, under the Lanham Act § 33(b)(4). 

”Descriptive fair use” innebär att ett företag använder sig av någon annans varumärke i sin 

marknadsföring för att beskriva sina egna varor eller tjänster.
71

 Enligt the Lanham Act 

beskrivs ”fair use”-försvaret som följande: 

 

”That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise 

than as a mark, of the party’s individual name in his own business, or of the individual name 

of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used 

fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their 

geographic origin”. 

 

Ett exempel på ”descriptive fair use” är då ett företag använde sig av ordet ”sweet-tart” för att 

beskriva en juicesmak, vilket kan jämföras med varumärket SWEETTARTS för godis. 

Domstolen fann att företagets användning av varumärket inte utgjorde intrång i varumärket 

SWEETTARTS, utan gick under ”fair use”-försvaret som det beskrivs i lagtexten.
72

 I KP 

Permanent Make-Up stadgade the U.S. Supreme Court att användande av annans varumärke 

ska innebära att tre kriterier är uppfyllda för att det ska kunna gå under doktrinen. För det 

första stadgade domstolen att en tredje part ska använda varumärket ”otherwise than as a 

mark”. Användandet av annans varumärke ska således vara beskaffat ”på annat sätt än som ett 

varumärke”. Detta kan lättast förstås genom att koppla till det andra kriteriet som innebär att 

användandet av annans varumärke enbart ska beskriva företagets egna varor och tjänster, 

”only to describe the defendant´s goods and services”. Det sista kriteriet innebär att tredje 

part ska använda varumärket i god tro, ”fairly and in good faith”.
73

 Det är till exempel tillåtet 

att använda ett skyddat namn eller text för att beskriva varans önskvärda effekt eller på vilket 

sätt som varan ska användas.
74

  

                                                             
69 Nationalencyklopedin, s. 121 ff. 
70 På svenska kan detta översättas till ”rimlig eller skälig användning”, men det engelska begreppet kommer att 

användas då det utesluter en felaktig översättning. 
71 International Trademark Association. 
72 Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.  
73 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., et al.  
74 Philips & Simon, Trade Mark Use, s.338. 
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4.2 ”Nominative fair use” 

Det är främst ”the third circuit” och ”the ninth circuit”
75

 som har utvecklat den andra formen, 

”nominative fair use”, men själva konceptet är betydligt äldre än benämningen. Domstolar i 

andra kretsar har varit något långsammare med att omfamna utvecklingen av ”fair use”, och 

det finns domstolar som inte uttryckligen har använt sig av begreppet ”nominative fair use”. 

”The ninth circuit” gav liv till begreppet ”nominative fair use” genom domare Kozinski i New 

Kids on the Block 1992.
76

 

 

Redan år 1910 dömde domstolen ett fall enligt samma principer som Kozinski.
77

 Något 

senare, 1924, i Prestonettes, Inc. v. Coty dömde domstolen i samma linje.
78

 ”Nominative fair 

use” innebär att en tredje part använder någon annans varumärke för att referera till den 

aktuella varumärkesinnehavaren eller för att identifiera varumärkesinnehavarens vara eller 

tjänst. Denna form av ”fair use” är tillåten eftersom att det finns omständigheter där det 

nästintill är omöjligt att referera till ett annat företags varor utan att även ta med varumärket 

som associeras till varorna. Varumärkesinnehavaren behöver således inte ge något 

godkännande för användandet av varumärket.
79

 Ett exempel som kan förtydliga ”nominative 

fair use” är där en bilverkstad som är specialiserad på att laga Volkswagen-bilar använder 

ordet Volkswagen för att redogöra för sina tjänster. Det skulle vara väldigt svårt att förklara 

bilverkstadens tjänster på ett tydligt sätt och utelämna ordet Volkswagen.
80

 Dock är 

användandet begränsat till att enbart gälla text versioner. Detta har framkommit genom 

domstolspraxis. Det gäller således inte logotyper eller produktdesigner.
81

  

4.3 The Lanham Act § 43(a)(1)(A) 

Enligt the Lanham Act § 43(a)(1)(A) är det förbjudet att i marknadsföringen använda sig av 

falska eller vilseledande uttalanden som kan skada varumärkesinnehavaren: 

 ”is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, 

connection, or association of such person with another person, or as to the origin, 

sponsorship, or approval of her goods, services, or commercial activities by another person” 

“Likelihood of confusion”, eller förväxlingsrisk som översättningen är, ligger ofta i fokus när 

det rör sig om varumärkesintrång. Förväxlingsrisken innebär att konsumenterna helt enkelt 

förväxlar ett företags varor och tjänster, med ett annat företags varor och tjänster under ett 

liknande varumärke. Om däremot varorna är helt saknar samband, är förväxlingsrisken 

osannolik och det kan generellt sett inte finnas någon förväxlingsrisk.
82

 I Victoria’s Secret 

                                                             
75Begreppet saknar någon bra svensk översättning. ”The third circuit” syftar till den tredje federala 

appelationsdomtolen som har jurisdiktion över ett antal distriktsdomstolar, så kallade ”district courts”. “The 
ninth circuit” syftar istället till den nionde federala appelationsdomstolen med motsvarande jurisdiktion över ett 

antal distriktsdomstolar.  
76 Mayberry, Trademark Nominative Fair Use, s 833. 
77 Saxlehner v. Wagner. 
78 Prestonettes, Inc. v. Coty. 
79 Philips & Simon, Trade Marks Use, s.338. 
80 Se Volkswagenwerk aktiengesellschaft v. Douglas D. Church. 
81 Se Liquid Glass Enters. v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 
82 Philips & Simon, Trade Mark Use, s. 336. 
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rörde det sig om liknande varor som direkt konkurrerar med varandra, där domstolen 

konstaterade att märkena liknade varandra och att det uppstod en förväxlingsrisk.
83

 I Porsche 

ansågs användningen av varumärket ”Porsche” utgöra intrång i Porsches ensamrätt. Målet 

rörde huruvida ett biltvättsföretag som använde en skinande Porsche i marknadsföringen av 

sin biltvätt hade rätt att använda varumärket ”Porsche”. Biltvätten använde sig följaktligen av 

både loggan och varumärket. Domstolen fann att användningen av varumärket var i en allt för 

bred utsträckning och det därutöver kunde medföra att konsumenterna kunde tro att det 

förelåg ett samband mellan biltvättsföretaget och Porsche. Användandet ansågs därför utgöra 

intrång i ”Porsches” skyddade varumärke. Domstolen konstaterade dessutom att användandet 

inte kunde gå under ”fair use-doktrinen” eftersom att skyddade varumärken endast får 

användas av en tredje part i viss utsträckning för att doktrinen ska vara tillämplig. 
84

  

 

”The third circuit” har utvecklat ett test för att se om det föreligger förväxlingsrisk, där bland 

annat varumärkets styrka, likhetsgraden mellan de två märkena och bevis på faktisk förvirring 

bland konsumenterna har betydelse.
85

 

4.4 The Lanham Act § 43(c)(2)(B) 

”Dilution by blurring”-doktrinen stadgas under the Lanham Act § 43(c)(2)(B).
86

 Doktrinen 

skyddar kända varumärken från att urvattnas och förlora sitt erhållna värde. För att kunna 

åberopa skyddet ska först och främst innehavaren av varumärket bevisa att varumärket är känt 

på marknaden och att tredje part började använda varumärket först efter att innehavarens 

varumärke blev känt. Slutligen ska innehavaren av varumärket kunna bevisa att användningen 

medför en urvattning av det kända varumärket.
87

 Redan år 1927 fick begreppet stor 

uppmärksamhet i och med en artikel som publicerades av Frank Schechter. Schechter varnade 

att: 

”If you allow Rolls Royce restaurant and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and 

Rolls Royce candy, in 10 years you will not have the Rolls Royce mark anymore.”
88

 

Doktrinen som finns under the Lanham Act innehåller 6 faktorer som domstolen ska ta 

hänsyn till när det rör sig om huruvida varumärket riskerar att urvattnas eller tappa sitt värde. 

Det första är att domstolen ska se till likheten mellan de båda märkena i fråga, det andra är det 

kända varumärkets särskiljningsförmåga, det tredje är i vilken utsträckning innehavaren av det 

kända märket ägnar sig åt exklusiv användning, det fjärde är det kända varumärkets grad av 

erkännande, det femte rör sig om huruvida tredje parts användande syftar till att skapa en 

association med det kända varumärket och det sista innebär den faktiska associationen som 

föreligger mellan de båda märkena. 

                                                             
83 A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc. 
84 Liquid Glass Enters. v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 
85 Mayberry, Trademark Nominative Fair Use, s 832. Se även praxis. 
86 ”Dilution by blurring” kan jämföras med den svenska varumärkesrättens urvattnings-begrepp. 
87 Philips & Simon, Trade Mark Use, s.339. 
88 Starbucks corp. et al. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc. Jämför med det utvidgade skydddet för välansedda 

varumärken i VML. 
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I Starbucks v. Charbucks, ville Starbucks förbjuda ett familjeägt kafferosteri från att använda 

namnet ”Charbucks” på vissa av sina varor. Starbucks misslyckades dock då de inte kunde 

visa att användningen kunde urvattna det kända varumärket.
89

 Målet gick till ”the second 

circuit” som skulle avgöra huruvida ”the district court” gjort en korrrekt bedömning då de 

menade att:  

”[T]he Charbucks marks are only weakly associated with the minimally similar Starbucks 

marks and, thus, are not likely to impair the distinctiveness of the famous Starbucks marks. In 

other words, [Starbucks] has failed to carry its burden of proving that [Black Bear’s] use of 

its mark, as evidenced on the record before the Court, is likely to cause dilution by blurring”. 

Starbucks yrkade istället att det förelåg en faktisk association eftersom att kafferosteriet 

använde sig av namnen ”Charbucks Blend” och ”Mister Charbucks”, vilket associerades till 

Starbucks kända varumärke. ”The second circuit” höll däremot med den längre domstolens 

avgörande och ansåg att Starbucks misslyckats med att visa att märket riskerar att urvattnas 

och förlora sitt värde.
90

 

4.5 Praxis 

Nedanstående text behandlar utvecklingen av ”fair use”. Eftersom att olika domstolar tolkar 

innebörden av begreppet på olika sätt, är det svårt att på förhand avgöra om användande av 

annans varumärke kan anses som ”fair use” eller inte.  

4.5.1 New Kids on the Block 

I New Kids on the Block gjorde domare Kozinski ett test för att se om användningen av 

annans varumärke innebar ”nominative fair use”, vilket numera har blivit vidare känt. ”New 

Kids on the Block” var ett musikband som bildades 1984 och bestod av ett gäng tonårskillar. 

Tidningen USA Today använde sig av bandnamnet i sammanhanget där de frågade ”Which 

one of the New Kids is the most popular?”. Pojkbandet och managern ansåg att detta utgjorde 

ett intrång på deras varumärke. Men eftersom att det inte fanns något annat sätt än att referera 

till bandet än själva namnet, fann domstolen att användandet av varumärket inte utgjorde 

något varumärkesintrång.
91

 Testet som Kozinski gjorde var uppdelat i tre steg. Det första 

steget innebär att varan eller tjänsten ska vara svår att identifiera om varumärket i fråga 

utelämnas. För det andra ska endast så mycket av varumärket som behövs för att identifiera 

varan eller tjänsten användas, det lämnar således endast absolut nödvändigt utrymme för 

användning av annans varumärke. Det sista steget innebär att den som använder varumärket 

inte får indikera på någonting som antyder ett sponsorskap eller att innehavaren av 

varumärket har godkänt användandet.
92

  

4.5.2 Brother Records v. Jardine 

I Brother Records, Inc. v. Jardine, gick ”nominative fair use” däremot inte igenom. 

Domstolen fann att svarandes ”fair use”-försvar inte höll. En av originalmedlemmarna av 

                                                             
89 Starbucks corp. et al. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc.  
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 Starbucks corp. et al. v. Wolfe’s Borough Coffee Inc.  
91 New Kids on the Block v. News America Publ’g, Inc. 
92 Mayberry, Trademark Nominative Fair Use, s 820. 
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bandet Beach Boys, Al Jardine, gjorde soloframträdanden och använde sig av namnet ”Al 

Jardine of the Beach Boys ans Family & Friends”. Domstolen fann att användandet av namnet 

”the Beach Boys” kunde ge sken av att soloframträdandet var sponsrat av The Beach Boys. 

Användningen kunde därför inte anses som ”fair use”.
93

 

4.5.3 KP Permanent Make-Up 

I KP Permanent Make-Up, fick U.S. Supreme Court i uppgift att lösa en konflikt mellan olika 

mellaninstanser gällande ”descriptive fair use”.
 94

  Det handlade om huruvida K.P Permanent 

Make-Up, som anser att agerandet är i linje med ”descriptive fair use”, har någon skyldighet 

att bevisa att användningen av varumärket inte orsakar någon förvirring. Kosmetikaföretaget 

Lasting Impression innehar varumärket ”micro colours” och i fallet använde K.P Permanent 

Make-Up sig av begreppet ”Micro Collor” i sin marknadsföring för att beskriva sina egna 

produkter. ”The Ninth Circuit” stadgade att det är nödvändigt att analysera förväxlingrisken 

då det handlar om ”klassisk fair use”. Till skillnad från the district courts avgörande krävde 

”the ninth circuit” att K.P Pemanent Make-Up skulle bevisa att det inte förelåg någon 

förväxlingsrisk. ”The ninth circuit” ansåg att användandet av begreppet ”Micro Collor” var ett 

exempel på ”klassisk fair use” och kunde endast gå under detta om det inte förelåg någon 

förväxlingsrisk mellan märkena. The U.S. Supreme Court fann däremot att bevisbördan att 

påvisa förväxlingsrisk ligger hos kärande, Lasting Impression. Kärande behöver dock inte 

påvisa att det finns någon faktisk förvirring, utan endast att det föreligger en trolig risk för 

förvirring. The U.S. Supreme Court fann alltså att den som använder annans varumärke inte 

har någon skyldighet att visa att det inte föreligger någon förväxlingsrisk. Avgörandet 

avvisade påståendet att ”fair use” och förväxlingsrisk inte skulle kunna samexistera. Istället 

fann domstolen att ”fair use” kan existera med åtminstone en viss förväxlingsrisk. Däremot 

bekräftade domstolen att sedvanerätten för otillbörlig konkurrens
95

 tar med förväxlingsrisken i 

beräkningen huruvida agerandet är att anse som ”fair use” eller inte.
96

  

4.5.4 Centurt 21 v. LendingTree 

Efter det omtalade avgörandet i KP Permanent Make-Up poängterade domstolen sin uppgift i 

Century 21 v. LendingTree: 

 ”We must determine what role likelihood of confusion plays in a trademark infringement 

case where the defendant claims that its use was nominative and fair”.
97

  

“The third circuit” tog fram ett tvåstegstest för ”nominative fair use” som innebar att kärande 

först och främst ska visa att det finns en förväxlingsrisk. Efter att kärande påvisat detta, skiftar 

bevisningsbördan till svarande för att påvisa att användningen av varumärket är korrekt. 

Domstolen tog bort två av ”third circuits” faktorer för att analysera förväxlingsrisken. Dessa 

var (1) märkeslikhet och (2) varumärkenas styrka. Istället lades fokus på (3) konsumenternas 

förväntande intresse, (4) hur länge varumärkena har samexisterat på marknaden, (5) svarandes 

                                                             
93 Brother Records, Inc. v. Jardine. 
94 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.  
95 På engelska “Common law of unfair competition”. 
96 KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 
97 Century 21 real estate corp. v. LendingTree. 
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avsikt med användningen av annans varumärke och (6) den faktiska förvirringen som 

föreligger. Faktor 7-10 analyserades inte i fallet.
98

 Därefter justerade ”the third circuit” två av 

”the ninth circuits” 3 faktorer och bytte ut den tredje helt och hållet. Det nya testet innebar att 

(1) den svarande ska bevisa att det är betydligt svårare att beskriva sin egen produkt utan att 

använda kärandes varumärke, (2) att mängden av användningen av varumärket är lämplig för 

att beskriva svarandes produkt eller tjänst och (3) att språket reflekterar den egentliga 

relationen mellan svarandes varor och tjänster och kärandes.
99

 Domare Fisher hade dock 

åsikter om the ”third circuits” avgörande. Han noterade att ”the ninth circuit’s” praxis påstår 

att ”nominative fair use” inte är något annat än ett substitut för ett förväxlingsrisktest, 

likelihood of confusin. Fisher menade dessutom att de tre punkterna av testet som ”the third 

circuit” tog fram inte gör något annat än att titta på den egentliga förväxlingsrisken. Fisher 

menade istället att man skulle utgå från faktorerna 3-10 i ”the thirds circuits” 

förväxlingstest.
100

  

4.3 Ärenden som inte behandlats av domstol 

”Dumb Starbucks” kommer att presenteras eftersom att det är av intresse då det belyser 

problemet med ett nytt märke som drar vinning på ett redan befintligt och känt varumärke. 

Det visar på var marknaden är på väg, och vilket skydd innehavaren av ett varumärke kan 

förutsätta.  

”Dumb Starbucks” är ett kafé som använder sig av varumärket Starbucks. Hela kaféet ser 

precis ut som Starbucks men med ordet ”dumb” framför allt som serveras. ”Dumb Starbucks” 

hävdar att de har rätt att använda sig av Starbucks varumärke eftersom att de gör parodi på 

Starbucks genom att lägga till ordet ”Dumb”. I USA Today uttalade sig Mark McKenna, 

professor i juridik specialiserad på varumärkesrätt, om att det skulle bli svårt i en rättegång 

eftersom att ”Dumb Starbucks” inte bara har använt sig av ordet Starbucks, utan dessutom 

dess produkter och logotyper. Under uppsatsens gång stängdes dock ”Dumb Starbucks” ner 

på grund av att det drevs utan licens.
101

 Trots det faktum att ärendet aldrig processades i 

domstol, kommer ett tänkbart utfall framställas i kapitel 5. 

.   

                                                             
98 De övriga faktorerna är (7) hur varan eller tjänsten marknadsförts, (8) vilka säljerbjudanden som funnits, (9) 

konsumenternas syn på relationen mellan varorna och (10) övriga faktorer som kan påverka förväxlingsrisken. 
99 Mayberry, Nominative Fair Use, s 831. 
100 Mayberry, Nominative Fair Use, s 832. 
101 Lee, USA Today, 11/2 2014. 
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5. Diskussion 

5.1 Innehavarens ensamrätt till varumärket 

Ensamrätten till ett varumärke är inte absolut, utan det finns vissa undantag där tredje part har 

rätt att åberopa annans varumärke. Genom uppsatsen har ett antal exempel på rättsfall där 

tredje part har använt annans varumärke. Inskränkningarna i ensamrätten kan i flera fall vara 

icke önskbara från innehavarens roll. Innehavaren till ett varumärke har många gånger lagt 

ner stora summor på att bygga upp varumärket, och vill av förståeliga anledningar också 

inneha ensamrätt på varumärket. Inskränkningarna i ensamrätten kan ses utifrån 

konsumenternas intresse att till exempel få reda på vilken bilverkstad som säljer reservdelar 

till det aktuella bilmärket, vilket blir tydligt då bilverkstaden kan uttala sig om att denna säljer 

till exempel reservdelar till Volkswagen. Det är denna inskränkning i ensamrätten som 

stadgas i 1 kap. 11 § första stycket 3 VML. För att kunna använda denna regel tycks det 

ställas förhållandevis strama kriterier för vad som är tillåtet. Tredje part får endast använda 

annans varumärke om det är för att belysa ändamålet med varan eller tjänsten. Tredje part får 

aldrig heller utforma det så att konsumenterna kan tro att det finns något kommersiellt 

samband mellan tredje parts varor och tjänster, och det ursprungliga varumärket. 

Användandet av annans varumärke får inte heller innebära att varumärket skadas. Den 

amerikanska rätten har undantag från innehavarens ensamrätt i form av ”fair use”. Detta 

innebär dels att tredje part får använda annans varumärke för att beskriva sina egna varor eller 

tjänster, enligt ”descriptive fair use”, och dels att tredje part har rätt att använda annans 

varumärke för att referera till innehavarens varor eller tjänster, ”nominative fair use”. Den 

senare formen av ”fair use” kan jämföras med inskränkningen enligt 1 kap. 11 § första stycket 

3 VML.  

 

Detta tycks också vara det närmaste den svenska rätten kommer i förhållande till ”fair use”. 

Regeln utgör ett viktigt undandag från innehavarens ensamrätt till varumärket. Enligt 

paragrafen hindrar inte ensamrätten att ett tredje part i sin näringsverksamhet använder  

”varukännetecknet, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda 

ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar”, givet att det sker enligt god 

affärssed. Av praxis kan det dessutom utläsas att användandet inte ska kunna missleda 

konsumenterna gällande varans kommersiella ursprung.
102

 Slutligen kan konstateras att 

användningen av annans varumärke ska begränsas till att enbart ange varan eller tjänstens 

ändamål. Användning av annans varumärke i för stor utsträckning, riskerar att snylta på 

innehavarens varumärke och är således otillåten.  

5.2 Snyltande av annans varumärke  

Både varumärkesrätten och marknadsrätten, ligger nära varandra när det kommer till 

snyltande av annans varumärke. Marknadsrätten behandlar användning eller snyltning av 

annans kännetecken, vilket genast kopplar in varumärkesrätten. Däremot anser jag att VML 

har tydligare ramar för varumärkets skyddsomfång än vad MFL har. Det är enklare att 
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förutspå ett fall enligt VML än vad det är med MFL. Att MD i senare fall har utlämnat frågan 

huruvida renommésnyltning föreligger, när istället vilseledande efterbildning kan konstateras, 

känns tråkigt då det behövs fler avgöranden för att ställa upp tydliga rekvisit för när det 

föreligger renommésnyltning.
103

  

Att snylta på ett befintligt varumärke som redan har uppnått prestige, kan ses som en lätt väg 

in på marknaden. Det är svårt att fastställa en specifik bedömningsmetod för 

renommésnyltning eftersom att jag anser att MD:s bedömning skiljer sig från fall till fall. 

Däremot kan vissa återkommande kriterier utläsas, huruvida det föreligger renommésnyltning 

eller inte. Dessa är att varan eller tjänsten som utnyttjas ska inneha särprägel, vara allmänt 

känt på marknaden av omsättningskretsen och att varan eller tjänsten ska förknippas med ett 

annat företags vara eller tjänst. Även den vinning företaget drar av att använda det äldre 

varumärket har betydelse. I Boss ser vi att de båda försäkringsbolagen drog olovlig vinning 

genom användandet av det välkända varumärket Hugo Boss. I Armani ansågs Kappahls 

marknadsföring snylta på Armani och bedömdes dra olovlig fördel av märkets goda renommé.  

Särskiljningsförmågans betydelse har slagits fast av EU-domstolen som benämner det som 

varumärkets grundläggande funktion, och påvisar förhållandet mellan ursprungsprincipen och 

kvalitetsgarantin. Särskiljningsförmågan innebär att ett företags varor och tjänster ska kunna 

särskiljas från ett annat företags varor och tjänster, och att dessa inte förväxlas. Företag lägger 

många gånger ner stora summor på att få in varumärket på marknaden så att varan eller 

tjänsten associeras med varumärket. Idag ser vi att varumärken får en ökad betydelse och 

växande ekonomiskt värde. Därför finns det också intresse av att ett äldre och större 

varumärke inte tappar sitt värde på grund av att ett nytt märke drar fördel av det som redan 

existerar. Konsumenterna ska inte få uppfattningen om att det finns ett samband mellan det 

äldre och det nyare märket när något sådant inte existerar. Varumärken som kan förväxlas 

med varandra kan orsaka stora bekymmer. Det äldre märket kan förlora intäkter eller förlora 

sin prestige. Jag återkopplar till exemplet jag tog tidigare om ”rolls royce”. Om alla branscher 

skulle använda ”branschens rolls royce” skulle ”rolls royce”-varumärket tillslut bli urvattnat 

och tappa sitt värde. Detta stämmer in på det svenska Rolls Royce-målet. Däremot i Galliano-

målet kan vi se att trots likheten mellan märkena, och att det rörde sig om liknande varor som 

likör och likörextrakt, dömde HD att det inte förelåg någon förväxlingsrisk kring det 

kommersiella ursprunget. Domstolen menade att genomsnittskonsumenten kunde förstå att 

det rör sig om olika företag, och att inte det företag som marknadsför det välkända Galliano 

också skulle marknadsföra den billigare likören. Däremot fann Domstolen att 

marknadsföringen av likörextraktet utnyttjade Gallianos goda renommé, och att det innebar 

renommésnyltning. Av detta kan vi utläsa att fastän det inte föreligger någon förväxlingsrisk 

kan renommésnyltning föreligga, eftersom att det ensamt är grund för otillbörlig 

marknadsföring.  

Att ett yngre varumärke utnyttjar ett äldre varumärkes renommé är något som verkar bli allt 

vanligare. Då kommer det utvidgade skyddet i VML väl till hands. För att det ska innebära 

intrång ska omsättningskretsen ha en uppfattning om att det finns ett samband mellan 
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varumärkena, och att det äldre varumärket riskerar att skadas. Flera fall från EU-domstolen 

visar att varumärkets anseende och ekonomisks värde har fått en ökad betydelse i 

varumärkesrätten, som Copad- och Dior-målet. Den lyxaura som ett varumärke har jobbat upp 

kan alltså ha en särskiljande funktion och vara det som gör att kunderna kan skilja olika varor 

åt. 

USA och Sverige har en liknande syn på när kända varumärken kan tappa sitt värde och 

urvattnas. Med Varumärkesdirektivet, infördes det utvidgade skyddet för kända varumärken i 

10 § första stycket 3 VML
104

. Det innebär som vi sett att det kan föreligga förväxling även i 

de fall där det rör sig om olika slags varor. Regeln förhindrar att kända varumärken förlorar 

sitt värde genom urvattning. Detta kommer nog ha en ännu större betydelse i framtiden med 

problematiken att ett yngre märke försöker dra fördel av ett äldre, redan känt varumärke. 

”Dilution by blurring”-doktrinen kan anses som en motsvarighet för den svenska regeln. I den 

amerikanska rätten har associationsfaktorn stor betydelse, vilket kan utläsas i och med 

Starbucks v. Charbucks. Däremot ansåg domstolen att Starbucks misslyckats med att påvisa 

att varumärkena associerades med varandra, och att Starbucks därmed riskerade att tappa sitt 

värde. Det har däremot framhållits i praxis att om det nyare märket lätt kan associeras med det 

äldre, innebär det också en större risk att varumärket förlorar sitt värde. Detta påstående styrks 

även av domstolens diskussion kring Schechters artikel, där han förklarade innebörden av om 

det skulle vara fritt att använda ett känt varumärke. Schechter påpekade att om det skulle vara 

tillåtet att finnas Rolls Royce cafeterior, Rolls Royce restauranger och Rolls Royce kläder så 

skulle varumärket tillslut ha tappat allt värde.
105

 Detta kan kopplas till varumärkets 

särskiljningsförmåga, om varumärket saknar någon särskiljningsförmåga kan det inte heller 

inneha något varumärkesrättsligt skydd.
106

 I det svenska Rolls Royce-målet menade domstolen 

att det inte var tillåtet att använda ”Familjens nya Rolls” i marknadsföringen av en Mazda. 

Domstolen påpekade att det kunde ge allmänheten en missvisande bild av ett påstått samband 

mellan Rolls Royce och Mazda. Genom att åberopa Rolls varumärke, riskerade varumärket att 

som det användes att förlora sin särskiljningsförmåga.
107

 I Villa Villekulla hänvisade MD till 

att det kan finnas en uppfattning om ett kommersiellt ursprung med Saltkråkan som innehar 

rättigheterna till Astrid Lindgrens verk och till Hotell Villa Villekulla, när det i själva verket 

inte existerar något sådan. Även här ansåg domstolen att användandet kan medföra att 

varumärket urvattnas.
108

  

5.3 ”Dumb Starbucks”  

Enligt de varumärkesrättsliga förhållanden som finns kommer jag göra en trolig bedömning 

huruvida ”Dumb Starbucks” kan tänkas gå under ”fair use”.”Dumb Starbucks” har använt sig 

av Starbucks kända varumärke, i en betydande omfattning. Det skulle onekligen bli svårt att 

få igenom detta i en domstol. Enligt ”dilution by blurring”-doktrinen skulle Starbucks behöva 

visa att Starbucks associeras med ”Dumb Starbucks”, vilket inte kan tänkas vara svårt 

eftersom att i princip hela upplägget är identiskt med Starbucks. Bara detta skulle sannolikt 
                                                             
104 Jämför med artikel 5.2 VMD 
105 Se kap 4.4 
106 Se kap 2.2 
107 Se kap 2.4 
108 Se kap 2.4 
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räcka för att visa att varumärket riskerar att urvattnas genom ”Dumb Starbucks” användning 

av det kända varumärket. Enligt praxis, och synnerligt i enlighet med New Kids on the block, 

skulle ”Dumb Starbucks” behöva klara av trestegstestet.  För att användandet skulle kunna gå 

under ”fair use” innebär det första steget att varan ska vara svår att identifiera om varumärket 

utelämnas. För det andra ska endast så mycket av varumärket som behövs för att identifiera 

varan användas. För det tredje ska det inte finnas några indikationer på att 

varumärkesinnehavaren har godkänt användningen. Utifrån detta görs bedömningen att 

”Dumb Starbucks” har använt sig i allt för stor omfattning av Starbucks välkända varumärke 

och att det finns en stor risk att missta att det finns ett kommersiellt samband mellan ”Dumb 

Starbucks” och Starbucks.  

I Sverige skulle ett sådant användande som presenterats i ”Dumb Starbucks” sannolikt anses 

utgöra renommésnyltning. Ett avgörande i domstol skulle kunna jämföras med domstolens 

avgörande i Armani och Boss. Användandet medför att det kända varumärket riskerar att 

urvattnas och tappa sitt värde. Som framkommit enligt praxis, är förväxlingsrisken dessutom 

högre när det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga.  

Några slutpunkter kring det som framhållits i uppsatsen är att den svenska varumärkesrätten 

verkar ha ett bredare skydd för varumärken. Det som kan vara tillåtet i USA, kan ses som 

renommésnyltning i Sverige.
 109
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A&H Sportswear, Inc. v. Victoria’s Secret Stores, Inc, No. 99-1734, 99-1735 

Brother Records, Inc. v. Jardine, No. 01-57095 

Century 21 real estate corp. v. LendingTree, Inc., No. 425 

KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., No. 03-409 

Liquid Glass Enters. v. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, No. 97-4978 

New Kids on the Block v. News America Publ’g, Inc., No 90-56219, 90-56258 

Prestonettes, Inc. v. Coty, No. 197 

Saxleher v. Wagner, No. 81 

Starbucks Corp. v. Wolfe’s Borough Coffeé Inc, No. 12-364 

Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., No. 95-1017 

Volkswagen aktiengesellschaft v. Douglas D. Church, No 220701 

6.4.2 Rättsfall från EU-domstolen 

C-59/08 (Copad) 

C-63/97 (BMW) 

C-206/01 (Arsenal) 

C-251/95 (Puma) 

C-323/09 (Interflora) 

C-337/95 (Dior) 

C-342/97 (Lloyd) 

C-487/07 (L’Oréal) 

6.4.3 Rättsfall från Marknadsdomstolen 

MD 1987:11 (Armani) 

MD 1988:19 (Globen) 

MD 1993:9 (Boss) 

MD 1996:3 (Galliano) 
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MD 1999:21 (Robinson) 

MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla) 

MD 2010:4 (Red Bull) 

MD 2013:8 (Smekab) 

MD 2014:3 (Taxibil) 

6.4.4 Tingsrättsavgörande 

Uppsala Tingsrätt 11.12.1980, NIR 1981 s. 421 (Rolls Royce) 

6.5 Övrigt 

ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation 

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf 

 

International Trademark Association, Fair Use of Trademarks,  

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FairUse.aspx 

 

Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker AB, 1996 

 

Patentbesvärsrättens avgörande i Tulusba Akdow 1999-04-23 

 

  

http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf
http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FairUse.aspx
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Bilaga 

 

 

Bild 1. MD 2014:3 Taxibil, hämtad från domsbilaga från Marknadsdomstolens hemsida. 

 

Bild 2. MD 2010:4 Red Bull, hämtad från domsbilaga från Marknadsdomstolens hemsida.  

 

 

 

 


