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Sammanfattning

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att samhället genomgått en
omfattande förändring. Människor och företag agerar idag på ett sätt som
radikalt skiljer sig från hur de gjorde för 10-20 år sedan. Det handlar bl a om
en tilltagande globalisering där avstånd inte längre har en avskräckande
inverkan på företags lokalisering. Vi ser även att marknadskrafterna är
betydligt rörligare än tidigare. Möjligheten för företag att aktivt interagera på
en global marknad har aldrig varit så goda som de är nu.

Dessa förutsättningar har också stor betydelse för det enskilda företagets
existens och utveckling. Personligen fick jag känna av dessa
samhällsförändringar när jag under sommaren 2000 arbetade på AB
Electrolux och dess Intellectual Property Department i Stockholm. Dagligen
hanterades varumärksrättsliga problem av olika storlek och ärendena kunde
komma från såväl Ryssland, Australien som Argentina. Under min tid där
väcktes mitt intresse ytterligare för varumärkesrättsliga frågor och en grund
för ett examensarbete växte fram.

Mitt examensarbete tar i huvudsak upp två saker till diskussion, nämligen
vad syftet är med en varumärksrättslig registrering samt vilken funktion
användningstvånget har. I uppsatsen presenteras såväl svenska som
europeiska regleringar inom det varumärkesrättsliga området (se bl a VmL
och direktivet om harmonisering av medlemsländernas varumärkeslagar).

Det konstateras i uppsatsen att VmLs syfte med en registrering är att
näringsidkare i sin verksamhet verkligen skall använda sig av registrerade
varumärken. Problemet är bara att allt för många inte följer lagens anda i
detta avseende och registrerar varumärken utan tanke att nyttja dem. Det
verkligt allvarliga är att det inte finns något i VmL som motverkar ett sådant
beteende. Lagens befintliga femåriga användningstvång är i min mening
endast intressant om ett företag ämnar ansöka om förlängd ensamrätt.

VmL har klara brister och lagstiftaren borde se över de aktuella
regleringarna. På en global marknad med hård konkurrens måste även
registrering och användning av varumärken vara effektiv.
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Förord

Immaterialrätten är ett intressant och idag högst betydelsefullt område för
företag i allmänhet och jurister i synnerhet. Personligen kände jag redan
tidigt under min juristutbildning att jag intresserade mig för detta område,
något som bl a tog sig uttryck i att jag sökte sommarjobb hos företag som
Electrolux. Det var med stort intresse som jag påbörjade min sommarpraktik
på Electrolux avdelning för Intellectual Property under sommaren 2000. Att
arbeta tillsammans med såväl jurister som varumärkeshandläggare gav mig
en fantastisk insyn i hur det dagliga arbetet fungerade i ett verkligt stort
företag. Dagligen hanterades en mängd varumärkesrättsliga problem.
Arbetet var varierande och det var stimulerande att vara delaktig i både det
grundläggande registreringsförfarandet av varumärken och större
varumärkesrättsliga konflikter med företag i andra länder och världsdelar.
Jag fick samtidigt en god insikt i hur olika världens länder hanterar
varumärkesrättsliga problem, trots att internationella konventioner och avtal
avsevärt utjämnat de största skillnaderna.

Det var under min tid på Electrolux Intellectual Property Department, och i
samarbete med dess chef, som ämnet för min uppsats uppkom. Företag som
Electrolux stöter på en rad intressanta varumärkesrättsliga problem och att
diskutera dessa med jurister på Electrolux var spännande och givande.
Tyvärr medför sekretess att jag inte fritt kunnat använda vissa
varumärkesrättsliga aspekter och exempel från min tid på Electrolux. Det är
dock min förhoppning att uppsatsen inte skall lida allt för stort men pga
detta.

Jag vill framföra ett stort tack till Susanne Ås-Sivborg, Head of Intellectual
Property Department Electrolux, och Inger Lundmark, European Trademark
Attorney, Electrolux. Att tillsammans med er diskutera olika aspekter av
varumärkesrätten har varit av stort värde för mig och sedermera mitt
uppsatsarbete. Jag är tacksam för att ni under hösten tagit er tid till att
besvara diverse frågor från mig.

Till sist vill jag även framföra ett speciellt tack till Eva Lindell-Frantz som
under ytterst hastiga omständigheter tog sig an uppdraget som handledare
för mitt uppsatsarbete.

Lund i februarisolen

Henrik Eklund



3

Förkortningar

AB Aktiebolag
Ds Departementsserien
EEC European Economic Community, på svenska kallat EES
EG Europeiska gemenskapen
EU Europeiska unionen
GATT The General Agreement on Tariffs and Trade, på svenska

kallat det allmänna tull- och handelsavtalet
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OHIM Office for Harmonization in the Internal Market
SO Styrelseordförande
SOU Statens offentliga utredningar
TRIP Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
VmL Varumärkeslagen, SFS 1960:644
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1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer jag att redogöra för bl a bakgrund, syfte,
metod och material avseende uppsatsen. Med en god grund vill jag skapa en
bra utgångspunkt och förståelse för uppsatsen som helhet.

1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har vår värld förändrats oerhört, även vårt agerande
som konsumenter har blivit annorlunda. Naturligtvis utgör framväxten av
Internet en viktig komponent i denna förändring, men det är egentligen först
tillsammans med en internationaliserad handel samt en global
massproduktion och massdistribution som det blir intressant att diskutera
den förändrade situationen. Samtliga dessa delar har även medfört en
radikalt ökad konkurrens för näringsidkarna världen över. Näringsidkarna är
medvetna om ett ständigt ökande utbud av varor på en världsmarknad där
långa distributionskedjor och stora avstånd mellan producent och konsument
inte har någon betydelse. Man skulle faktiskt kunna säga att den tidigare så
traditionella detaljhandelsstrukturen håller på att förändras i grunden. Att vår
omvärld och vårt sätt att leva förändras anser många bero på den nya
ekonomin, med globalisering och ökad rörlighet som viktiga inslag.

Med Internet kan såväl små som stora företag marknadsföra sina produkter
över hela världen till en, jämfört med tidigare, obetydlig kostnad. I en sådan
konkurrenssituation har företag uppmärksammat att det inte längre är
tillräckligt att bara tillhandahålla en prisvärd produkt för att säkra sitt
företags framtid. Vi konsumenter vill också känna ett mervärde i den köpta
produkten och det är idag tydligt att detta mervärde ofta finns i en produkts
varumärke. Mot bakgrund av detta satsar företag på att göra sina
varumärken välkända, både för att själv sälja produkter och/eller tjänster
men också för att med sitt företags- eller produktnamn attrahera
reklampengar. Det kan alltså konstateras att varumärkets betydelse har ökat
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radikalt med hjälp av kommunikationsvägarnas snabba utveckling och det
stora utbudet konkurrerande produkter.

För att övertyga konsumenten att köpa vissa varor måste näringsidkaren
därför, oavsett hur bra produkten än är, lyckas nå publicitet kring
produktvarumärket i olika sammanhang. Allt större betydelse ligger därmed
i en lyckad märkesutformning, marknadsföring och profilering av
varumärket. En konsekvens av detta är att företag etablerar avdelningar som
kallas Brand management, vars syfte ofta är att betona långsiktigt stärkande
av företagets olika varumärken. Genom att vara värdefullt för ett företags
kunder blir varumärket också värdefullt för företaget. Genom kundernas
igenkänning och positiva attityder kan lojaliteten till ett varumärke skapa en
stabil efterfrågan, något som också ger möjligheter att ta ut högre priser.

Till skillnad från ett patent, som går ut efter en begränsad tid, kan ett
varumärke som hanteras rätt fortsätta att generera vinster år efter år. Med
tanke på den snabbhet med vilken konkurrenter kan kopiera framgångsrika
produkter är det således inte konstigt att intresset för varumärken ökat över
hela världen. Samtidigt finns det en medvetenhet hos företag om att det
faktiskt råder en brist på globalt lämpliga varumärken. Det går t ex inte att
använda sig av tecken som å, ä och ö eller ord som är svåruttalade på
engelska.1

I Sverige är det bl a varumärkesenheten på PRV som känner av det ökade
intresset för varumärke. Det totala antalet ansökningar på varumärkes-
enheten på PRV har ökat med 50 % under de senaste åren och idag
inkommer det drygt 17 000 ansökningar per år. Det kan vidare vara
intressant att notera att internationella ansökningar svarar för mer än 40 %
av ansökningarna, dvs ca 7000 ansökningar. Att så är fallet är intressant
eftersom det före myndighetens flytt från Stockholm till Söderhamn, vilket
skedde i mars 1998, inte fanns några internationella ansökningar alls.2

Att expandera som företag idag kräver stora insatser på flera olika områden.
I detta sammanhang finns det en risk att företag, i sina strävanden att
marknadsföra sitt varumärke globalt, glömmer bort att de kanske inte äger
rätten till sitt varumärke överallt. I allmänhet torde naturligtvis de flesta
företag inse vikten av att vårda sitt varumärke men när man plötsligt skall

                                                
1 Information framkommen under samtal med Inger Lundmark, European Trademark
Attorney, Electrolux.
2 http://www.prv.se/press/index.html, 2001-02-08.
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etablera fabriker eller butiker i nya länder är det annorlunda. Att företag
även är dåliga på att bevaka sina varumärken i Sverige är tydligt, och det har
blivit än viktigare i och med inträdet i EU.

Det är faktiskt så att varumärkeskommittén för tillfället arbetar med ett
förslag till ny varumärkeslag som bl a kommer att medföra att företagen på
ett tydligare sätt skall tvingas bli medvetna om vikten av att bevaka sina
varumärkesinnehav. Förslaget kommer att läggas fram till
justitiedepartementet i mars och kan därmed tyvärr inte hanteras i denna
uppsats. Att det är viktigt för företagen att bevaka sina varumärken beror på
att varken EU-myndigheten i Alicante eller PRV utför någon bevakning åt
tidigare rättighetsinnehavare i förhållande till nya EG-
varumärkesansökningar.3 Därför är det viktigt att de enskilda företagen inser
vikten av att själv bevaka sina intressen.

Vi får inte heller glömma att det kostar stora summor pengar att registrera
och behålla varumärken registrerade. Att så är fallet medför att företag
varken har tid eller pengar att direkt registrera sina varumärken över hela
världen. Men detta innebär problem eftersom det då finns en risk att någon
annan registrerar det aktuella varumärket. Precis detta inträffade i Brasilien
när två svenska IT-företag var på väg att etablera sig där. Efter en intervju i
en affärstidning registrerades deras varumärken av en brasiliansk firma.
Svenska handelskammarens VD i Sao Paulo kommenterade händelsen på
följande sätt: ”Helt tydligt en lokal firma som försöker vara smart”.4

Även stora företag som Electrolux och Ericsson har råkat ut för likartade
händelser. Ofta har företag som dessa allt för många produkter för att skydda
samtliga varumärken i samtliga länder och tvingas därför att satsa på ett
visst antal. Men inte ens under dessa förutsättningar är de helt säkra på att
vara först med att registrera varumärket. I slutändan handlar det om att
personen som registrerat ett varumärke vill sälja tillbaka det till företaget
som tillverkar och marknadsför en produkt med samma namn. Problemet är
inte bara att namnet försvinner utan företaget kan inte utan risk för stämning
lansera sitt produktnamn i det aktuella landet.

                                                
3 http://www.prv.se/press/pressmeddelanden/010125.html, EG-varumärket en möjlighet
sedan 1996, 2001-02-08.
4 Dagens Industri, Brasiliansk stöld av svenska varumärken, 2000-08-08.
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1.2 Syfte

Denna uppsats syftar till att beskriva och analysera det globala företagets
situation ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. I detalj handlar det om att
lyfta fram problematiken avseende registrering och nyttjande av varumärken
bl a mot bakgrund av en eventuell global brist på lämpliga varumärken samt
en olämplig hantering av dem.

Finns det risk att varumärken registreras på felaktiga grunder i Sverige?
Vilka tankar hade lagstiftaren när vår varumärkeslag stiftades? Är det
möjligt för svenska personer och företag att registrera t ex utländska företags
varumärken för att tjäna pengar på att sälja tillbaka dem, dvs kanske genom
utpressning? Hur förhåller sig ett sådant nyttjande till varumärkelagens
syfte? Vilken funktion har VmLs användningstvång i detta sammanhang?

Mot bakgrund av att det inte finns ett oändligt antal internationellt gångbara
varumärken så är det viktigt att företag inte bara registrerar varumärken utan
också faktiskt använder dem. Annars bör ett annat företag få tillgång till det
aktuella varumärket. Tanken med denna uppsats är sålunda att belysa och
utreda svårigheterna för globala företag att agera på en världsmarknad.
Uppsatsen är trots sitt gränsöverskridande ämne huvudsakligen inriktat på
svenska förhållanden.

Ämnet för denna uppsats har uppkommit i samarbete med AB Electrolux
Intellectual Property Department i Stockholm. Det är därför också viktigt att
uppsatsen syftar till att på ett lämpligt sätt framföra ett material som breddar
Electrolux kunskap inom det aktuella området.

Till slut vill jag även framhålla min ambition att bidra till och ytterligare
väcka den debatt som finns om VmLs syfte och användningstvång. Jag vill
med min uppsats ytterligare uppmärksamma människor på att det faktiskt
finns problem avseende globala företag, varumärkesregistreringar och
användningen av varumärken.
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1.3 Metod och material

Att skriva uppsats inom området immaterialrätt medför initialt ett
tidskrävande arbete med att söka material. Härefter gäller det att bearbeta
det insamlade materialet, som kan vara såväl relevant och irrelevant. Att
sedan, utifrån ett stort material, författa ett examensarbete med ett specifik
syfte ställer krav på omfattande och återkommande bearbetning av den
skrivna texten i syfte att få en bra slutprodukt.

Jag har i arbetet med uppsatsen huvudsakligen funnit det nyttjade materialet
genom litteraturstudier av lagtext, förarbeten, rättspraxis, EU-direktiv,
läroböcker samt artiklar i immaterialrättsliga tidningar. Speciellt NIR har jag
uppfattat som en intressant och för mig relevant tidskrift med tanken på den
debatt som förs där.

I mitt arbete med uppsatsen har jag funnit stort stöd i böcker vari i Marianne
Levin deltagit, och då särskilt ”Varumärkesrättens grunder” och ”Lärobok i
immaterialrätt” (se litteraturförteckning för ytterligare information). Vidare
var följande examensarbete i juridik av stor glädje för mig när jag under en
inledande period läste in mig på området: Invändningsförfarandet i ”OHIM
– En studie i EG:s varumärkesrätt”, Fredrik Norlander, våren 1998,
”Associationsskydd för varumärkets anseende och kommersiella
egenvärde”, Bengt Lindberg, våren 2000, samt ”Anseende – och
associationsskydd, skyddet för väl ansedda varumärken inom och utom
varuslagslikheten”, Martin Ekelund våren 1997.

Att jag skrivit uppsatsen efter samarbete med ett större svenskt företag har
påverkat arbetet. Det har nämligen varit aktuellt att fundera över bl a
innehåll och utformning. Uppsatsen karaktäriseras av ett beskrivande och
analyserande av rättsläget. Att uppsatsen blivit ganska beskrivande i vissa
avsnitt beror på att jag har bedömt det som nödvändigt att beskriva en
helhet, en varumärkesrättslig kontext, i syfte att etablera en grundförståelse.

Vidare har valet av ämne samt min utformning av uppsatsen påverkats av
mina tidigare ekonomistudier där jag har en fil. mag. i företagsekonomi med
inriktning på management.



9

1.4 Målgrupp

Hur en uppsats utformas beror på vem den riktar sig till. Mot bakgrund av
att denna uppsats riktar sig till näringslivet, i detta fall AB Electrolux i
Stockholm, har jag valt att utforma uppsatsen utifrån detta. Självklart skall
uppsatsen ändå hålla de akademiska krav som universitetet ställer.

1.5 Avgränsningar

Ämnet för denna uppsats är till viss del ganska brett, men samtidigt finns det
tydliga gränser för vad som ter sig lämpligt att ta upp i detta sammanhang.
Inom varumärkesrätten finns det en mängd intressanta och specifika
begrepp, såsom förväxlingsbarhet, inarbetning, hur parallellimport inverkar
på varumärkesrätten och när varumärkesregistreringar kan hävas. Att jag
valt bort en del spännande områden beror helt enkelt på att jag velat
begränsa uppsatsens omfattning samt hålla fokus på det som jag anser vara
lämpligt mot bakgrund av det valda ämnet.

Jag går t ex inte in på djupet när det gäller varumärkesrättens
användningstvång.5 Det enda jag är intresserad av är användningstvånget
som helhet, dvs när det gäller att se till att företag verkligen nyttjar sina
varumärkes-registreringar.

Det skulle även vara möjligt att mer ingående beskriva t ex olika länders
användningstvång i syfte att tydligare skapa en bild av hur vår svenska VmL
ter sig rent komparativt. Jag har dock inte valt att göra detta. Jag kommer
inte heller att beröra vad som är verkligt bruk, vad som är faktisk och
accepterad underlåten användning eller vad som avses med förrådsmärken

                                                
5 När det gäller den svenska varumärkesrättens användningstvång hänvisar jag istället till ett
examensarbete av Helena Dahlberg, där en strikt redogörelse av begreppet och dess
funktion jämförs med den amerikanska motsvarigheten. Se käll- och litteraturförteckningen
för vidare information.
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och defensivmärken. Jag förklarar förvisso kort de sistnämnda termerna men
i övrigt lämnar jag det utanför denna uppsats.

1.6 Disposition

Uppsatsen är upplagd på ett huvudsakligen traditionellt sätt. Den inleds dock
med en mer ekonomiinspirerad genomgång och översikt av det som många
betecknar som den nya ekonomin och dess beståndsdelar. Jag har valt att
ägna några sidor åt denna eftersom det är viktigt att veta förutsättningarna
för det förändrade företagandet.

Härefter ägnas ett antal sidor till varumärkesrätten med kortare redogörelser
för dess historik, utformning och funktion. Att i detta sammanhang redogöra
för den europeiska rätten är en nödvändighet sedan Sverige blev medlemmar
av EU. Inom unionen finns en stark strävan efter enhetlighet och det medför
att medlemsländernas nationella lagstiftning påverkas av
lagstiftningssamarbetet i Bryssel.

Efter mer allmänna genomgångar utgör de två därpå följande avsnitten lite
mer av djupdykning. Ämnet för dessa två avsnitt är
varumärkesregistreringens syfte samt användningstvånget i
varumärkeslagen. Dessa områden bildar en grund för varumärkesrätten och
dess funktion.

Uppsatsens disposition syftar till att presentera en kunskapsmässig grund för
att utifrån den analysera och diskutera den problematik som uppställts i
bakgrund och syfte. Ambitionen har varit att i ökande grad skapa utrymme
för argumentation efterhand som uppsatsen framskrider. Uppsatsens sista
del, dvs analys och slutsatser, kommer dock till största delen att bestå av
mina egna tankar kring varumärkesrättens funktion i en värld präglad av
tilltagande globalisering, konkurrens och rörlighet. I kapitlet analys och
slutsatser strävar jag slutligen efter att försöka ge förslag på hur
varumärkesrätten kan förändras för att bättre överensstämma med de
förutsättningar som faktiskt existerar på dagens världsmarknad.

Till sist vill jag tillägga att när paragrafer skrives utan hänvisning till lag så
åsyftas VmL.
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2 Den nya ekonomin

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för några tankar om den nya
ekonomin eftersom det till stor del är pga av de starkt förändrade
förutsättningarna för marknaden som varumärkesrätten fått en allt större
betydelse för såväl enskilda individer som företag. Med denna översikt vill
jag initialt skapa en kontext ur vilken uppsatsen som helhet skall betraktas.

2.1 Inledning

”Det finns många åsikter om vad som egentligen är den nya ekonomin. Det
finns till och med de som hävdar att det är samma som den gamla ekonomin.
Personer med detta synsätt riskerar att hamna på efterkälken. ”För den nya
ekonomin finns – med nya samband och nya krafter”.6

Följande exempel är en bra definition av den nya ekonomin.

”Den nya ekonomin är som att starta och driva en populär bar. Det är inte
med nödvändighet den bar som serverar den billigaste och godaste ölen som
får de flesta gästerna. Det är snarare den bar som är bäst på att skapa en
gemytlig och inspirerande gemenskap mellan gästerna i lokalen som vinner
gästens gunst. När baren sedan är tillräckligt populär, med en tillräckligt
intressant och återkommande stampublik, så är kunden till och med beredd
att betala en entréavgift. Precis som på de populäraste barerna i Stockholms
innerstad. De har lyckas med konststycket att få en massa människor att inte
bara stå timtals i kö, utan även att locka till sig kunder som också är beredda
att betala inträde för nöjet att få komma in i värmen en stund och köpa ett
par öl.”7

Vad är det som gör den nya ekonomin ny? Kort kan det nya sammanfattas
med bl a en ökad utvecklingshastighet och en förstärkning av vår kapacitet.
                                                
6 Östblom, Strategier i den nya ekonomin, s 4.
7 A.a., s 15.
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IT skapar generellt sett billigare tjänster, ett exempel på detta är att
människor betalar räkningar över nätet. Med tiden kommer säkert betydligt
mer komplicerade tjänster att finnas tillgängliga över Internet och till ett
lägre pris än idag.8

Nedan redogörs för några av den nya ekonomins beståndsdelar.

2.2 Datakraft

Dagens teknologi var otänkbar för inte mindre än tio år sedan. ”Teknologin
förändras hela tiden och den kommer att fortsätta förändras så snabbt att
inga regeringar hinner med att utfärda lagar och regler för att kontrollera
den”9. Utvecklingen av datakraft har direkt bäring på att Moores lag
fortfarande gäller: ”Every eighteen months, processing power doubles while
cost holds constant”10. Teknologins mer framstående roll och påverkan på
samhället idag framkommer i följande exempel:

”The consequences may be earth-shaking. For about two centuries starting
in 1800 technological progress was the friend of the unskilled worker: it
provided a greater relative boost to the demand for workers who were
relatively unskilled […] than for those who were skilled. The spread of
industrial civilization was associated with a great leveling in the distribution
of income. But there is nothing inscribed in the nature of reality that
technological progress must always boost the relative wages of the
unskilled”11.

2.3 Internet

De senaste årens utveckling av Internet har fått stor betydelse för vårt
vardagsliv. Internet används inom tre områden; för det första information
och kommunikation, för det andra kommersiella aktiviteter, och slutligen

                                                
8 http://www.af.lu.se/foreningar/lupef/polit/mars00/fregert.html, 2000.
9 Nordström, Ridderstråle, Funky business, s 42.
10 Downes, Chunka, Unleashing the Killer App, s 21.
11 http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/technet/spmicro.html.
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underhållning och gemenskap.12 Internet har förändrat och kommer i
framtiden att exempelvis fortsätta att förändra människans liv, och kan i
framtiden underlätta distansarbete på ett bättre sätt än idag.13

Idag är det tydligt att IT-revolutionen inte bara skapar arbeten, utan att
den tyvärr också gör många människor arbetslösa, i synnerhet de
lågutbildade. Att datorerna kommer att ta över diverse uppgifter, som idag
sköts av människor, är det inte längre så många som säger emot. Allt färre
företag tillverkar materiella produkter, medan allt fler sysselsätter sig med
immateriella tjänster, såsom idéer, information och relationer.14

2.4 Globalisering

Globalisering går hand i hand med IT-investeringar, de båda faktorernas
samverkan kan liknas vid en uppåtgående spiral. Kunder har idag tillgång
till information om bland annat produkter och priser via Internet och tvingar
därmed företagen att satsa allt mer på IT och anpassa sig till den globala
konkurrensen. IT-utvecklingen kan därmed sägas orsaka en globalisering.15

Det har snarast blivit naturligt för ett företag att tillverka sina produkter
någonstans i Asien, sälja dem i västvärlden och göra reklam för dem över
hela världen.

2.5 Kundfokus

Att företag idag rent allmänt måste fokusera mer på vilka behov kunderna
har, är också en konsekvens av en ökad konkurrens och jämförbarhet.
Kunderna är de verkliga vinnarna på dagens marknad. Företag i alla
branscher måste ständigt förbättra sig, det vill säga hålla nere priserna.
Konsumenterna kan därmed handla till lägre pris och har chans att spara

                                                
12 Nordfors, Levin, Internetrevolutioner, s 11ff.
13 A.a., s 24.
14 En kort sammanfattning av Kevin Kellys bok, Den nya ekonomin – 10 strategier för en
uppkopplad värld.
15 http://www.af.lu.se/foreningar/lupef/polit/mars00/fregert.html, 2000.
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pengar.16 Kundernas förbättrade position beror i sin tur på att Moores lag
fortfarande är aktuell.17

2.6 Nätverksorganisationer

”Företag och i växande utsträckning organisationer och institutioner
organiseras i sammanflätade nätverk och tränger undan traditionella
skillnader mellan stora och små företag, mellan olika samhällssektorer och
branscher”18. Ekonomin karakteriseras av att olika kärnfunktioner
globaliseras, stor flexibilitet i organisationer och större makt åt t ex
företagsledningar.

Organisationerna tenderar att bli plattare och nya arbetsfunktioner etableras,
såsom olika former av teamarbete.19 Detta innebär att organisationer
tenderar att bli mer nätverksliknande. ”Organisationens totala effektivitet är
beroende dels av effektiviteten inom det enskilda teamet dels av
effektiviteten mellan team”20. Den nya ekonomin skapar förutsättningar för
en i ett historiskt perspektiv enastående produktivitet och vore otänkbar utan
informationsteknologin.21

2.7 Immateriell fokusering

Innovativa idéer och teknologiintensiva produkter är en vanlig grund till
framgång, men att vara företagare idag är kombinerat med en stor risk
eftersom osäkerheten är stor. Snabba förändringar gör nämligen
konkurrensfördelarna kortvariga och i slutändan måste det enskilda företaget
klara den ständigt ökade pressen från ägare och kunder.22

                                                
16 www.neweconomyindex.org, Robert D Atkinson, Randolph H Court. Progressive Policy
Institute.
17 Downes, Chunka, Unleashing the Killer App, s 21.
18 Nordfors,Levin, Internetrevolutioner, s 20.
19 Lind, Skärvad, Nya team i organisationernas värld, s 51f.
20 A.a., s 65.
21 Nordfors,Levin, Internetrevolutioner, s 11ff.
22 www.neweconomyindex.org, Robert D Atkinson, Randolph H Court. Progressive Policy
Institute.
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Samtidigt har de anställda fått en allt betydelsefullare ställning i företagen.
Den nya ekonomin är till stor del kunskapsbaserad och därför anser man att
det intellektuella kapitalet styr.23 Att det finns en betydande immateriell
fokusering i företagsvärlden medför att exempelvis intellektuellt kapital,
men även varumärke, patent mm, värderas högt.24 I synnerhet
immaterialrätten har fått en stark fokusering och det märks såväl i studenters
val av kurser på universitet som de ofantliga summor företag betalar för
kända produktvarumärken idag. Idag kan man nästan vara benägen att
instämma i följande citat: ”Om du kan ta på något är det troligen inte värt så
mycket”25. Det är egentligen mot denna bakgrund, dvs det ökade intresset
för immaterialrätt, som jag valt uppsatsens ämne och inriktning.

2.8 Hög förändringstakt

Kraven på företag att ständigt förändra sig är också något nytt. Det gäller att
ha en hög förändringstakt, det vill säga att ständigt förändra och förnya sin
verksamhet. Strategier och produkter är några exempel på vad som måste
förändras i syfte att uppnå eller hålla kvar konkurrensfördelar.

Lew Platt, SO och Koncernchef för Hewlett Packard, uttalade de visa och
troligtvis sanna orden:

”Whatever made you successful in the past won´t in the future.”26

                                                
23 Nordström, Ridderstråle, Funky business, s 16ff.
24 A.a., s 95-96.
25 A.a., s 95ff.
26 Peters, The circle of innovation.
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3 Varumärkesrätt

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för varumärkesrätten i allmänhet; allt
i syfte för att skapa en bild av varumärkesrätten som helhet. Avsnittet består
av tre delar, nämligen varumärkesrättslig historik, kort om
varumärkeslagens utformning och varumärkets funktion.

3.1 Varumärkesrättslig historik

Varumärken har förmodligen funnits i alla tider, det är bara formen för dem
som förändrats. Igenkänningstecken fanns nämligen redan när människan
började att bilda samhällen. Hantverkare av olika slag började då att
använda sig av bomärken som ett slags varumärken. Från områden som
Kina, mellanöstern och medelhavsländer har föremål som märkts av sina
skapare funnits och som ger oss en tydlig indikation att människor på olika
platser och från olika tider nyttjat varumärken. Ytterligare ett gammalt
exempel av märkning är brännmärkning av boskap som skedde i England.
Vidare har det i antikens Rom och Grekland hittats lerkärl som märkts med
skaparens namn. Det har även på egyptiska stenblock funnits märken som
anger från vilka stenbrott de kommit och vem som huggit ut dem. Tills slut
kan det nämnas att vanliga butiksinnehavare, i det romerska riket, gjorde
reklam för sin verksamhet genom att skapa skyltar med sitt namn där de till
försäljning aktuella produkterna avbildades.27

Samtidigt kan det inte förnekas att intresset att märka sina saker varit lägre
under enstaka tidsperioder, bl a under en viss del av medeltiden. Å andra
sidan svängde det sedan över och en mängd märkningstyper introduceras
under senare delen av samma period. Att så blev fallet hade till stor del sin
grund i framväxten av skråsystemet. Hantverkare var mer eller mindre
tvingade att tillhöra ett skrå för att tillverka en viss vara och i skrået var
varje hantverkare förpliktigad att märka sina varor. Orsaken till detta var

                                                
27 Levin, Wessman, Varumärkesrättens grunder, s 21-23.
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helt enkelt att man ville spåra felaktiga och falska varor.28 Under denna tid
började också tryckare och utgivare efter boktryckarkonstens uppkomst att
sätta ursprungsmärken i sina alster. Men det var först under industrialismens
masstillverkning som det moderna varumärket uppkom då
marknadsföringsmässiga orsaker gjorde det mer eller mindre nödvändigt att
märka produkter för att skilja dem från konkurrenternas.29

Konsekvensen av ett större intresse för varumärken blev att länder började
lagstifta inom området. För Sveriges del kom, som ett resultat av nordiskt
rättssamarbete, en varumärkeslag den 5 juli 1884. Lagen byggde på att
endast registrerade varumärken kunde få skydd. En av anledningarna till att
man utformade lagen på detta sätt var att det ansågs att antalet varumärken i
princip var obegränsade. Risken för konflikter mellan varumärken
bedömdes som liten; senare utveckling har visat att så inte var fallet.30

Under samma tid kom även betydelsefulla internationella dokument, såsom
Pariskonventionen, 1883, och Madridarrangemanget, 1891.31

3.2 Kort om varumärkeslagens utformning

Rätten till varumärken regleras i Sverige i varumärkeslagen32. I den kan
ensamrätt till specifika varumärken endast fås genom registrering (vilket
förutsätter särskiljningsförmåga hos det aktuella varumärket) eller genom
inarbetning (vilket kräver att varumärket är känt som beteckning för vissa
varor inom en betydande del av den krets till vilket märket riktar sig). Ett
varumärke är ett kännetecken för en produkt och detta kännetecken kan ta
sig uttryck på olika sätt, t ex genom figurer, bilder, ord, siffror, ljudmärken
mm.33 Att ha en ensamrätt till ett varumärke medför att det endast är en
registrerad ägare som kan använda ett varumärke i t ex
marknadsföringsarbete. Skulle någon annan göra det kan ägaren använda
rättsapparaten för att hindra fortsatt nyttjande. Detta inkluderar faktiskt
också varumärken som är likartade, eller förväxlingsbara.34

                                                
28 Levin, Wessman, Varumärkesrättens grunder, s 21-23.
29 Melin, Urde, Varumärket - en hotad tillgång, s 14.
30 NIR 1975, s 111, Holmquist.
31 Levin, Wessman, Varumärkesrättens grunder, s 21-23.
32 Varumärkeslagen (1960:644)
33 Urde, Märkesorientering, s 78.
34 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s 123-125.
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Med konsumtion avses inom varumärkesrätten att ensamrätten till att
använda ett varumärke för en viss vara förbrukas efter det att varan har förts
ut på marknaden av rättighetsinnehavaren eller av någon annan med
rättighetsinnehavarens samtycke.35 När ett företag lanserat en produkt skall
den fritt cirkulera och innehavaren av det aktuella varumärket kan inte på
immaterialrättsliga grunder hindra handel med produkten. I Sverige gäller
att konsumtionen inte bara är total, utan den är också tvingande.36 Det finns
dock ett undantag till denna regel, nämligen då en produkt, som förändrats
på något sätt, inte får säljas i näringsverksamhet om det inte tydligt framgår
att varan faktiskt har förändrats.37

En varumärkesregistrering gäller vidare i tio år, men den kan förnyas i
princip hur många gånger som helst. När det gäller ensamrätt pga
inarbetning så upphör den när ett varumärke inte längre är så känt som
fordras för att det skall bedömas vara inarbetat. Ett varumärke kan även vara
registrerat för olika varor eller tjänster.38

Varumärkeslagen innehåller också regler om användningstvång39. Denna
bestämmelse innebär att en varumärkesregistrering kan hävas om
innehavaren inte, inom fem år efter det att registreringsförfarandet har
avslutats, gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det
registrerats för. Detsamma gäller om sådant verkligt bruk inte har skett inom
en period av fem år i följd.40 Jag kommer längre fram i uppsatsen, närmare
bestämt i avsnitt 6, att mer ingående redogöra för användningstvånget.

Det är vidare nödvändigt att påtala de varumärkesrättsliga konsekvenserna
av Sveriges inträde i EU. Sverige har pga av sitt medlemskap i EU vid ett
par tillfällen justerat VmL för att den skall överensstämma med EG-rätten,
t ex avseende den grundläggande fria rörligheten inom unionen. Även inom
ramen för GATT har ett internationellt avtal träffats om vissa viktiga
immaterialrättsliga frågor och detta avtal med de s.k. TRIPs-reglerna, trädde
i kraft 1995.

                                                
35 Prop. 1999/2000:93
36 Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 305-306.
37 Prop. 1992/93:48, s 88ff.
38 Urde, Märkesorientering, s 84.
39 Se 25 a §.
40 SOU 1958:10, s 179.
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3.3 Varumärkets funktion

3.3.1 Inledning

Varumärken kan betecknas som ett orienteringsmedel för oss och vi styrs
mer än vi tror av den stora mängd varumärken som ständigt finns i vår
omvärld. Varje gång vi går in i en affär påverkar och leder varumärken oss i
vårt agerande, antingen positivt eller negativt. Vi vänjer oss vid att handla
eller undvika en viss produkt och det gör att vårt agerande påverkas. Man
skulle därför kunna säga att ett varumärke skyddar en förbindelselänk
mellan en näringsidkares företag och den kundkrets han byggt upp.
Samtidigt måste vi vara medvetna om att det inte finns något skydd i den
mening att lagen förbjuder andra företagare att erbjuda bättre och billigare
varor utan det är endast själva märket som åtnjuter skydd. Följden blir att det
skapas en konkurrenssituation som gynnar samhället som helhet.

Genom att upparbeta ett varumärke kan en näringsidkare förbättra sitt
företags och sin produkts anseende och därigenom uppnå en större
försäljning. Olika produkt- och företagsnamn blir genom exponering ett
medel för personer och företag att ytterligare förbättra möjligheten att öka
sin omsättning. Varumärken exponeras allt mer och på olika sätt genom
reklam och marknadsföring i filmer, på tv och på andra annonsplatser.41

En fabrikant kan genom att ange ett varumärke visa på en varas typ och
kommersiella ursprung. Det fungerar som ovan nämnts alltså som en slags
förbindelselänk mellan producent och konsument. Det blir härigenom
möjligt för konsumenterna att identifiera en viss vara på marknaden och
koppla samman denna vara med viss information. Konsumenterna förväntar
sig en viss kvalitet på en vara och om den inte uppfylls kommer de att sluta
köpa den aktuella varan och näringsidkaren förlorar successivt sin
kundkrets.

Ett välkänt varumärke representerar sålunda stora ekonomiska värden, men i
första hand är detta naturligtvis i förhållande till just de produkter som ett
företag är känt för. De riktigt välkända varumärkena har dessutom ett värde
som sträcker sig längre än så. De har ett egenvärde som kan utnyttjas också i
andra sammanhang och kopplas till nya produkter som egentligen inte har
                                                
41 Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt, s 27.
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något som helst samband med de ursprungliga produkterna. Företaget Virgin
är ett bra bevis på detta. Varumärket förmedlar, utöver information om
produktens kvalitet, också en bild av värderingar och annat
meningsinnehåll.42

3.3.2 Symbolskapande

Det är självklart att en företagare, som lägger pengar på reklam, känner att
det är nödvändigt att hans eller hennes varor effektivt kan urskiljas och
individualiseras från konkurrerande företags varor av samma eller liknande
slag.

I detta sammanhang, och i sin typiska form, är varumärket faktiskt bara en
symbol, något som kunden känner igen. Med hjälp av denna symbol kan
kunder bättre komma ihåg en produkt. Genom att etablera ett varumärke
hoppas företag att de kan skapa en kontinuerlig efterfrågan på sin produkt,
dvs en form av lojalitet till varumärket etableras. På detta sätt tillsätts
faktiskt produkten något mer än vad den konkret egentligen är.

Å andra sidan är det så att ett varumärke utan en koppling till en produkt
oftast inte har något självständigt värde och härigenom utmärker sig
varumärkesrätten från bl a patenträtten.43 Detta kan i och för sig förändras, i
synnerhet när vi nu ser att välkända varumärken allt oftare står bakom en
mängd olika produkter och tjänster.

Ett varumärke har dock fler funktioner än den rent symbolskapande, den
skall även fungera som garanti, reklam samt vara marknadsstyrande,
ursprungsangivande och individualiserande.

3.3.3 Marknadsstyrande

Den marknadsstyrande funktionen utgör en allt viktigare del av varumärkets
funktion. I denna handlar det till stor del om att ett företag besitter kunskap

                                                
42 Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 290-292.
43 A.a., s 290-291.
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om hur ett varumärke skall utformas och sedan hur en bra reklamkampanj
skall genomföras. Genom att olika företag har möjlighet att påverka
marknaden har den marknadsstyrande funktionen också en positiv påverkan
på hur marknaden ser ut. Om marknaden fungerar som den skall syftar alltså
denna funktion till effektiv konkurrens och i slutändan lägre priser för
konsumenterna.44 Detta kan uppnås genom att varumärken används av
näringsidkarna för att särskilja varor och tjänster från varandra. Genom att
företag försöker göra konsumenter mer medvetna om olika produkters och
tjänsters varumärken kan de dra till sig konsumenternas köpkraft. Samtidigt
är det så att om ett företag ökar sin marknadsandel förlorar oftast ett eller
några andra del av sin. Konsekvensen i en marknadsekonomi torde därmed
bli att de förlorande företagen t ex sänker sitt försäljningspris eller höjer
produktens kvalitet, något som i slutändan leder till en effektiv och
dynamisk konkurrenssituation.45

3.3.4 Garanti

När vi köper en produkt intresserar vi oss ofta för vilket märke den aktuella
produkten har. T ex vid bilköp har säkerligen en stor andel svenskar lättare
för att köpa en Volvo eller en SAAB än en asiatiskt tillverkad Toyota. En av
anledningarna till detta är att vi tror att kvaliteten är bättre på bilar
producerade av de ursprungligen svenska biltillverkarna. Att vi tror att så är
fallet beror på att vi har tidigare erfarenheter av bilar, egna eller andras, och
beroende på huruvida de var positiva eller negativa så påverkar de våra
beslut nästa gång.46

Samtidigt finns det inget som garanterar att en tidigare positiv erfarenhet
upprepas bara för att vi köper en vara med samma varumärke. Det finns
alltid en risk att vi kommer att bli besvikna på den köpta varan och uttala
oss negativt om det som tidigare var så positivt. Problemet är bara att det
inte är varumärket i sig som står för det sämre resultatet utan det är den
faktiska produkten. Detta innebär att vi inte kan göra företaget ansvarigt
genom att hävda att varumärket inte uppfyllde våra förväntningar.47 Det
finns alltså inte en juridisk lagregel som garanterar att ett visst varumärke

                                                
44 Se Ekelund, Anseende och Associationsskydd, s 5-13.
45 Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 291.
46 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 24.
47 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 26.
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skall ha en viss kvalitet och att en kund skall ha pengarna tillbaka om så inte
är fallet.

Å andra sidan är det säkert i den enskilde företagarens största intresse att ta
fram och producera produkter och tjänster som motsvarar de förväntningar
som marknaden har på hans eller hennes varumärke. Ett företag torde hela
tiden sträva efter att förbättra sina produkters kvalitet och därmed höja det
egna varumärkets renommé eller, för de som redan tillhör en hög
kvalitetsnivå, upprätthålla densamma. Det finns därmed stora risker för
företag, som lanserar breda produkt- och kvalitetssortiment, eftersom en
kund vid köp av en billigare produkt förväntar sig en kvalitet motsvarande
en dyrare grundat på att varumärket är detsamma. Man kan därför säga att
garantifunktionen är en del av ursprungsfunktionen. Har en konsument en
gång blivit tillfredsställd av produkten, så förväntar han sig att dessa
egenskaper är oförändrade då han återigen efterfrågar produkten. Ett
varumärke kan i sig själv, dvs som symbol, förmedla information om bl a
dess kvalitet. Det finns helt enkelt en tanke att det hos den enskilde köparen
skall finnas ett mervärde som garanterar en fortsatt positiv syn på företagets
varumärke.48 Tanken är alltså att en konsument när denne stöter på ett visst
märke skall förknippa det med ett bestämt ursprung och en bestämd
kvalitet.49 Att det i detta både finns positiva och negativa element är en del
av verkligheten och som företag på bästa sätt måste lära sig att hantera.

3.3.5 Reklam

I vårt samhälle utgör idag reklam av olika slag betydelsefullare
påtryckningsmedel än någonsin förr. Reklamintensiteten på Internet är stor
men företag betalar till skillnad från tidigare också stora summor pengar för
att få sitt varumärke synligt i bl a filmer. Med en globaliserad marknad är
det viktigt att bygga upp ett globalt varumärke och då är det av stort värde
att visa upp märket på bra platser. I grunden handlar reklam om att etablera
en dialog med kunder och det finns i detta sammanhang ett flertal faktorer
som en marknadsförare bör vara medveten om. Det är viktigt att redan från
början skapa så goda förutsättningar för ett varumärke som möjligt. Följden
är att företag redan vid produktutformning måste fundera över eventuella

                                                
48 Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt, s 9.
49 Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 290-292.
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varumärkesrättsliga följder. Egentligen faller allt avseende en produkt
tillbaka på själva varumärket och hur det uppfattas; pris, utformning samt
funktion är bara några av de faktorer som inverkar. I synnerhet mot
bakgrund av att konsumenter på ett tydligare sätt än tidigare söker produkter
som på olika sätt överensstämmer med hur de själva vill uppfattas.

Ett bra exempel där produktkonceptet är väl genomtänkt är den danska TV-
tillverkaren Bang & Olufsen. Genom sin varumärkesstrategi, som till stor
del bygger på reklam, har företaget lyckats skapa en image av att ha hög
kvalitet.50 Företaget har lyckats förmedla en bild av varumärket som
verkligen håller i sig och som vidmakthåller människors höga förtroende.
Skulle en produkt av någon orsak vara av sämre kvalitet uppfattar säkert
kunden det som oturligt och inte som ett tecken på att varumärket eller
produktkonceptet i sig skulle vara dåligt.

Det är tydligt att ett företag med en väl genomförd reklamkampanj med
märkesreklam kan öka marknadens efterfrågan på företagets produkter.
Följden blir en ökad produktion och därmed lägre produktionskostnader per
enhet. Visserligen måste ett företag samtidigt vara medvetet om att
omfattande marknadsföring kostar mycket pengar och skulle försäljningen,
trots den genomförda reklaminsatsen, inte stiga kan konsekvensen bli höjda
produktpriser.51

Det finns en risk att företag använder ett annat företags varumärke för att
förbättra den egna produktens renommé. För att motverka detta finns det i
såväl svensk som europeisk lagstiftning regler om förväxlingsbarhet. I
svenska VmL finns skyddet i 6 § medan den europeiska motsvarigheten
finns i unionens harmoniseringsdirektiv artikel 5.5.

VmL har under europeisk påverkan successivt skiftat över till en mer
konkurrensrelaterad syn på varumärket. Idag handlar det mer om att skydda
ett kommersiellt risktagande än att skydda en konstnärlig skaparanda.52 På
så sätt kan man säga att lagen anpassat sig till konkurrenssituationen på
marknaden.

                                                
50 Sandberg, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt, s 10f.
51 Se Ekelund, Anseende och associationsskydd, s 7 och NIR 1994, s 516-518.
52 Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s 207.
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3.3.6 Ursprungsangivelse

När en kund på något sätt möter ett varumärke i samband med ett köp så
antar han eller hon att produkten kommer från ett visst företag. I detta
sammanhang får ej heller vikten av detta samband förringas. Många
människor väljer i sin vardag produkter helt utifrån tidigare erfarenheter och
kunskaper och skulle plötsligt ett varumärke förändras, försvinna eller
användas av ett annat företag upplever säkerligen kunderna detta som ett
störande moment.  Det finns därmed en uppenbar risk att kunden väljer en
annan produkt vid nästa köptillfälle.

Med varumärkets ursprungsangivelse avses varumärkets förmåga att hänvisa
till en viss person eller ett visst företag. Denna igenkänningsförmåga kan
göra det möjligt för konsumenten att bestämma varifrån en vara har kommit,
dvs dess härkomst. Själva idén med varumärken är ju att individualisera en
näringsidkares varor från alla andra varor av samma slag, så att
konsumenterna kan identifiera den produkt som efterfrågas. Utan denna
förmåga förlorar ett varumärke faktiskt en stor del av sitt värde. Är en vara
märkt med ett varumärke anses detta framkalla uppfattningen att dessa
skiljer sig från övriga varor på marknaden.

Märkning på produkter finns för att det bl a inte skall råda någon tveksamhet
kring vem det är som bär ansvaret för, eller är berättigad att ta åt sig äran av,
en produkt. Varumärkets särskiljande funktion och
individualiseringsfunktionen ligger nära ursprungsangivelsefunktionen. Ett
varumärkes viktigaste och mest centrala uppgift är att särskilja varor som
marknadsförs av olika näringsidkare.

Det är dock viktigt att vara medveten om att ett varumärke inte
nödvändigtvis ger information om ursprungskällan, dvs vem som är
tillverkare av en viss vara, eftersom en vara kan ha fått sitt varumärke av
vem som helst. Å andra sidan behöver inte detta vara något negativt
eftersom det kanske istället är varumärket på företaget som säljer den
aktuella produkten som är intressant. Det kan alltså vara så att kundens
förtroende finns hos det säljande företaget och inte hos det producerande.53

Två internationellt kända svenska företag, H&M och IKEA, arbetar efter en

                                                
53 Levin, Noveller i varumärkesrätt, s 221.
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sådan princip, dvs de låter andra tillverka produkter och sedan står de själva
med sitt varumärke som kvalitetsgarant för de aktuella produkterna.

Ursprungsfunktionen har inte någon större betydelse idag, och med största
sannolikhet fortsätter dess betydelse att minska. Orsaken är att Sverige som
medlem av EU skall använda dess princip om regional konsumtion, och inte
den tidigare svenska principen om global varumärkeskonsumtion.54

                                                
54 Betänkande 1999/2000:LU23
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4 Europeiska unionen

Att redogöra för den europeiska rätten, dvs EG-rätten, är i detta
sammanhang en nödvändighet eftersom den svenska rätten alltmer utformas
i enlighet med den europeiska.

4.1 Inledning

Internationella organisationer har under lång tid strävat efter att skapa någon
form av enhetlighet inom det varumärkesrättsliga området. Ovan har det
framkommit att Pariskonventionen och Madridarrangemanget är två viktiga
verktyg i denna utveckling, så ock för den europeiska varumärkesrättens
framväxt. Att det finns ett internationellt intresse för varumärkesrätten torde
bero på dess starkt internationella karaktär.

Mot bakgrund av den utveckling som vi ser idag är det kanske egentligen
riktigare att beteckna dess karaktär som global. Företag strävar efter en
global avsättning för sina produkter och tjänster och det medför att det idag
finns ett stort engagemang från både dem och deras regeringar att etablera en
fastare internationell enhetlighet inom varumärkesrätten. Världshandeln är
minst sagt omfattande och det är därför nödvändigt med ett väl utbyggt
system för skydd av de immateriella rättigheterna. Det handlar om att
garantera en märkesvaras ursprungsidentitet för konsumenter så att de kan
vara säkra på att den inte varit föremål för påverkan av tredje man utan
varumärkesinnehavarens tillåtelse.55

                                                
55 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 145-146.
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4.2 En europeisk lagstiftning växer fram

Inom det dåvarande EG uppkom tidigt strävanden för att skapa en
gemensam varumärkesrättslig reglering. Redan ett par år efter EECs
grundande 1957 uppkom sådana tankegångar. Det lades fram ett utkast till
ett europeiskt varumärkesfördrag redan 1964, men det kom ingen vart
eftersom medlemsländerna inte var överens om gemenskapens unifiera roll.
Medlemsländerna var oeniga avseende det som man uppfattade som ett
motsatsförhållande mellan principen om fri rörlighet för varor inom
gemenskapen och skyddet för nationell industriell och kommersiell
äganderätt. Det skulle sedan ta ganska många år innan något nytt försök
gjordes för att skapa gemensamhet inom varumärkesrätten, närmare bestämt
ända till 1976. Kommissionen la då fram ett memorandum om EEC-
varumärke och fyra år därefter presenterades det första förslaget till
förordning om gemenskapsvarumärke.56 Sakta men säkert växte två förslag
om EGs varumärkesrätt fram, nämligen direktivet om harmonisering av
medlemsländernas varumärkeslagar57, även kallat EGs varumärkesdirektiv,
samt förordningen om gemenskapsvarumärken58, även kallat EGs
varumärkesförordning.

Genom att anta EU:s harmoniseringsdirektiv tog gemenskapen ett ganska
stort steg framåt i sin ambition att skapa en fri cirkulation av varor inom
gemenskapen.

4.3 Dagens europeiska rätt

Direktivet medför inte att medlemsländerna skall harmonisera sina
nationella varumärkeslagar helt och hållet, utan den har snarare fått en
karaktär av ramlagstiftning. Målet har varit att skapa enhetlighet avseende
sådana bestämmelser som klart och tydligt inverkar menligt på varors fria
rörlighet inom gemenskapen, något som faktiskt kan betecknas som en av
samarbetets viktigaste premisser. Samtidigt har man insett att det är

                                                
56 Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s 279.
57 Rådets första direktiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om varumärken.
58 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om EG-varumärken.
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nödvändigt att behålla de nationella bestämmelserna på området och EU har
därför lagt harmoniseringsdirektivet som en grund utifrån vilken
medlemsstaterna sedan skall rätta sig. Direktivet gäller endast varumärken
som föranleder en ansökan om registrering eller faktiskt blir registrerade.
Direktivets bestämmelser gäller registrerade varumärken, men det står
medlemsstaterna fritt att utvidga det rättsliga innehållet till att omfatta även
inarbetade varumärken.59 På det hela taget handlar det om att skapa en
grundläggande skyddsnivå inom EU och ändå låta de båda rättssystemen
existera sida vid sida. Direktivet reglerar frågor som rör vad som behövs för
att kunna få och vidmakthålla en ensamrätt till ett varumärke. Även frågor
som det rättsliga skyddet av ensamrätt till ett varumärke berörs. Det är inte
tillåtet att behålla eller införa sådana registreringshinder eller grunder som
inte är direkt angivna i direktivet. Inte heller får skyddet för registrerade
varumärken utökas utöver vad som föreskrivits i direktivet.60

Gemenskapsvarumärket är att beteckna som ett öppet system eftersom också
sökande från länder utanför unionen kan söka och erhålla registrering.
Sökande inom EU kan lämna in ansökan till Varumärkesbyrån, OHIM, i
Alicante i Spanien på sitt eget språk eller till den nationella
registreringsmyndigheten. En ansökan måste också ange ytterligare ett språk
som företaget är berett att mottaga meddelanden på. Granskningen i Alicante
sker endast mot äldre EG-varumärken, men invändningar kan göras under
åberopande av vanlig nationell registrering. Det är dock upp till varje
innehavare av äldre nationella varumärkesregistreringar att själva bevaka
sina rättigheter.61

Ett registrerat EG-varumärke ger ett företag en ensamrätt som täcker hela
Europa. Företag slipper nu registrera sina varumärken i de europeiska
länderna var för sig. Ytterligare en positiv effekt är att en tidigare nationell
registrering av ett identiskt varumärke kan ge företräde till ett EG-
varumärke. Nackdelen när det gäller registrering av ett EG-varumärke är att
det räcker med en enda lyckad invändning för att en registrering skall
hindras. Konsekvensen är att företag antingen får skydd inom hela EU eller
inget skydd alls. Det går alltså inte att bara få skydd inom ett par länder. Ett
företag kan visserligen inom tre månader från att ett avslag meddelats

                                                
59 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 145-146.
60 Prop. 92/93:48 sid 67.
61 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 146-147.
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omvandla sin ansökan till en nationell ansökan, men då måste man betala
den nationella ansökningsavgiften också.62

4.4 Svensk rättsanpassning

Ur svenskt lagstiftningsperspektiv har de senaste 10 åren varit högst
anmärkningsvärda. Från att ha varit ett självständigt rättssystem är nu det
svenska systemet en del av den europeiska rättsfamiljen. Även om det finns
vissa perioder som har varit mer intensiva än andra, så har förändringen
skett successivt.

Rent allmänt gäller för länderna inom EU, och som ovan framförts, att
varumärkesrätten regleras av två rättsakter. Den ena rättsakten är alltså
rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Reglerna i detta
direktiv infördes i svensk rätt som en naturlig följd av Sveriges åtaganden i
och med tillträdet till EES-avtalet den 2 maj 199263. Pga detta gjordes
förändringar i varumärkeslagen som trädde i kraft den 1 januari 1993.64

Tanken med EES-avtalet var att skapa en inre marknad där varor, tjänster,
personer och kapital skulle kunna röra sig fritt. Men EES-avtalet var på det
hela taget litet i förhållande till vad som hände när Sverige blev fullvärdig
medlem i EU den 1 januari 1995. Sverige skulle då anpassa sin lagstiftning
efter EUs samtliga rättsakter, dvs en total lagstiftningsöversikt var
nödvändig. Det handlade bl a om att anpassa den immaterialrättsliga
lagstiftningen efter EUs aktuella immaterialrättsliga direktiv65 och skapa
likhet avseende olika skyddsnivåer, t ex när det gäller användningstvång.66

Den andra rättsakten är rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Genom den skapades alltså möjligheter att genom en enda ansökan hos en
EG-varumärkesmyndighet få ett varumärke med rättsverkan inom hela
unionen. Mot bakgrund av rådets förordning om gemenskapsvarumärken
tvingades Sverige komplettera den nationella lagstiftningen. De aktuella

                                                
62 Levin, Wessman, Varumärkets grunder, s 150-152.
63 Genom EES skapade länderna i EFTA och EG ett närmare ekonomiskt samarbete.
64 Se prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr. 1992/93:125 och SFS 1992:1686.
65 De tre direktiven behandlade kretsmönster i halvledarprodukter, tillnärmningen av
medlemsstaternas varumärkeslagar och rättsligt skydd för datorprogram.
66 Prop. 1992/93:48 s 29.
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förslagen var t ex att ett gemenskapsvarumärke skulle utgöra ett hinder mot
senare svensk ansökan om registrering av ett förväxlingsbart varumärke.
Ändringar skulle också göras i möjligheten att pantsätta rätten till
varumärken som registrerats enligt varumärkeslagen samt till en ansökan om
registrering.67

Sverige har med sitt medlemskap i EU och de lagändringar som gjorts ökat
det varumärkesrättsliga skyddet för företag i landet.68 Men det är viktigt att
notera att, även om de genomförda lagändringarna har direkt bäring på vår
anpassning till EU, så har de dock varit önskvärda. Ändringarna hade
nämligen sin grund i en till viss del förändrad syn på varumärkesrätten och
dess funktion. Det kan bara konstateras att den svenska varumärkeslagen
tidigare inte var riktigt uppdaterad med vad som hade hänt i samhället i
övrigt. Efter den fullständiga implementeringen kommer nu den svenska
lagstiftningen tydligare att följa den internationella utvecklingen och det är
bra eftersom varumärkesrätten idag är internationaliserad.

Den svenska varumärkeslagen skulle enligt förarbetena till
implementeringen mer eller mindre vara i linje med direktivets
bestämmelser. Vissa saker behövde ändå anpassas till EU-direktivet, ett
exempel var bestämmelserna om skydd för väl kända varukännetecken.69

Det har även funnits osäkerhet kring hur mycket av den europeiska
lagstiftningen som skulle implementeras i svenska lagar. Verkningen av
harmoniseringen är inte klar och det kommer t ex att krävas fler domar av
unionens domstol innan man tydligt kan se konturerna av de nya reglerna.
En dylik osäkerhet uppstår alltid kring nya regler. Det fanns under början av
1990-talet en del tveksamhet i Sverige avseende vilken konsumtionsprincip,
den regionala eller den globala, som skulle nyttjas och om de båda kunde
existera sida vid sida.70 I en promemoria konstaterades att det var omtvistat,
om artikel 7.1 i direktivet, skulle tolkas på så sätt att den innebar en
skyldighet att begränsa konsumtionen till varor som förts ut på marknaden
inom EES eller om global konsumtion kunde fortsätta att gälla.
Bedömningen i promemorian blev att varumärkesdirektivet inte lade hinder i
vägen för Sverige att behålla principen om global konsumtion av
varumärkesrättigheter.71

                                                
67 Se prop. 1995/96:26 om vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd
av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
68 Prop. 1992/93:48, s 82.
69 Ibid.
70 Ds 1992:13, s 113.
71 Ds 1992:13, s 111-112.
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Det dåvarande utskottet kom sålunda fram till att det inte fanns tillräckliga
skäl för Sverige att överge principen om global konsumtion. Denna princip
hade fastslagits i SOU 1958:10 när lagen skrevs och senare bekräftats i
rättspraxis, bl.a. genom två domar från Högsta domstolen72. Istället beslöt
man sig för att väcka frågan igen om EG-domstolen skulle komma fram till
att global konsumtion var oförenligt med direktivet, dvs artikel 7.73

Under åren 1997 och 1998 meddelade EG-domstolen två domar avseende
tolkningen av direktivets artikel 774. Dessa domar har medfört att frågan om
varumärkeslagens anpassning till direktivet aktualiserats igen. Utvecklingen
inom EU medförde att regeringen den 16 oktober 1997 tillkallade en
kommitté med uppdrag att göra en samlad översyn av den
varumärkesrättsliga lagstiftningen (se dir. 1997:118). Arbetet utmynnade i
regeringens proposition 1999/2000:93 ang ändringar i varumärkeslagen med
ett förslag om införande av en bestämmelse i varumärkeslagen om regional
konsumtion som motsvarar artikel 7.1 i EG:s varumärkesdirektiv. I
propositionen föreslogs att det skulle införas en bestämmelse om regional
konsumtion i varumärkeslagen. Den föreslagna konsumtionsbestämmelsen
innebar att en varumärkesinnehavares ensamrätt att använda ett
varukännetecken för en viss vara endast förbrukades om varan fördes ut på
marknaden av innehavaren eller i alla fall med dennes samtycke. Ändringar
gjordes i VmL genom 4 § och 4 § a.

                                                
72 Se NJA 1967 s 458, ”Polycolor”, och NJA 1988 s 543, ”Levis”.
73 Betänkande 1992/93:LU17, s 8.
74 Prop. 1999/2000:93 om ändringar i varumärkeslagen, kap 5.



33

5 Syftet med en varumärkes-
registrering

Kapitel 5 avser presentera en diskussion kring VmLs syfte med en
varumärkesregistrering. I grunden handlar det om varför det finns en brist på
varumärken i världen eller varför en sådan kan uppstå. Kan ett företag, om
det är svenskt eller utländskt är ointressant, registrera ett varumärke utan
någon som helst intention att använda det i senare produktion? Finns det en
risk att ett företag registrerar ett varumärke i syfte att sälja tillbaka det till
dess ”rättmätiga ägare”?

Ett förarbetesperspektiv

Hur ser då den svenska varumärkeslagen ut, dvs vilka regleringar finns det,
när det gäller syftet med en varumärkesregistrering? I VmL 1 § finns
följande mening: ”Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt
till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i
en näringsverksamhet.” Av den framkommer det egentligen att det är
registreringen som är i fokus, inte syftet med själva registreringen. I övrigt
handlar det nästan bara om att e contrario utläsa registreringssyftet genom
paragrafer som VmL 14 §. Denna paragraf reglerar nämligen när ett
varumärke inte får registreras. I paragrafens tredje punkt upptas att ett
varumärke inte får registreras om märket på annat sätt strider mot lag eller
författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse.

För att få en djupare förståelse för lagens innebörd är det nödvändigt att
konsultera förarbeten. Jag har naturligtvis valt att titta närmare på VmLs
förarbeten men det kan ändå vara intressant att göra ett inlägg med tankar
från 1878 års betänkande. I detta uttalade man att skyddet i varumärkeslagen
endast borde omfatta uppgivna varor eftersom skyddets utsträckning
därutöver inte skulle kunna rättfärdigas av dess ändamål.

I vår lags SOU, dvs SOU 1958:10 om förslag till varumärkeslag,
framkommer en debatt kring vad en varumärkesregistrering syftade till. Den
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svenska varumärkesrätten behövde en översikt och eftersom rätten var
ålderdomlig skedde det ett antal förändringar. Det var faktiskt t o m så att
tjänster inte omfattades i lagen; ett företag kunde alltså inte registrera ett
varumärke om det endast tillhandahöll en tjänst. Endast företag som
tillhandahöll varor kunde få sina varumärkesregistreringar beviljade.75

Enligt svensk rätt vid denna tid så var ett märkes antagande eller brukande
inte relevant för en registrering i PRVs register, med undantag för
inarbetning. Det var inte nödvändigt att använda ett varumärke för att få
behålla det utan ett företag kunde gång på gång förnya sin registrering trots
att något nyttjande inte hade skett. I utredningen tydliggörs det att en rätt till
varumärke grundas på att ett företag i den allmänna handeln skall kunna
skilja sina varor från andra företags varor. Ett varumärke är helt enkelt ett
individualiseringsmedel för en viss vara eller en viss grupp av varor. Om
varumärket tjänar annan funktion skall det inte ha rätt till skydd enligt
VmL.76

Ett varumärke behövde sålunda inte komma till användning, men det kunde
upphöra att gälla om dess registreringsinnehavare av någon anledning skulle
sluta att vara näringsidkare.77 I prop. 1960:67 uppställs dock följande grund:
”Den som idkar rörelse, bruk, handel har rätt att genom registrering i
enlighet med nämnda lags föreskrifter förvärva uteslutande rätt att begagna
särskilt varumärke för att i den allmänna handeln skilja sina varor från
andras.”78

Att det fortfarande bara handlade om en registrering är tydligt men det
framkommer även med stor tydlighet att syftet med en
varumärkesregistrering är ”för att i den allmänna handeln skilja sina varor
från andras”. I själva särskiljningen från andra näringsidkares varor ligger ju
att en registreringsinnehavare verkligen har egna varor. Å andra sidan är det
stor skillnad mellan vad som är teoretiskt tänkt med en lag och hur
människor senare verkligen agerar. Det fanns inga krav på faktiskt nyttjande,
utan i grunden handlade det om att vårda en registrering och inte ett
varumärke för en existerande produkt.

                                                
75 SOU 1958:10, s 33f.
76 A.a., s 33.
77 SOU 1958:10, s 36.
78 Prop. 1960:167, s 21.
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Som ren kuriosa kan det tilläggas att propositionen förespråkar en högst
väntad förändring. Registreringsskyddet skulle gälla för varor eller tjänster
som en näringsidkare tillhandhåller i sin rörelse. Härmed avses främst
sådana varor som han säljer eller tjänster som erbjudes mot vederlag, men
begreppet omfattar även varor som uthyres eller på annat sätt ställes till
förfogande ävensom det fallet att vara eller service såsom led i rörelsen
lämnas utan vederlag.79

Vidare kan det bara konstateras att varumärket kunde upphävas om det stred
mot allmän ordning eller om det var ägnat att väcka förargelse, se VmL 14 §
3 p. Denna paragraf uppfattades inte som särskilt viktig utan den togs med
för ”fullständighetens skull”.80

En diskussion kring användningstvång hålls också (kapitel 6 redogör
närmare för detta begrepp). Man ansåg att ett användningstvång skulle
kunna införas för att minska den besvärande trängseln som rådde i
varumärkesregistret vid den aktuella tidpunkten. Registreringsmyndigheten
hade uppmärksammat en stor arbetsökning, något som till stor del kunde
härledas till att företag kunde ansöka om registrering utan begränsning till
klasser. Företag sökte därför registrering i samtliga grupper i syfte att få ett
så komplett skydd som möjligt. Utredningen lade fram ett förslag om
indelning i varuklasser enligt internationell modell för att dämpa
registreringsintresset och därmed myndighetens arbetsbelastning.81

Ett flertal remissinstanser hade visserligen förordat någon form av
användningstvång men utredningen ansåg trots detta att det för närvarande
inte var dess vilja att föreslå regler om införandet av dylika regler.
Utredningen ansåg förvisso att det principiellt var riktigt, det var en bra
grundsats, och att en varumärkesregistrering endast var befogad i den
omfattning märket faktiskt begagnades. Naturligtvis uppkom även
invändningar mot att införa bestämmelser om användningstvång men de var
inte särskilt betungande och det var inte pga dessa som förslaget om
införande av regler om användningstvång lades ned.

Utredningen fann det emellertid riktigast att först avvakta det praktiska
resultatet av klassregistreringen. Utredningen konstaterade att den skulle

                                                
79 Prop. 1960:167, s 39.
80 A.a., s 136.
81 NIR 1977, s 358.
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tillgripa användningstvång först om det längre fram skulle visa sig, att
klassregistreringen inte gav den tänkta lättnaden i varumärkesregistret.82

Sverige införde alltså inte någon bestämmelse om användningstvång vid
denna tidpunkt. Finland skilde sig från Sverige och den nordiska enigheten i
detta avseende och skapade ett milt användningstvång. För Sveriges del var
det tydligt att utredningen även fortsättningsvis ville skapa goda möjligheter
för bl a defensiv- och förrådsregistreringar83.

Departementschefen förde ett resonemang där han menade att en
varumärkesregistrering endast var befogad i den omfattning märket
verkligen begagnade det och ansåg att en bestämmelse om
användningstvång skulle vara positivt. Enligt honom var det tveksamt om en
klassindelning kunde lösa de dåvarande problemen och därför kunde en
modifierad form av användningstvång vara önskvärd. Underlåtenhet att
använda varumärket kunde enligt honom utgöra hävningsanledning.
Utredningen hade dock bestämt sig för att vänta på resultatet av att man
införde ett klassificeringssystem. Man hävdade att ”den starkt splittrade
remissopinionen visar att frågan är svårbedömbar och att bindande skäl för
den ena eller den andra ståndpunkten knappast kan anföras.”84

VmL innehåller inte särskilt många bestämmelser kring ett
registreringssyfte. Det t o m svårt att med extensiv tolkning av lagens
innehåll komma fram till att den skulle mana till att en registrering syftar till
användning av varumärket.

                                                
82 Prop. 1960:167, s 138.
83 Defensivregistreringar betecknas sådana registreringar av varumärken som liknar ett eget
registrerat varumärke och som enbart registreras i syfte att hindra andra att bruka dessa.
Förrådsvarumärken är registreringar som inte används utan de finns i fall att företaget skulle
vilja ha dem senare. Ofta finns det ett ekonomiskt värde hos dessa varumärken eftersom
företaget lagt ned arbete på skapande och registrering.
84 Prop. 1960:167, s 148.
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6 Användningstvång

Ett användningstvång är i ordets rätta bemärkelse ett tvång att använda sig
av något, i detta fall en registrering. Jag kommer i detta kapitel att ta upp
användningstvånget ur såväl svenskt som europeiskt perspektiv för att se hur
det förhåller sig. På vilket sätt ser användningstvånget till att hålla möjliga
produktnamn lediga för företag som verkligen har en intention att nyttja sig
av dem i företagets verksamhet?

6.1  Varumärkeslagens användningstvång

Användningstvångets existens och funktion har diskuterats under långa
tider. Inför nuvarande VmLs tillkomst, som nämnts ovan, kom den
dåvarande utredningen fram till att det inte var nödvändigt med ett strikt
användningstvång. Istället infördes en svagare form av tvång i lagens 25 § 2
st. En registrering kunde hävas ”om innehavaren ej längre är näringsidkare
eller om märket är vilseledande, förlorat sin särskiljningsförmåga eller blivit
stridande mot allmän ordning eller ägnat att väcka förargelse, så och om
märket icke varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren icke kan
visa skäl för sin underlåtelse att använda märket”. Utformningen var mild
och man var tveksam till om den skulle få någon egentlig funktion.85

Sverige fick så slutligen genom EU:s direktiv ett strängare
användningstvång (se art 10 st 1), varigenom VmL 25 a § infördes. Regeln
skall dels begränsa antalet varumärken och dels försvåra för personer att
registrera varumärken i spekulationssyfte.86 Det kan vidare konstateras att
antalet tvister kring varumärken ökat sedan reglerna om användningstvång
infördes.87

Det svenska användningstvånget finns idag reglerat i VmL 25 a §:

                                                
85 SOU 1958:10, s 122f.
86 Urde, Märkesorientering, s 84.
87 Veckans affärer, Fler tvister i varumärkesrätt, 1994-09-05.
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”Har innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att
registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i
landet för de varor som det registrerats för eller har sådant bruk inte skett
inom en period av fem år i följd får registreringen hävas, om det inte finns
giltiga skäl till att varumärket inte använts.”

Paragrafen medför generellt sett att en varumärkesregistrering får hävas om
en innehavare inte gjort verkligt bruk av ett varumärke här i landet för de
varor som det registrerats för. Om det registrerade varumärket inte använts
inom fem år kan alltså registreringen hävas, med undantag av att det kan
finnas giltiga skäl för att varumärket inte använts. Samtidigt räcker det med
ett enda brukande under de fem åren för att ett företag skall få en ny
femårsfrist.88

Vad är då brukande av ett varumärke? Jo det skall falla sig naturligt att
märket används för sitt ändamål som varukännetecken och inte som t ex
firma eller personnamn.89 Ett brukande kan även vara att i marknadsföring
använda sig av ett varumärke innan själva varan kommit ut på marknaden.
Den skall dock inom rimlig tid finnas tillgänglig för den omsättningskrets
inom vilken den skall omsättas. Kontentan är att det handlar om verkligt
brukande.90

I jämförelse med t ex den amerikanska varumärkesrättens användningstvång
är vår svenska reglering fortfarande svag. I amerikansk varumärkesrätt är det
nämligen nödvändigt att användning sker för att en registrering skall kunna
ske av ett varumärke.91

Den nya regeln om användningstvång som infördes i 25 a § överensstämmer
väl med det moderna varumärkesrättsliga tänkande som finns i de andra
västländerna. Den är bra med tanke på det ökande antalet varumärken.
Ändringen innebär att det skall ha gjorts verkligt bruk av varumärket för de
varor och tjänster för vilka det registrerats att ett varumärke inte får
upphävas om det står i konflikt med ett äldre inte använt märke. Att en
karenstid vid begäran om hävning av en registrering införs vid påbörjad eller

                                                
88 Prop. 1992/93:48, s 98.
89 Se NJA 1983 s 875, ”Agrisept”.
90 Se NJA 1987 s 22, ”Budweiser”.
91 Jag kommer inte att mer ingående diskutera det amerikanska användningstvånget. Istället
hänvisar jag till ett vid juridiska fakulteten i Lund skrivet examensarbete av Helena
Dahlberg, ”Användningstvånget i varumärkesrätten”.
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återupptagen användning av ett varumärke och att hävning av en del av en
registrering möjliggörs.

6.2 Europeiskt användningstvång

Förordningen om EG-varumärket ger en enhetlig lagstiftning inom EU, även
om de nationella varumärkeslagarna skall gälla parallellt. Det skall inte vara
bättre att välja en nationell registrering framför en registrering som gäller
inom hela EU. EGs direktiv om varumärken syftar till att eliminera vissa
skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar. Direktivet
innebär som ovan framkommit inte att medlemsstaternas varumärkeslagar
skall harmoniseras helt och hållet och det är användningstvånget till viss del
ett tecken på. Direktivet innehåller nämligen inte några bestämmelser om
ansvar och ersättningsskyldighet vid varumärkesintrång.92

EG-direktivet uppställer, precis som den svenska motsvarigheten, ett krav på
verkligt bruk. Bruket skall vara allvarligt menat, dvs ske i samband med en
på affärsmässiga övervägande grundad marknadsföring av varan eller
tjänster till allmänheten.93 Skentransaktioner eller rent bortslumpande av
märkta varor torde därför inte kunna betecknas som bruk i direktivets
mening. Det räcker att märket används i ett av EU:s medlemsländer för att
kravet på nyttjande skall anses uppfyllt. Reglerna om användningstvång är
generösa när det gäller EG-varumärket.

Den europeiska varumärkesrätten är i sin funktion defensivt eftersom det
tillåter företag att registrera och efterhand utvidga varumärkets användning
inom EU:s område. Det kan misstänkas att företag som endast avser att satsa
på en lokal marknad är förlorare eftersom en europeisk varumärksrättslig
registrering synes onödig och dyr.

                                                
92 Prop. 92/93:48 s 67.
93 Rådets första direktiv 89/104/EEG av 21 december 1988 om harmonisering av
medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, artikel 13.
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7 Analys och slutsatser

Nedan följer en diskussion kring och analys av det presenterade materialet.
Analysen består av tankar och funderingar kring de problem och möjligheter
som jag ser avseende det aktuella området inom varumärkesrätten.
Avslutningsvis redovisas de slutsatser som jag kommit fram till i mitt
arbete.

7.1 Dagens förändrade förutsättningar

Efter att ha arbetat med varumärkesrätt på AB Electrolux samt läst in mig på
området inför skrivandet av denna uppsats är det för mig uppenbart att VmL
inte riktigt fungerar på det sätt som torde vara avsett. Företag i allmänhet,
och globalt verksamma sådana i synnerhet, har bl a problem med brist på
registreringsmöjliga varumärken och med att företag hinner före att
registrera ”deras” varumärken.

Det har framkommit att den svenske lagstiftaren sedan lång tid tillbaka är
intresserad av varumärkesrätten och på vilket sätt olika regleringar påverkar
företags möjligheter att agera. Vidare kan det konstateras att lagstiftaren
redan sedan början94 haft en välavvägd syn på VmLs funktion som lag.
Redan i 1878 års betänkande uttalade lagstiftaren sig om att skyddet i VmL
endast borde omfatta uppgivna varor, något som grundades på att skyddets
utsträckning härutöver inte kunde rättfärdigas av dess ändamål. Det
handlade förvisso bara om att skydda företags varumärkesrättsliga
registreringar, hur många registreringar som genomfördes eller varför var av
mindre intresse. Docent Lars Holmqvist har betonat vikten av en sund syn
på varumärkesregistreringar med följande uttalande:

”Det måste anses vara en principsak att en registreringsrätt skall motsvara
bruket och innehavarens verksamhet, dels är nackdelarna med de otillbörligt

                                                
94 Med början avser jag mitten och slutet av 1800-talet.
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omfattande registreringarna påtagliga, särskilt när de missbrukas till
systematisk affärsdrift i försäljning av medgivande.”95

Dessa ord är lika aktuella idag som de var 1975 och som de torde ha varit i
slutet av 1870-talet.

Efterhand som förutsättningarna förändrats på affärsmarknaden har VmLs
innehåll sakta men säkert förändrats. Redan på 1950-talet uppkom
diskussioner kring huruvida ett användningstvång skulle införas eller ej. Det
blev av olika anledningar ingen sådan reglering vid denna tidpunkt men
debatten var igång. Sedan dess har förespråkarna för användningstvånget
successivt vuxit i styrka och idag har vi en reglering om användningstvång.
Att så är fallet beror bl a på ett tilltagande och stundtals alltför omfattande
arbete hos registreringsmyndigheten. De senaste förändringarna har sin
grund i internationella påbud i form av anpassning till EG-rätten efter
inträde i EU. Förändringarna har alltså inte skett efter ett initialt förslag från
den svenske lagstiftaren utan det är påtryckningar från olika håll som lett
fram till dessa varumärkesrättsliga regleringar.

Naturligtvis är det förståeligt att lagstiftaren väntar tills problem uppstår
innan förändringar genomförs. Att ändra lagar och regleringar som fungerar
adekvat är inte särskilt lämpligt. Men i det här fallet har lagstiftaren sedan
lagens tillkomst varit medveten och intresserad av att skapa en reglering
som syftar till att endast den som har varor eller tjänster i sin
näringsverksamhet skall kunna registrera ett varumärke.

Fokuseringen har enligt min mening varit felaktig. Fokuseringen har varit på
om innehavaren varit näringsidkare eller inte. Om han inte varit det så har en
registrering kunnat hävas. Det var alltså innehavaren eller den som ämnade
registrera ett varumärke som stod, och till viss del fortfarande står, i centrum
för lagstiftaren, inte varumärket. Å andra sidan kan det hävdas att det är den
snabba samhällsutvecklingen under de senaste årtiondena som satt
varumärket i centrum och att ansvaret därför inte bara ligger på lagstiftaren.

Genomgående är det också tydligt att VmL syftat, och syftar till, att skydda
varumärkesrättsliga registreringar för varor och tjänster som tillhandahålls i
en näringsverksamhet. Detta framgår av förarbetena. Företag förvärvar alltså
ensamrätter till varumärken genom att göra registreringar hos PRV.

                                                
95 NIR 1975, s 94.



42

Lagstiftaren har med detta tänkt att företag skall ha skydd för varumärken
som de använder i sin näringsverksamhet.

Tanken är visserligen god men verkligheten passar inte in på detta. Att
någon registrerar ett varumärke måste tyvärr inte grunda sig på ett faktiskt
affärsmässigt intresse av att nyttja sig av detsamma. Det kan även vara rent
spekulativa skäl där man hoppas kunna bedriva handel med själva
registreringen (jmf den handel som försiggår med domännamn). Skillnaden
mellan vad lagen enligt sin ordalydelse tillåter och vad den i verkligheten
medför, dvs att människor inte behöver ha något faktiskt intresse av att
nyttja sig av varumärket utan endast upptar plats i registret för att just ta
plats, är därmed ett faktum. Det är inte alls säkert att företag därmed
använder registrerade varumärken i syfte att namnge produkter. Istället kan
det konstateras att det snarare finns tydliga tecken och bevis på att så inte är
fallet. En del registreringar har helt enkelt andra syften och uppgifter. Det är
dock intressant att denna vision, dvs att skydda näringsidkares varunamn,
nästan alltid har funnits med när syftet med varumärkesregistreringar
diskuterats. Orsaken är nämligen att det egentligen aldrig funnits några
effektiva regler och medel från lagstiftarens sida att genomföra och
upprätthålla syftet med ett sådant uttalande. Tidigare har det kanske inte
heller varit ett problem att företag missbrukat VmL, men i en värld där nya
ekonomiska förutsättningar och tilltagande globalisering råder, måste också
nationella och internationella varumärkesrättsliga lagar effektiviseras.

Frågan är egentligen vad som gjorts för att skapa en situation där det
verkligen kan bli på detta sätt? Alltså där företag följer lagens intention med
ett verkligt nyttjande av registrerade varumärken. Mitt svar är: Inte mycket!
Idag är det istället så att möjligheterna för ett företag att ha en stor mängd
varumärken registrerade utan att använda dem är mycket god. Jag skulle
nästan kunna beteckna varumärkesmyndighetens existens som de rika
storbolagens nära förbundne. Har ett företag bara tillräckligt med pengar kan
i praktiken en obegränsad mängd varumärken registreras. En ”onödig”
registrering kan på olika sätt syfta till att säkra ett företag från att
konkurrenter registrerar allt för närliggande eller likartade varumärken. Det
intressanta är bara att det redan i VmLs bestämmelser finns regleringar som
skall förhindra att sådant sker, se t ex 14 § där det regleras när ett varumärke
inte får registreras. I den aktuella paragrafens sjätte punkt sägs det att ett
varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn
eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.
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Nu har det i denna uppsats inte tagits upp någon specifik diskussion kring
VmL 14 §, men att lagen innehåller en dylik paragraf torde ha sin grund i att
företag inte skall genomföra allt för omfattande registreringar i syfte att
skydda en särskilt viktig varumärkesregistrering. Istället ligger det ett visst
ansvar på myndigheten att se till att förväxlingsbara märken inte registreras,
men eftersom jag inte avser argumentera för eller emot PRV sätt att sköta
sin verksamhet så lämnar jag detta område.

7.2 Varumärkeslagens allmänna möjligheter

Min uppsats handlar egentligen inte om någon specifik paragraf i VmL. Jag
har istället haft ambitionen att belysa den allmänna problematik som blir allt
mer tydlig inom det varumärkesrättsliga området. I detta sammanhang spelar
VmLs syfte och varumärkens användning en viktig roll.

Det finns inte någon bestämmelse i VmL som på ett effektivt sätt reglerar
företags syfte respektive användningsintention med att registrera varu-
märken på det sätt jag efterfrågar. Det kan också här poängteras att det inte
nödvändigtvis har varit eller är i lagstiftarens intresse att just göra detta. Jag
hävdar dock att lagstiftaren måste inse vikten av att spela en sådan roll, dvs
att se till att varumärkesregistreringar verkligen leder till användning.
Samtidigt går det inte att förneka att den svenska lagstiftningen allt mer
frångår den tidigare så betydelsefulla registreringsprincipen i
varumärkesrätten. Det finns därmed en indikation på att vad som händer
direkt efter en registrering blir allt viktigare.

Idag finns det egentligen ingenting som hindrar att företag registrerar andra
företags varumärken i syfte att senare lämna över det till dess rätte ägare mot
en summa pengar. Det finns alltså ingen bestämmelse i VmL som hindrar
oseriösa företagare från att registrera varumärken på löpande band.

Frågan är hur stor betydelse VmLs användningstvång har? Jag anser inte att
regeln skall betecknas som ett användningstvång i ordet rätta bemärkelse
eftersom det faktiskt inte är det. Regeln träder i praktiken inte i kraft förrän
de fem åren är över. I mina ögon blir regleringen om användningstvång
intressant först när ett företag vill ansöka och förnya sin femåriga
varumärkesrättsliga ensamrätt. Därmed skulle man kunna säga att
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femårsperioden snarare är en form av preskriptionstid, under vilken ett
företag inte är tvingad att agera för att behålla sitt varumärke, och paragrafen
kunde i så fall istället utformas som en reglering för dispens- och
förlängningsansökningar. En dylik utformning skulle enligt mig vara mer i
överensstämmelse med paragrafens verkliga innebörd och funktion.

Att ha en regel om verkligt brukande som endast inverkar på registreringar
efter fem år måste ifrågasättas. Det har ju de facto ingen betydelse om det
handlar om verkligt brukande eller ej eftersom ett företag i alla fall får sina
fem år.

Användningstvånget skyddar för något som egentligen inte behövs, det är
nämligen öppet att registrera vad som helst. Lagens intention må vara att en
registrering skall syfta till ett nyttjande men det finns egentligen ingen som
helst orsak för företag skall följa denna.

7.3 För “fullständighetens skull”

De paragrafer i VmL som innehåller något intressant, avseende det aktuella
området, är 14 § 3 p och 25 §. I dessa båda regleringar finns skrivningar som
skulle kunna användas, men som hitintills endast haft högst begränsad
betydelse.

”14 § Ett varumärke får inte registreras: [...] 3) om märket på annat
sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat
att väcka förargelse;”

”25 § Registreringen får också hävas, om märket [...] 3) strider mot
allmän ordning, eller 4) är ägnat att väcka förargelse.”

När jag sökt information kring dessa paragrafers innehåll har jag endast
funnit att orsaken till att den refererade texten ursprungligen lades till och
senare behölls var att den behövdes för ”fullständighetens skull”96. Det
verkar alltså som att denna reglering inte varit särskilt intressant. Jag har ej
heller funnit några rättsfall som berört denna delreglering.
                                                
96 Prop. 1960:167, s 136.
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Vad kan då innefattas i dessa ord om att en märkesregistrering strider mot
lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnad att väcka förargelse.
För min del torde allmän ordning och/eller förargelse kunna tolkas som att
företag inte får registrera ett varumärke om deras enda motiv är att sälja
registreringen vidare. Det är dock svårt att uttala sig om ords betydelse utan
något direkt stöd från rättskällor. PRV har visserligen haft något enstaka
ärende men det ökar knappt förståelsen. Bl a hade de ärende där företag
nekades varumärkesregistrering av ”serial killer” och ”screwing gum”.97 Jag
kan konstatera att PRV i dessa fall agerat ex officio och att det förhåller om
rena lämplighetsavgöranden av varumärken. I samtal med personer på PRV
bekräftas detta; §§ 14 och 25 har inte använts för att ifrågasätta företags
syfte med varumärkesregistreringar. Att det uteslutande är på initiativ från
myndighetens sida som paragraferna har använts talar ytterligare för detta.
Att så är fallet är egentligen en självklarhet eftersom PRV inte är allsmäktig,
utan bara matcher varumärkesansökningar med befintliga register.

Kontentan är att paragraferna inte använts på det sätt som jag skulle önska.
Samtidigt kan jag inte släppa tanken på att de stora förändringarna i vårt
samhälle kan ha ändrat förutsättningarna för dessa paragrafers nyttjande.
Frågan är vad som väcker anstöt idag? Vi får vänta och se.

7.4 Oförmåga att agera

Genomgående kan man se att det karakteristiska för Sverige, på
varumärkesrättens område, har varit att lyfta fram och diskutera problem
men utan att sedan komma fram till något. Ett införande av ett
användningstvång har inte bara diskuterats inför VmLs tillkomst utan även
vid senare tillfällen. Bl a så tillsattes en utredning 1974 för att se över
varumärkeslagstiftningen och däribland användningstvånget. Även om en
skärpning var önskvärd så bestämde man sig för att vänta.98 Jag anser att det
är dags för lagstiftaren och dess administrativt ansvariga myndighet att inse
nödvändigheten av att agera lite tidigare än vad som varit brukligt. Det
behövs förändringar inom VmL i allmänhet och användningstvånget i

                                                
97 Samtal med Elisabet Boman, varumärkeshandläggare på PRV.
98 JU 1974:10
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synnerhet. Orsaken är naturligtvis att det befintliga användningstvånget med
sin femårsregel inte fungerar på önskvärt sätt.

7.5 Internationella konventioner och avtal

Personligen tror jag att det skulle ha dröjt ytterligare ett antal år innan
Sverige infört ett användningstvång av något slag om inte inträdet i EU
tvingat Sverige att införa en dylik reglering. Jag tror ej heller att Sverige
kommer att förstärka användningstvånget på egen hand utan det kommer än
en gång krävas att den europeiska rättsutvecklingen drar med sig den
svenska.

Mot bakgrund av att varumärkesrätten redan idag kan karaktäriseras av stort
internationellt intresse finns det även goda möjligheter att svenska
regleringar förändras efter internationella överenskommelser. Internationella
samarbeten kan sålunda förbättra situationen för företag som verkar, inte
bara i Sverige, utan också i Europa och övriga världen.

7.6 Slutsatser och förslag

Det är viktigt att inse att såväl små och stora företag skulle tjäna på att
VmLs regler avseende syfte och användning blir hårdare. Små företag har
inte samma resurser som stora att registrera varumärken i stor omfattning.
Samtidigt har storföretagen svårigheter att finna lediga varumärken, allt för
många finns nämligen upptagna och outnyttjade i PRVs register.
Möjligheter finns sålunda att förbättra situationen för företag av olika
storlek.

Som ovan framkommit tycker jag att det är lite underligt att den
underliggande andan i VmL är att en varumärkesregistrering genomförs för
att ett företags varor skall kunna särskiljas från ett annat (se § 13). Det finns
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nämligen inget krav på att ett företag verkligen skall ha en intention att
använda sig av ett registrerat varumärke. VmL har här en form av
dubbeltydighet, den säger å ena sidan att varumärket skall fungera som ett
individualiseringsmedel och å andra sidan att en registrering knappt behöver
användas för att den skall kunna behållas under en femårsperiod.

Tidigare behövde endast ett varumärke registreras och sedan gick det att
upprepa detta hur många gånger som helst, utan något som helst behov av
att faktiskt använda det registrerade varumärket. Idag finns det visserligen
en ambition att begränsa detta men det finns inget tydligt kommunicerat
krav på att användning skall ske.

Jag hävdar faktiskt att införandet av 25 a § i VmL inte medfört något särskilt
eftersom den endast betonar en femårsregel. Problematiken som uppkommer
i näringslivet är relaterat till betydligt kortare tider och kräver ett mer
dynamiskt rättssystem.

Det är kring detta som jag med denna uppsats velat väcka en ökad
medvetenhet och diskussion kring. Närmare bestämt är det två saker inom
varumärkesrättens område som jag velat uppmärksamma, nämligen att:

- företag i allt för stor omfattning har extra varumärkesregistreringar med en
tanke att de möjligtvis kan komma att behövas vid ett senare tillfälle, samt
att,
- vissa företag registrerar varumärken i förhoppning om att kunna sälja de
varumärkesrättsliga registreringarna till företag som i Sverige planerar att
lansera en produkt med samma namn eller utländska företag, som redan
säljer produkter med samma namn, men som ännu inte hunnit registrera det i
Sverige.

Förslag

Att det finns en mängd möjligheter att reglera det immaterialrättsliga
området är uppenbart. Jag vill dock, mot bakgrund av de uppställda
problemen och den genomförda diskussionen, framföra några möjligheter på
hur lagstiftaren skulle kunna agera för att förbättra den uppkomna
situationen. Här kan det vara av värde att förklara att jag inte anser att
Sverige skall implementera ett amerikanskt användningstvång, där ett
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användande måste ha skett före registrering, utan det handlar i grunden om
att stärka den befintliga lagstiftningen.

- En ny reglering av ”ond tro”-modell
En möjlighet skulle kunna vara att det i VmL infördes en bestämmelse med
ett innehåll som säger att en registrering stryks om det framgår att ett företag
inte haft för avsikt att verkligen använda sig av den på ett sätt som
överensstämmer med lagens ”verkligt bruk”. Regeln skulle inte beröra ett
direkt användningstvång eftersom företag med normal näringsverksamhet
inte skulle beröras. Istället borde regeln inrikta sig på företag där
affärshandel med varumärken försiggår. Att det skulle uppstå en mängd
avvägnings- och tolkningsproblem i detta sammanhang är självklart men det
har jag inte för avsikt att beröra här.

- Införandet av en administrativ hävning
Det är omständligt för ett företag att gå till domstol för att få en registrering
hävd. En smidigare möjlighet skulle kunna vara att ge PRV och/eller
motsvarande europeisk myndighet en administrativ hävningsrätt. Att införa
en dylik regel skulle ställa stora krav på tydliga och detaljerade
bestämmelser, annars skulle risk för missbruk vara allt för stor. En hävning
skulle kunna ske först efter att klagomål inkommit från företag, inte ex
officio av registreringsmyndighet. En fördel med en sådan bestämmelse
skulle vara att startande av domstolsprocessen skulle ligga på det företag,
vars registrering blivit upphävd, och inte det företag som inlämnat det
ursprungliga klagomålet. Målet skulle vara att få borta ”felaktiga”
registreringar. Än en gång får jag dock poängtera vikten av att en dylik
bestämmelse skulle fordra ingående regleringar och detaljbestämmelser.
VmL skulle på det hela taget förbättras eftersom dynamiken och möjligheten
till snabbare förändringar skulle öka.

I samtal med jurister på PRV framkommer det, om än motvilligt, viss
information om det förslag som varumärkesutredningen kommer att lägga
fram i mars. I utredningen finns det krafter som arbetar för att någon form av
hävningsmöjlighet skall finnas för PRV men det är ytterst tveksamt om en
sådan bestämmelse kommer att föreslås och i stort sett omöjligt att uttala sig
om hur en sådan reglering skulle se ut.
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- Utmönstring av överflödiga registreringar
Företag skulle kunna få behålla en registrering även för varuslag, liknande
dem för vilka märket faktiskt varit i bruk. Det skulle räcka att ett märke varit
i bruk i något av de uppgivna varuslagen för att säkra registreringens
fortlevnad. Härigenom skulle företag ges ett lite bredare skydd i den
enskilda registreringen och förhoppningsvis skulle de befintliga
extraregistreringarna, dvs defensiv- och förrådsmärkena, sakta men säkert
försvinna ur registret.99

Avslutningsvis kan jag inte mer än betona min önskan om att den för
närvarande arbetande varumärkesrättsliga utredningen kommer fram med
förslag på hur VmL kan förbättras såväl för inhemska som utländska
företag. För mig är utredningens existens ett tydligt tecken på att den
befintliga VmL har brister. Vilka resultat som utredningen kommer fram till
och vilka lagmässiga förändringar som slutligen kommer att genomföras kan
jag inte profetera om, men det kommer att bli intressant.

För mig är det tydligt att lagen inte fungerar på ett adekvat sätt. Naturligtvis
måste det även i en förändrad VmL finnas utrymme för extraregistreringar
men dess omfattning borde förminskas i syfte att frigöra oanvända
varumärken samt minska möjligheten till illegala eller omoraliska tilltag.

Som lagen ser ut idag behöver inte företag följa lagens anda avseende
registrering och verkligt brukande av varumärken. Det verkligt allvarliga är
också att det inte finns någon bestämmelse som på ett effektivt sätt
motverkar ett dylikt beteende. Lagens befintliga femåriga användningstvång
är i min mening endast intressant om ett företag ämnar ansöka om förlängd
ensamrätt, i övrigt har den ingen funktion.

VmL har klara brister och lagstiftaren borde se över de aktuella
regleringarna. På en global marknad med hård konkurrens måste nämligen
även förfarandet med registrering och användning av varumärken vara
effektiv. Jag vill dock framföra min förhoppning om att utredningen
kommer att lägga ett förslag som kommer att höja företags allmänna
medvetenhet om syftet och användningen med registrerade varumärken samt
bevakningen härav. Att det i alla fall kommer indikationer på att företag
skall göras mer inriktade på bevakning av sina varumärken är ett tydligt

                                                
99 Ett likartat förslag lades fram i SOU 1958:10, s 178, men där var själva utmönstringen
sekundär.
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tecken på att också PRV i Söderhamn har fått upp ögonen för varumärkets
betydelse i dagens samhälle.
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