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Summary 
If a proprietor of a trade mark has an interest in maintaining the registration 
of its trade mark, the proprietor must use the trade mark in such a manner 
that it constitutes genuine use. It should be noted that the requirements of 
use are essentially the same regardless of whether the assessment of use is 
done in light of the EU trade mark directive or the EU regulation concerning 
Community trade marks. The aim of this work is to provide the reader with 
insight of how a proprietor of a trade mark can meet the requirements of use 
and thus maintain a trade mark registration. In this work, the requirement of 
use will only focus on national trade marks registered in Sweden, trade 
marks with an international registration valid in Sweden and Community 
trade marks. In order to maintain a registration of a trade mark, a trade mark 
must first of all have been used in a way that constitutes genuine use. 
Genuine use is based on an overall assessment where the actual market, 
product type, customer and the proprietors’ business itself are taken into 
account. The qualitative assessment of trade mark use focuses on how use 
has been undertaken. On the other hand, the quantitative assessment 
analyzes to what extent a trade mark must have been used. According to 
case law trade mark use must not have been particularly extensive or 
continuous. However, use must not have not been undertaken solely in order 
to maintain the registration of a trade mark. A proprietor of a trade mark 
must undertake genuine use within a period of five years (the so-called 
relevant period). However, this does not impede taking into account use that 
has been undertaken after the relevant period. In addition to this, use must 
have been undertaken within the territory where a trade mark is protected. 
Whether this has happened is based on the fact if use of a trade mark has 
involved any elements with connection to this territory. As regards to the 
use of Community trade marks, use in a single Member State is sufficient to 
maintain a registration throughout the EU. Even if a trade mark proprietor 
has not used its trade mark in relation to all the goods and services the trade 
mark has been registered for and partial cancellation is undertaken, the 
registration might still be maintained to a degree that does not reflect the 
actual use of the trade mark. Trade mark proprietors are also able to, within 
certain limits, modify the design of a trade mark. However, the 
distinguishing characteristics and dominant components, which were a part 
of a trade mark registration, must have not been omitted in the use of the 
trade mark. Conversely, new distinguishing characteristics and dominant 
components, not previously included in a registered design, should not to be 
added to a trade mark. All previously mentioned requirements must be 
fulfilled if a trade mark proprietor wishes to maintain the registration of its 
trade mark. If a proprietor of a trade mark has valid reasons to not have used 
its trade mark during the required five years, the duration of the relevant 
period will extend. These valid reasons do not solely relate to circumstances 
of force majeure, but, to some extent, to factors related to the proprietors’ 
business strategy. The regulation of the requirement of use shows a high 
degree of flexibility. 
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Sammanfattning 
Om en varumärkesinnehavare har intresse av att upprätthålla registreringen 
av sitt varumärke måste detta användas på ett vis, vilket uppfyller det så 
kallade användningstvångets krav. Dessa krav är i huvudsak desamma oav-
sett om varumärkesanvändning bedöms mot bakgrund av EU:s varumärkes-
direktiv eller EU:s varumärkesförordning. Syftet är att i denna uppsats ge 
läsaren insikt i hur en varumärkesinnehavare kan uppfylla användnings-
tvångets krav. I denna uppsats behandlas användningstvånget uteslutande i 
förhållande till nationella varumärken registrerade i Sverige, varumärken 
med en internationell registrering som gäller i Sverige och gemenskaps-
varumärken. För upprätthållande av en varumärkesregistrering måste ett 
varumärke ha varit föremål för användning, verkligt bruk. En bedömning 
huruvida användning utgjort verkligt bruk, grundar sig på en helhets-
bedömning där hänsyn tas till marknaden, produkttypen, kunderna och 
varumärkesinnehavarens företag i sig. De kvalitativa bedömningsgrunderna 
hänför sig till hur användning företagits. De kvantitativa gäller frågan om en 
varumärkesanvändnings omfattning, vilken enligt rättspraxis inte behöver ha 
varit särskilt omfattande eller pågått under en lång tid. Förutsättningen är 
dock att användning inte företagits endast i syfte att upprätthålla en 
varumärkesregistrering. Den relevanta perioden, under vilken verkligt bruk 
ska uppfyllas, nämligen en tid om fem år, hindrar inte att hänsyn till viss del 
tas även till användning, vilken företagits efter den relevanta perioden. Ut-
över detta måste användning ha företagits inom det territorium där ett varu-
märke är skyddat, en bedömning vilken grundar sig på om varumärket 
använts med inslag av någon form av anknytning till detta territorium. Vad 
beträffar gemenskapsvarumärken talar utformningen av varumärkesförord-
ningen för att användning inom en medlemsstat är tillräcklig för att upprätt-
hålla skyddet inom hela EU. Även om en varumärkesinnehavare inte har 
använt ett varumärke i förhållande till alla produkter varumärket är 
registrerat för och partiell hävning företas, kan registreringen ändå komma 
att upprätthållas i en utsträckning som inte motsvarar den faktiska använd-
ningen av ett varumärke. Varumärkesinnehavare har dessutom möjlighet att 
inom vissa gränser modifiera varumärkets utformning. Dock får särskiljande 
egenskaper och dominerande beståndsdelar, vilka utgjort en del av varu-
märkets registrerade utformning inte ha utelämnats vid användningen. 
Nytillkomna inslag i ett varumärke får inte ha uppburit mer än en låg 
särskiljningsförmåga och får inte ha givits en dominerande karaktär, efter-
som dessa beståndsdelar inte utgjort en del av varumärkets registrerade 
form. Samtliga dessa krav måste uppfyllas om en varumärkesinnehavare vill 
upprätthålla registreringen av sitt varumärke. Förekomsten av giltiga skäl 
vid underlåten användning innebär endast att den relevanta perioden för-
skjuts i tiden. Inte enbart hinder i form av force majeure, kan utgöra giltiga 
skäl, utan även de hinder som uppstått på grund av utformningen av en 
varumärkesinnehavares affärsstrategi, nämligen i det fall en ändring skulle 
anses medföra en olämplig varumärkesanvändning. Användningstvångets 
krav uppvisar sammantaget en hög grad av flexibilitet. 
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3 Används i det följande som benämning för rättsinstansen tribunalen vid EU-domstolen 
även om ett specifikt mål avgjorts vid en tid när Tribunalen benämndes Förstainstansrätten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ensamrätten till ett varumärke uppstår antingen genom att varumärkes-
innehavaren registrerar varumärket eller att varumärket inarbetas genom 
användning. Inarbetning förutsätter användning för erhållande av skydd.4 
Med registrerade varumärken förhåller det sig annorlunda. Varumärkes-
innehavaren behöver förvisso inte uppvisa ett syfte att använda varumärket i 
samband med registrering av varumärket.5 Avser varumärkesinnehavaren 
däremot att upprätthålla ensamrättsskyddet, får varumärkesinnehavaren eller 
den aktör vilken fått innehavarens samtycke till att använda varumärket, inte 
ha förhållit sig passiva. Istället måste det så kallade användningstvångets 
krav ha uppfyllts. Detta betyder att varumärket måste ha varit föremål för 
användning, verkligt bruk. Utöver detta måste företagen användning ha ägt 
rum inom viss tid, i relation till de produkter varumärket är registrerar för 
och i förhållande till det territorium där registreringen gäller. Förekomsten 
av giltiga skäl till underlåten användning måste beaktas. I de fall varumärket 
använts i en annan form än den registrerade, får skillnaderna inte ha avsett 
annat än detaljer, vilka inte förändrat varumärkets särskiljningsförmåga.6 

Med tanke på den snabba utvecklingstakten och i många fall hårda 
konkurrensen inom stora delar av näringslivet, kan varumärkesinnehavare 
tänkas ha ett intresse av att registrera ett varumärke redan i ett tidigt stadium 
av en produkts utveckling eller planerade expandering till nya marknader, 
oavsett om detta sker på ett nationellt eller internationellt plan. Syftet med 
ett sådant förfarande kan vara att säkra tillgången till ett specifikt varu-
märke. Om användningen av ett registrerat varumärke faktiskt kommer 
komma till stånd och i sådana fall när, kan bero på många faktorer. Oavsett 
vilka dessa är, bör varumärkesinnehavare känna till användningstvångets 
krav för upprätthållande av en varumärkesregistrering exempelvis i de fall 
en planerad utveckling eller expandering fortfarande är aktuell att genom-
föra. Utöver varumärkesinnehavare kan även aktörer, vilka vill få ensamrätt 
till någon annans redan registrerade varumärke och därmed behöver känna 
till utsikterna för en hävning, ha ett intresse av att känna till vilka krav 
användningstvånget ställer på varumärkesinnehavare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats behandlas användningstvånget för registrerade varumärken. 
Detta kommer att ske uteslutande i ett varumärkesrättsligt perspektiv och i 
förhållande till nationella varumärken registrerade i Sverige, varumärken 
med en internationell registrering som gäller i Sverige och gemenskaps-

                                                 
4 1 kap. 6 § och 7 § VML. 
5 VML, varumärkesförordning (2011:594), VMD och VMF e contrario. 
6 3 kap. 2 § och 4 §, 5 kap. 16 § 2 st. VML, art. 1, 10-12 VMD och art. 15 och 42.2 VMF. 
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varumärken. Regelverken och tillämpningen av dessa kommer att stå i 
fokus. Syftet är att ge läsaren insikt i hur en varumärkesinnehavare kan upp-
fylla användningstvångets krav och därigenom upprätthålla en varumärkes-
registrering i det fall en motpart kräver att denna ska hävas.  

Användningstvånget väcker flera frågeställningar, nämligen vad gäller 
innebörden av verkligt bruk, användning i förhållande till de produkter en 
varumärkesregistrering gäller, tid och plats för användning, giltiga skäl till 
underlåten användning och användning av ett varumärke i annan form än 
den registrerade. Samtliga dessa aspekter måste behandlas i syfte att ge en 
helhetsbild av användningstvånget. 

Frågeställning: 
- Hur kan varumärkesinnehavare uppfylla användningstvångets krav?  

Stödjande frågeställningar: 
- Vad betyder användning i form av verkligt bruk? 
- Vilken användning anses falla inom ramen för de varor och tjänster 

som en registrering gäller för och hur sker denna gränsdragning?  
- Var måste användning äga rum?  
- Under vilken tidsperiod måste en varumärkesinnehavare använda ett 

varumärke för att användningen ska kunna utgöra verkligt bruk?  
- Vilka skäl till underlåten användning är giltiga?  
- Vilka är möjligheterna till användning av ett varumärke i annat 

utförande än dess registrerade?  

1.3 Metod och material 
I mitt arbete har jag tillämpat traditionell rättsdogmatisk metod. Regelverket 
avseende användningstvånget har utforskats, rättstillämpningen av detta 
utretts och slutligen analyserats. Materialet jag haft att tillgå har bestått av 
de regelverk som på ett eller annat vis reglerar användningstvånget, 
nämligen varumärkeslagen, VML, varumärkesdirektivet, VMD, 
varumärkesförordningen avseende gemenskapsvarumärken, VMF, 
kommissionens förordning om genomförande av VMF, Pariskonventionen, 
PK och TRIPS-avtalet. Vad gäller tillämpning av regelverket för nationella 
varumärken med registrering i Sverige och varumärken med en inter-
nationell registrering som gäller i Sverige, finns enbart ett fåtal avgöranden 
från EU-domstolen och Högsta domstolen, HD, att tillgå. Vid behov har jag 
därför i förekommande fall även använt mig av avgöranden från svenska 
underinstanser. Avseende gemenskapsvarumärken har desto fler mål 
kommit att avgöras vid Tribunalen och i förekommande fall, efter 
överklagande, vid EU-domstolen. Även praxis från OHIM har varit viktig i 
mitt arbete, framförallt vad gäller möjligheten att använda varumärke i 
ändrad form, eftersom det är en fråga som knappt behandlats av Tribunalen 
och aldrig av EU-domstolen.  
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På grund av det samband som finns mellan VMD och VMF, vilket jag 
kommer att redogöra för i avsnitt 3.4, är rättsfall vilka avgjorts mot bak-
grund av VMD som utgångspunkt användbara även vid tillämpning av VMF 
och vice versa. Undantag till detta kommer att framgå i arbetet. Före-
komsten av få antal rättsfall gällande tillämpningen av VMD bör därför inte 
ses som ett hinder. Utöver ovanstående material har OHIM:s riktlinjer, 
förarbeten, doktrin och artiklar varit till min hjälp. Hänvisningar till lagrum i 
VML och artiklar i VMD och VMF som gjorts i avgöranden har i denna 
uppsats skrivits om till nu gällande regelverk, även om en hänvisning gjorts 
vid en tid när en tidigare version av ett regelverk varit i kraft. 

1.4 Avgränsning 
Varumärkesrätten präglas av konkurrensrättsliga ställningstaganden, vilka 
grundar sig på att ensamrätten till ett varumärke hindrar annan från att 
använda detta varumärke i näringsverksamhet.7 Användningstvånget utgör 
en kompromiss mellan en varumärkesinnehavares ensamrätt till ett varu-
märke och någons annans intresse av att använda detsamma.8 Min ambition 
är dock inte att belysa användningstvånget i ett konkurrensrättsligt, utan ute-
slutande i ett varumärkesrättsligt perspektiv, nämligen vad gäller frågan om 
vilken varumärkesanvändning som krävs för att upprätthålla en registrering 
av ett nationellt varumärke registrerat i Sverige, ett varumärke med en inter-
nationell registrering som gäller i Sverige och ett gemenskapsvarumärke.  

Utöver en kort redogörelse för vem som har talerätt i domstol och bevis-
frågor, kommer jag inte heller att behandla några processuella regler, såsom 
administrativ hävning, eftersom detta inte innefattar någon tvistelösning.9 
Eftersom fokus i detta arbete ligger på varumärkesanvändning, kommer jag 
inte heller behandla möjligheten till omregistrering av ett varumärke.10 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 är en introduktion till användningstvånget, där jag förklarar 
begreppet, beskriver syftet med regleringen och dess utveckling i svensk 
rätt. I kapitel 3 ges en överblick av regelverken, varpå talerätt och bevis-
frågor behandlas i kapitel 4. Användningskraven behandlas i kapitel 5. Även 
om kraven är kumulativa, behandlas de var och en för sig. Framställningen 
bör därigenom bli mer strukturerad än om dessa hade behandlats under ett 
och samma avsnitt. Därefter följer de avslutande kapitlen, nummer 6, 
analys, nummer 7, slutsatser och nummer 8, förslag på framtida forskning. 

                                                 
7 1 kap. 10 § VML. 
8 Holmqvist, Lars, Varumärkeslagen och konkurrensrelationen, NIR 1977 s. 347. 
9 Se om administrativ hävning i prop. 2009/10:225 s. 223. 
10 Se mer om omregistrering i prop. 2009/10:225 s. 181; Cornish, William; Llewelyn, 
David; Aplin, Tanya, Intellectual property, Sweet & Maxwell, London, 2010, s. 767; 
Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Norstedts Juridik, 
Stockholm, 2007, s. 455 f. och Holmqvist, Lars, Bruksplikt for registrerte varemerker, NIR 
1975 s. 122. 
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2 Introduktion till 
användningstvånget 

2.1 Begreppet användningstvång 
Uttrycket användningstvång förekommer i varken VML, VMD, VMF eller 
några internationella överenskommelser. 3 kapitlet i VML bär rubriken 
”hävning av registrering” och 2 §, där användningstvånget regleras, bär 
rubriken ”underlåten användning”. Detta ger i alla fall associationer till att 
bestämmelsen i vart fall behandlar någon form av passivitet, vilken kan 
resultera i hävning av en varumärkesregistrering. Benämningen 
användningstvång har dock förekommit i förarbeten, exempelvis i den 
proposition som gavs ut i samband med utarbetningen av GVML, men även 
i samband med svensk varumärkesrätts anpassning till VMD och nu senast i 
samband med utarbetningen av nya VML. Termen är även erkänd i övrigt 
vid rättstillämpningen i Sverige, i doktrin och i artiklar.11 För enkelhetens 
skull kommer jag således att använda samma begrepp. Det bör dock 
observeras att uttrycket användningstvång kan vara aningen missvisande 
och otydligt, särskilt för den som inte är insatt i användningstvångets 
innebörd. Det är inte ett tvång i den bemärkelsen att en varumärkes-
innehavare måste använda sitt varumärke i den utsträckning lagen 
föreskriver. Däremot är det ett måste, om en varumärkesinnehavare inte vill 
gå miste om sin ensamrätt till ett varumärke. 

2.2 Användningstvångets krav 
I detta avsnitt kommer jag att ge en kortare översikt av de krav 
användningstvånget ställer på innehavare av registrerade varumärken. Till 
att börja med måste företagen användning ha inneburit ett verkligt bruk, 
vilket ska ha ägt rum de senaste fem åren. Denna tidsperiod gäller dock inte 
om en varumärkesinnehavare haft giltiga skäl till underlåten användningen. 
I ett sådant fall ska en domstol se till en tid om mer än fem år. Varumärkes-
användning kan ha företagits antingen av en varumärkesinnehavare själv 
eller av någon vilken fått innehavarens samtycke att använda dennas varu-
märke. Användning av ett varumärke måste ha skett i relation till de varor 
och tjänster som detta varumärke är registrerat för. Har användning 
företagits enbart i förhållande till en del av dessa produkter, ska en 
registrering kvarstå endast avseende dessa varor och tjänster. Varumärkes-
användning måste ha företagits inom det territorium där användningen av ett 
varumärke prövas. För nationella varumärken i Sverige och varumärken 

                                                 
11 Se exempelvis prop. 1960:167 s. 116; prop. 1992/93:48 s. 95; prop. 2009/10:225 s. 209; 
Uggla, Claës, Om överlåtelse och licensfrågor inom varumärkesrätten, NIR 1953 s. 99; 
Pawlo, Mikael, Användningstvånget i svensk varumärkesrätt, NIR 1998 s. 4; Kempas, 
Tobias, Användningstvång och ändringsomfång, NIR 2005 s. 135; Koktvedgaard & Levin, 
2007, s. 455 ff. och NJA 1987:5 s. 22 (Budweiser Budvar). 
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med en internationell registrering som gäller i Sverige, ska användning ha 
företagits här i landet. Gemenskapsvarumärken måste ha använts inom EU. 
Användningstvångets krav kan uppfyllas även om ett varumärke fästs på 
varor eller dess förpackningar inom territoriet enbart för exportändamål. Ett 
varumärke får ha använts i en annan form än den registrerade, men 
ändringarna i utförandet får inte ha avsett annat än detaljer, vilka inte 
förändrat varumärkets särskiljningsförmåga. Ovanstående krav är 
kumulativa. Har dessa inte uppfyllts, ska en varumärkesregistrering hävas 
eller i det fall det gäller en invändningstalan, ska denna avslås.12 

2.3 Användningstvångets syfte och 
utveckling i svensk rätt 

Det är av betydelse att varumärken faktiskt används. I annat fall ska 
varumärkesregistreringar upphävas för att därmed minska det sammanlagda 
antalet varumärkesregistreringar och antalet tvister mellan varumärkes-
innehavare och parter vilka vill få en registrering hävd.13 Enbart de varu-
märken som faktisk används anses vara skyddsvärda.14 Bodenhausen har i 
en kommentar till PK uttalat att användningstvånget syftar till att förhindra 
att varumärkesregister fylls med varumärken vilka ändå inte används, vilka 
därför hindrar registrering av varumärken för samma eller liknande 
produkter.15 Detta har påtalats även i rättspraxis många år senare.16 Till-
gången på bra varumärken förutsätts nämligen vara begränsad.17  

Redan i samband med användningstvångets införande i svensk rätt, fördes 
liknande resonemang. Dock ansåg Varumärkes- och firmautredningen att 
införandet av ett användningstvång skulle vänta i avvaktan på en ut-
värdering av införandet av en klassregistrering för varumärken.18 Detta sågs 
som en alternativ lösning till användningstvånget. Dock menade man i 
propositionen att införandet av klassregistreringar inte på ett lika 
tillfredsställande vis kunde lösa de problem lagstiftaren uppmärksammat. 
Istället ansågs ett användningstvång vara motiverat, eftersom man ville 
minska problemet med massregistreringar av så kallade defensiv-
varumärken.19 Dessa registreringar sker i syfte att vidga ett varumärkes 
skyddsomfång, vilket kan ske antingen genom att ett varumärke registreras 
för fler produkter än det är tänkt att användas för eller genom att en 
                                                 
12 3 kap. 2 och 4 §, 5 kap. 16 § 2 st. VML, art. 10-12 VMD och art. 15, 42.2 och 57.2 VMF. 
13 Skäl 9 i ingressen till VMD. 
14 Skäl 10 i ingressen till VMF. Detta har påtalats även vid tillämpning av VMD. Se C-
40/01 (Ansul), st. 28; T-174/01 (Silk Cocoon), st. 38; T-334/01 (Hipoviton), st. 32; T-
126/03 (Aladdin), st. 42; T-418/03 (La Mer), st. 53; T-86/07 (Deitech), st. 35 och T-409/07 
(Acopat), st. 28. 
15 Bodenhausen, G.H.C., Guide to the application of the Paris convention, United 
international bureaux for the protection of intellectual property, Genève, 1968, s. 75. 
Liknande resonemang har förts av Jeremy Phillips i Trade Mark Law, Oxford University 
Press, Oxford, 2003, s. 439. 
16 C-40/01 (Ansul), st. 28. 
17 SOU 2001:26 s. 413. 
18 SOU 1958:10 s. 180. 
19 Prop. 1960:167 s. 148 f. 
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varumärkesinnehavare registrerar ytterligare varumärken, vilka till formen 
påminner om det varumärke som innehavaren egentligen tänkt använda. 
Detta sker i syfte att hindra andra aktörer från att registrera samma varu-
märke.20 Samtidigt tog man i propositionen hänsyn till vissa branschers 
legitima behov av att registrera varumärken för framtida användning, varför 
ett användningstvång i en modifierad form infördes, vilket innebar att en 
varumärkesregistrering kunde upprätthållas i sin helhet även om ett 
varumärke hade använts enbart i förhållande till en del av de varor och 
tjänster som det var registrerat för. Införandet av endast ett modifierat21 
användningstvång skedde trots ambitionen att minska mängden defensiv-
varumärken. Dock avsåg lagstiftaren att fortsätta tillåta registrering av så 
kallade förrådsmärken, även om giltigheten av dessa begränsades av kravet 
på användning inom en tid av fem år.22 Förrådsmärken är de varumärken 
vilka registreras för en i vart fall tänkbar framtida användning.23 

Holmqvist förespråkade under sent 1970-tal införandet av ett produkt-
relaterat användningstvång, vilket skulle medföra att en varumärkes-
registrering kunde upprätthållas endast för de produkter ett varumärke 
faktiskt hade använts för. Behovet av en sådan ändring var alldeles 
uppenbar, menade författaren, eftersom denna hade uppmärksammat en stor 
mängd varumärken vilka aldrig kom till användning. En lagändring skulle 
medföra att färre varumärkesregistreringar skulle hindra nya varumärkes-
ansökningar och att varumärkesregistret på ett bättre vis skulle komma att 
överensstämma med den faktiska användningen av varumärken.24 

Det var först i och med Sveriges anslutning till EES och svensk rätts 
anpassning till VMD under början av 1990-talet som det modifierade 
användningstvånget ersattes av det produktrelaterade, vilket därför numera 
innebär att en registrering kan upprätthållas endast för de varor och tjänster 
som ett varumärke använts för.25 Införandet av det produktrelaterade 
användningstvånget har därmed medfört att möjligheten att upprätthålla 
defensivvarumärken mer än fem år försvunnit.26 Att defensivvarumärken 
inte tolereras inom EU framgår av fallet Bainbridge där EU-domstolen 
uttalat att en varumärkesinnehavare (i det här fallet av ett gemenskaps-
varumärke) inte kan komma undan kravet på att visa verkligt bruk av ett 
varumärke genom att hänvisa till en nationell regel som tillåter registrering 
av varumärken, vilka inte ens är tänkta att användas, eftersom det enda 
syftet med en sådan registrering är att varumärket ska ha en defensiv 
funktion till förmån för ett annat av innehavarens varumärken.27 

                                                 
20 Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Juristförlaget, Stockholm, 1990, s. 42. 
21 Uttrycket modifierat användningstvång har använts på flera håll. Bland annat i prop. 
1960:167 s. 148 f.; prop. 1992/93:48 s. 95 och Koktvedgaard & Levin, 2007, s. 455. 
22 Prop. 1960:167 s. 148 f. Tiden på fem år gäller än idag, se 3 kap. 2 § 1 st. VML. 
23 Levin, 1990, s. 42. 
24 Holmqvist, Lars, Varumärkeslagen och konkurrensrelationen, NIR 1977 s. 358 ff. Se 
även Levin, 1990, s. 43. 
25 3 kap. 2 § och 4 § VML och art. 10 till 12 VMD. 
26 Prop. 1992/93:48 s. 100. 
27 C-234/06 P (Bainbridge), st. 101. 
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3 Regelverken 
I det följande kommer jag att ge en översikt av de olika regelverk som berör 
användningstvånget. Kapitlet är tänkt att ge läsaren insikt i dessa regelverk 
inverkar på användningstvånget såsom det är reglerat avseende nationella 
varumärken med registrering i Sverige, internationella varumärken med en 
registrering som gäller i Sverige och gemenskapsvarumärken. 

3.1 Övergripande regelverk 
3.1.1 Pariskonventionen 
I PK28 förskrivs inte att konventionsstater ska ha ett användningstvång. 
Istället möjliggör konventionen en sådan reglering. I artikel 5.C.1 PK 
framgår det att i det fall en konventionsstat har reglerat ett användnings-
tvång får hävning av en varumärkesregistrering ske först efter det att ett 
varumärke inte använts under en skälig tid, såvida inte varumärkes-
innehavaren visar skäl till sin underlåtenhet att inte använda varumärket. 
Vad som menas med skälig tid och skäl till underlåten användning är dock 
upp till respektive konventionsstat att bestämma. I artikel 5.C.2 föreskrivs 
det att om ett varumärke använts i en annan form än den som legat till grund 
för registreringen av varumärket, men att skillnaderna i utförandet enbart rör 
beståndsdelar, vilka inte förändrat varumärkets egenartade karaktär, ska 
detta inte medföra att registreringen av varumärket hävs eller att dess skydd 
minskas. Inte heller innebörden av detta är definierad. PK sätter med andra 
ord endast upp en ram, vilken konventionsstaterna ska förhålla sig till vid 
reglering av ett användningstvång.  

I artikel 6.3 regleras att varumärken som registrerats i en konventionsstat 
ska anses vara självständiga och oberoende av varumärken som registrerats i 
andra konventionsstater. Detta är ett uttryck för den territorialitetsprincip 
som PK bland annat bygger på. Denna princip inverkar på bedömningen om 
användningstvångets krav har uppfyllt eller inte till den delen att nationella 
varumärken med registrering i Sverige och varumärken med internationell 
registrering som gäller i Sverige, måste ha använts här i landet för att kraven 
i 3 kap. 2 § VML ska kunna uppfyllas. Eftersom PK enligt artikel 2.1 även 
bygger på principen om nationell behandling, varigenom en varumärkes-
innehavare ska äga samma rättigheter som medborgarna i en konventions-
stat, innebär detta att kraven i användningstvånget ska vara minst desamma 
för alla rättighetsinnehavare i en konventionsstat. PK bygger även på 
principerna om minimiskydd och konventionsprioritet. Dessa är dock inte 
relevanta i detta sammanhang.29 Sverige är part till PK sedan 1885.30 
                                                 
28 Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättskydd (SÖ 1970:60). Se 
kommentarer till PK i Bodenhausen, 1968, s. 74 ff. 
29 Se prop. 2009/10:225 s. 75 och Koktvedgaard & Levin, 2007, s. 46 och 369. För 
varumärken med internationell registrering som gäller i Sverige gäller VML, se 5 kap. 16 § 
2 st. VML. 
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3.1.2 TRIPS-avtalet 
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, TRIPS, 
fokuserar, jämfört med PK, mer på handelsrelaterade aspekter, även om det 
sker på immaterialrättens område. De principer som utgör grunden till PK, 
gör det även för TRIPS.31 Nationell behandling regleras i artikel 3, vilket 
likt PK inverkar på användningstvånget på det vis jag tidigare noterade 
under avsnitt 3.1.1. Precis som PK, möjliggör TRIPS reglering av ett 
användningstvång. Detta framgår av artikel 19.1, vari det anges att en 
varumärkesregistrering får hävas endast om ett varumärke inte använts 
under tre år, under förutsättning att varumärkesinnehavaren saknat giltiga 
skäl till underlåtenheten att använda varumärket. I samma artikel finns 
exempel på vilka omständigheter som ska utgöra sådana giltiga skäl. Mer 
om dessa skäl i avsnitt 5.6. Sverige och EU är medlemmar i WTO.32 

3.1.3 Niceöverenskommelsen 
Med Niceöverenskommelsen har de avtalsslutande staterna upprättat en 
gemensam klassificering av varor och tjänster.33 Sverige tillträdde 
Niceöverenskommelsen 1961.34 Produktklassificeringen inverkar på 
användningstvånget när frågan är om en varumärkesinnehavare gjort 
verkligt bruk av sitt varumärke i förhållande till de varor och tjänster som 
varumärket är registrerat för.35 

3.2 Nationella varumärken och de med 
internationell registrering 

3.2.1 Varumärkesdirektivet 
Med införandet av varumärkesdirektivet från 1988 harmoniserades en del av 
varumärkesrätten inom EU.36 I och med Sverige anslutning till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, EES, harmoniserades även en del av den 
svenska varumärkesrätten.37 Direktivet från 1988 har nu ersatt av direktivet 
från 2008, VMD. Detta infördes i syfte att kodifiera vissa materiella 
ändringar som hade skett i det tidigare direktivet.38 Några materiella 
skillnader mellan det tidigare och det nya direktivet finns inte avseende 
användningstvånget, varför tidigare rättspraxis fortfarande är aktuell. 
                                                                                                                            
30 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf (2011-06-29). 
31 Koktvedgaard & Levin, 2007, s. 41. 
32 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (2011-08-09). 
33 Art. 1.1 Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av 
varor och tjänster vid registrering av varumärken (SÖ 1978:29). 
34 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/nice.pdf (2011-06-29). 
35 Se t.ex. T-126/03 (Aladdin). Se närmare om denna fråga i avsnitt 5.3. 
36 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar. 
37 Prop. 1992/93:48 och SFS 1992:1686. 
38 Skäl 1 i ingressen till VMD. I skäl 13 påpekas vikten av att direktivets bestämmelser ska 
överensstämma med PK. 
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Ändamålet med VMD har varit att närma medlemsstaternas lagstiftningar 
till varandra, i syfte att främja den inre marknaden, även om ett fullständigt 
närmande inte har ansetts vara nödvändigt utan begränsats till de 
bestämmelser vilka påverkar den inre marknaden mest.39 

Användningstvånget har kommit att underställas VMD och regleras i 
artiklarna 10 till 12.40 Användningstvångets krav i VMD ska tolkas på ett 
enhetligt vis inom hela gemenskapen, eftersom skyddsnivån inte ska variera 
beroende på vilken medlemsstats lagstiftning som tillämpas.41 Direktivet 
gäller även för varumärken med en internationell registrering som gäller i en 
medlemsstat.42 

Det är ett produktrelaterat användningstvång som föreskrivs, vilket innebär 
att en varumärkesregistrering kan bestå enbart för de varor och tjänster som 
varumärket har använts för.43 Att målet med direktivet inte är ett fullständigt 
närmande av medlemsstaternas lagstiftningar märks av genom att det står 
medlemsstaterna fritt att själva bestämma procedurregler avseende bland 
annat hävning av varumärkesregistreringar.44 En av dessa procedurregler, 
vilken medför materiella efterverkningar, är frågan om när registrerings-
förfarandet ska anses vara avslutat enligt artikel 10.1 1 st. VMD. Det är 
nämligen en viktig tidpunkt för frågan om fem år passerat efter det att ett 
varumärke registrerats, eftersom ett varumärke måste ha varit registrerat i 
minst fem år för att registreringen av varumärket ska kunna hävas på grund 
av bristande användning. Eftersom frågan om när denna tidpunkt infaller 
inte har harmoniserats genom VMD, gäller 3 kap. 2 § 1 st. VML för 
nationella varumärken i Sverige och varumärken med en internationell 
registrering som gäller i Sverige.45 Mer om detta i avsnitt 5.5.1. 

3.2.2 Varumärkeslagen 
Användningstvånget regleras i 3 kap. 2 §, 3 § och 4 § VML. Dessa 
bestämmelser gäller enligt 5 kap. 16 § 4 st. även för varumärken med en 
internationell registrering som gäller i Sverige. Från och med den 1 juli 
2011 gäller en ny varumärkeslag i Sverige. Vad beträffar regleringen av 
användningstvånget uppvisar lagen inte några väsentliga förändringar 
jämfört med GVML. Mindre förändringar har dock genomförts. Det tidigare 
kravet i 26 § GVML på att den som ville föra talan om hävning av en 
varumärkesregistrering skulle ha lidit förfång av varumärkesregistreringen 
är nu borttaget. Se mer om talerätten i avsnitt 4.1. Dessutom har det i lag-

                                                 
39 Skäl 2 och 4 i ingressen till VMD. Se även skäl 8 och 10. 
40 Art. 12.2 VMD rör dock inte användningstvånget. Art. 11.2 och 3 är fakultativa 
bestämmelser av processuell karaktär och har inte implementerat i svensk rätt. Se mer om 
de fakultativa bestämmelserna i James, Allan, Trade Mark Use, Oxford University Press, 
Oxford, 2005, s. 240 f 
41 C-40/01 (Ansul), st. 29. Se även de förenade målen C-414/99-C-416/99 (Zino Davidoff), 
st. 42 för ett liknande resonemang. 
42 Art. 1 VMD. 
43 Art. 11.4 och 12.1 VMD. 
44 Skäl 6 i ingressen till VMD. 
45 3 kap. 2 § och 5 kap. 16 § 1 st. VML. 
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texten preciserats att en varumärkesregistrering anses vara avslutad, när den 
slutligt har avgjorts. Se mer om detta i avsnitt 5.5.1. Utöver detta har det 
förtydligats att användningstvånget enligt 3 kap. 3 § VML även gäller i 
förhållande till kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.46 

Begreppet verkligt bruk fanns förvisso inte i den svenska varumärkesrätten 
innan denna anpassades till varumärkesdirektivet. Däremot påpekade man i 
propositionen att dåvarande svensk rättspraxis kunde ge viss vägledning vad 
gäller begreppets betydelse.47 

Utöver införandet av det produktrelaterade användningstvånget och det för 
svenskt vidkommande nya begreppet verkligt bruk, infördes som en följd av 
direktivet även bestämmelser om att användning av ett varumärke, vilket 
anbringas på varor eller förpackningar i Sverige endast för exportändamål, 
ska likställas med verkligt bruk och att användning, vilken sker av annan än 
varumärkesinnehavaren, men med dennes samtycke, ska likställas med 
användning av varumärkesinnehavaren. Som en följd av varumärkes-
direktivet infördes även en bestämmelse om användning efter den relevanta 
perioden om fem år.48 

3.2.3 Särskilt avseende varumärken med 
internationell registrering 

3.2.3.1 Madridöverenskommelsen 
Sverige har inte tillträtt Madridöverenskommelsen.49 Överenskommelsen 
innehåller dock inga regler om ett användningstvång, varför detta regelverk 
inte är av intresse i detta arbete.50 

3.2.3.2 Madridprotokollet 
Sverige tillträdde Madridprotokollet den 1 januari 1995.51 Protokollet 
behandlar inte användningstvånget. Mot bakgrund av principen om nationell 
behandling grundar sig en internationell varumärkesregistrering på 
respektive lands varumärkesregler, varför ett varumärke med en inter-
nationell registrering som gäller i Sverige, är avhängigt VML:s och VMD:s 
regler om användningstvång.52 
                                                 
46 Prop. 2009/10:225 s. 210 och 245. 
47 Prop. 1992/93:48 s. 98 ff. Angående befintlig svensk rättspraxis hänvisades i 
propositionen till NJA 1983:158 s. 875 (Agrivet) och NJA s. 1987:5 s. 22 (Budweiser 
Budvar). 
48 Se 3 kap. 2 § och 4 § VML och art. 10-12 VMD. 
49 http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf 
(2011-06-30). 
50 Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken av den 
14 april 1891. 
51 SÖ 1994:82. Se även http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/ 
madrid_marks.pdf (2011-06-30). 
52 Art. 4.1 a) i protokoll till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen 
av varumärken (SÖ 1994:82). Se även Guthe, Paula & Hamrin, Camilla, Praktisk 
varumärkesrätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 1998, s. 245. Se 5 kap. 16 § 2 st. VML och 
art. 1 VMD. 
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3.3 Gemenskapsvarumärken 
3.3.1 Gemenskapsvarumärkesförordningen 
Med gemenskapsvarumärkesförordningen från 1993 tillkom möjligheten att 
skydda varumärken inom hela EU genom en enda ansökan.53 Denna 
förordning har ersatts av VMF från 2009. Syftet med införandet av nya 
VMF har varit att kodifiera de ändringar som hade skett efter den tidigare 
förordningens införande.54 Dock uppvisar VMF, i jämförelse med den 
tidigare gällande förordningen, inte några materiella förändringar avseende 
användningstvånget, varför tidigare rättspraxis är fortsatt aktuell.  

Syftet med VMF och möjligheten till registrering av gemenskaps-
varumärken är att låta varumärkesinnehavare verka på den inre marknaden 
utan territoriella begränsningar. För att uppnå detta syfte är tillnärmning av 
nationell lagstiftning inte tillräcklig, utan det krävs även enhetliga och direkt 
tillämpliga regler inom hela EU. Men EU inser att nationella varumärken 
kommer att fortsätta att vara av betydelse och rent av nödvändiga för de 
företag som inte vill ha ett skydd inom hela EU. Därför har EU ansett det 
vara orimligt att kräva att ett företag registrerar ett gemenskapsvarumärke 
om det endast vill ha ett nationellt skyddat varumärke. Nationellt skydd för 
varumärken förutsätts därför samexistera med möjligheten till skydd av 
gemenskapsvarumärken.55 

Användningstvånget för gemenskapsvarumärken regleras i artikel 15 VMF, 
där användningskraven är uppställda, artikel 42.2 och 3, vilken tillämpas i 
det fall innehavaren av ett äldre varumärke invänt mot registrering av ett 
nyare varumärke, artikel 51.1 a), som tillämpas när part ansökt vid OHIM 
om hävning av en varumärkesregistrering eller i det fall användningstvånget 
aktualiseras på grundval av ett genkäromål i ett intrångsmål, artikel 51.2, 
vilken reglerar partiell hävning och artikel 57.2, där det föreskrivs att en 
innehavare av ett äldre varumärke, efter begäran från innehavaren av ett 
annat gemenskapsvarumärke, ska lägga fram bevisning för att det äldre 
varumärket använts. Ovanstående bestämmelser gäller enligt artikel 70 även 
i förhållande till kollektivvarumärken. Likt i VMD föreskrivs i artiklarna 
42.2 och 51.2 VMF ett produktrelaterat användningstvång.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
54 Skäl 1 i ingressen till VMF. 
55 Skäl 4 och 6 i ingressen till VMF. 
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3.3.2 Kommissionens förordning om 
genomförande av VMF 

Förordningen om genomförande av VMF innehåller ett antal regler vilka är 
av intresse i förhållande till användningstvånget. Reglerna handlar dock om 
förfaranden vid OHIM, något jag inte kommer att fördjupa mig i, eftersom 
det faller utanför syftet med detta arbete. Vad beträffar bevisning är regel 22 
av intresse. Se mer om denna i avsnitt 4.3.56 

3.3.3 OHIM:s riktlinjer 
OHIM har utfärdat riktlinjer för tillämpning av VMF.57 Även om rikt-
linjerna inte är bindande är det OHIM:s ambition att majoriteten av den 
praxis vilken tillskapats vid OHIM, ska återspeglas i riktlinjerna, varför de 
har praktisk betydelse.58 Utöver riktlinjerna ger OHIM även ut en 
tillämpningsmanual (”Manual of Trade Mark Practice”), vilken uppdateras 
mer frekvent än riktlinjerna, varför tillämpningsmanualen ofta är mer aktuell 
och därför den jag använt mig av.59 

3.4 Förhållandet mellan VMD och VMF 
VMD är avsett att skapa större enhetlighet mellan medlemsstaternas lag-
stiftning.60 Med VMF tillkom istället institutet gemenskapsvarumärke. 
Frågan är dock hur VMD och VMF förhåller sig till varandra.  

Regelverket för gemenskapsvarumärken är ett självständigt system, vilket 
gäller oberoende av medlemsstaternas nationella varumärkesregler.61 Bland 
annat Generaladvokaten Francis G. Jacobs har dock förespråkat att i det fall 
ett direktiv och en förordning, likt VMD och VMF, ställer upp samma 
kriterier, vilka är uttryckta på samma vis och tänkta att användas i liknande 
sammanhang, ska dessa regelverks bestämmelser inte tolkas på olika vis 
enbart av den anledningen att de hör från olika regelverk. Jacobs menar att 
eftersom EU utformat VMD och VMF på ett likartat vis, föreligger istället 
en mycket stark presumtion att direktivet och förordningen är avsedda att 
tolkas likadant, oberoende av att regelverken tillämpas på olika rättsliga och 

                                                 
56 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande 
av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. Observera att Rådets 
förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken numera har ersatts av Rådets 
förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, men att 
Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 ändå består, varför den numera är tillämplig 
tillsammans med Rådets förordning (EG) nr 207/2009. 
57 OHIM:s Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the 
Internal Market (Trade Marks and Designs) (”Manual of Trade Mark Practice”). 
58 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do 
(2011-06-30). 
59 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/ 
OHIMManual.en.do (2011-06-30). 
60 Skäl 2 och 4 i ingressen till VMD. 
61 T-32/00 (Messe), st. 47. Se även T-409/07 (Acopat), st. 71. 
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faktiska villkor.62 Eftersom VMD och VMF delar samma historiska 
aspekter, nämligen målet att etablera en europeisk varumärkesrätt, ska 
direktivet och förordningen inte betraktas som två från varandra skilda 
regelverk. Det anses inte finnas någon hierarki mellan VMD och VMF.63 
Vid en jämförelse mellan VMD och VMF och lydelsen av de artiklar som 
reglerar användningstvånget, framgår det inga materiella skillnader annat än 
i två avseenden, för det första vad gäller platsen för varumärkesanvändning 
och för det andra vad gäller tidpunkten för den relevanta periodens början. 
Bedömningen av platsen för användning kan av förklarliga skäl bli olika, 
eftersom gemenskapsvarumärken skyddas inom hela EU, till skillnad mot 
nationella varumärken och varumärken med internationell registrering, vars 
skydd utsträcks till det territorium där registreringen för dessa gäller. Detta 
påverkar dock inte vilken användning som användningstvånget faktiskt 
kräver. Mer om platsen för varumärkesanvändning i avsnitt 5.4. Vad gäller 
tidpunkten för den relevanta periodens början beror skillnaderna mellan 
VMD och VMF på att tidpunkten för ett registreringsförfarandes avslutande 
är en fråga som inte harmoniserats genom VMD. Av denna anledning kan 
denna tidpunkt infalla vid olika tid, beroende på i vilket land användnings-
tvånget för ett nationellt varumärke eller ett varumärke med en internationell 
registrering, prövas. I VMF regleras att den relevanta perioden börjar räknas 
från registreringsdagen.64 Mer om detta i avsnitt 5.5.1.  

Mot bakgrund av förhållandet mellan VMD och VMF kommer jag ha som 
utgångspunkt att direktivet och förordningen ska tillämpas likadant, med 
undantag för ovan nämnda materiella skillnader mellan regelverken. Att 
detta är en riktig utgångspunkt framgår även av det faktum att i de fall 
användningstvånget varit föremål för prövning, har det förekommit att 
Tribunalen och EU-domstolen hänvisat till tidigare domar oberoende av om 
direktivet eller förordningen legat till grund för bedömningen i dessa.65 Av 
den anledningen kan rättspraxis studeras inom ramen för användnings-
tvånget i stort, oberoende av om domstolen i fråga tillämpat VMD eller 
VMF. Att detta enbart är en utgångspunkt i mitt arbete är viktigt att 
poängtera, eftersom olikartad tillämpning av VMD och VMF, naturligtvis 
måste observeras. Detta gäller utöver de skillnader mellan VMD och VMF 
som jag redogjorde för tidigare, även avseende den kvantitativa bedömning 
som görs för att utreda om ett varumärke varit föremål för verkligt bruk. Se 
avsnitt 5.2.2 angående denna divergerande rättspraxis avseende den 
kvantitativa bedömningen av verkligt bruk. 

                                                 
62 Generaladvokatens förslag till avgörande i C-291/00 (Diffusion), st. 25. Se även Cornish, 
Llewelyn & Aplin, 2010, s. 708. 
63 Botis, Dimitris & Maniatis, Spyros, Trade marks in Europe, Thomson Reuters, Sweet & 
Maxwell, London, 2010, s. 14. 
64 För varumärken med en internationell registrering gäller enligt art. 160 VMF dagen för 
offentliggörandet som registreringsdag vid tillämpning av VMF. 
65 Se exempelvis C-234/06 P (Bainbridge), st. 72 med hänvisning till C-40/01 (Ansul); C-
259/02 (Goemar) och C-416/04 P (Sunrider). Fallen Bainbridge och Sunrider gällde 
tillämpning av VMF. Fallen Ansul och Goemar gällde tillämpning av VMD. 



 18 

4 Talerätt och bevisfrågor 
Frågan om användningen av ett varumärke motsvarar användningstvångets 
krav, kan aktualiseras i samband med att en part för talan om hävning av en 
varumärkesregistrering eller när en varumärkesinnehavare invänt mot en 
registrering av ett nyare varumärke varpå sökanden hävdar att innehavaren 
av det äldre varumärket inte gjort verkligt bruk av detta.66 

4.1 Talerätt 
Talan om hävning av ett gemenskapsvarumärke på grund av bristande 
användning väcks vid OHIM och får föras av alla fysiska eller juridiska 
personer eller sammanslutningar vilka företräder dessa personer.67 Den som 
vill föra en talan om hävning av ett nationellt varumärke i Sverige eller ett 
varumärke med en internationell registrering som gäller i Sverige, kan väcka 
talan vid en domstol i landet. Vem som kan väcka talan i dessa fall, är en 
fråga som dock inte harmoniserats genom VMD.68  
 
Med nya VML:s införande avskaffades det tidigare kravet i GVML på att 
den part som ville föra talan mot en varumärkesinnehavare om hävning av 
dennas varumärkesregistrering skulle ha lidit förfång av registeringen.69 
Förfångsrekvisitet i GVML innebar att en domstol behövde avgöra om en 
kärande kunde anses företräda det intresse som talan grundade sig på.70 Från 
och med nu gäller istället den allmänna civilprocessuella principen att den 
som vill föra talan måste göra det i eget intresse. Var och en kan sägas ha ett 
intresse av att registreringar inte består om de inte står i överensstämmelse 
med bestämmelser, vilka är motiverade av allmänna intressen, såsom 
användningstvånget.71 För näringsidkare kan det finnas intresse av att få en 
registrering av ett varumärke upphävd om detta ändå inte används.72 
Numera gäller att en part har rätt att föra talan om hävning under 
förutsättning att käranden inte saknar fog för sin talan.73 HD hade föregått 
lagstiftaren när domstolen i ett fall redan hade prövat en kärandes talerätt 
genom att ha bedömt om parten hade saknat fog för sin talan.74 

                                                 
66 2 kap. 24 §, 3 kap. 2 §, 5 kap. 11 § och 16 § 2 st. VML, art. 10-12 VMD och art. 15, 42.2, 
51.1 a) och 57.2 VMF. 
67 Art. 56.1 a) VMF. 
68 3 kap. 5 § 1 st. VML. Det går även att ansöka om hävning av registrering hos PRV, men 
denna process innefattar ingen tvistelösning. 
69 Detta reglerades i 26 § 1 st. första meningen GVML. Se även prop. 2009/10:225 s. 245. 
70 SOU 1958:10 s. 307 och prop. 1960:167 s. 154. Se 26 § 1 st. GVML. 
71 Prop. 2009/10:225 s. 245 och 248. 
72 NJA 2008:92 s. 1046 alternativt NIR 2010 s. 481 (The Home Depot). 
73 Prop. 2009/10:225 s. 248. Varumärkeskommittén var av samma inställning, se SOU 
2001:26 s. 329. 
74 Ibid., fotnot 72. 
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4.2 Bevisbördans placering 
Huruvida användningstvångets krav har uppfyllts i ett enskilt fall ska 
bevisas av varumärkesinnehavaren. Vem som bär bevisbördan vid tillämp-
ning av VMD är en fråga som inte harmoniserats genom direktivet, eftersom 
medlemsstater själva upprättar procedurregler.75 Att det är innehavaren av 
ett varumärke som enligt svensk rätt har till uppgift att bevisa att varumärket 
varit föremål för användning framgår av två fall från HD.76 Det är även 
varumärkesinnehavaren som ska bevisa giltiga skäl till underlåten 
användning, vilket framgår av flera avgöranden.77 Att det är varumärkes-
innehavaren som har bevisbördan beror på att motparten till innehavaren i 
en rättsprocess annars skulle behöva lägga fram negativ bevisning om 
varumärkesanvändning, det vill säga bevisa att varumärkesinnehavaren 
brustit i användningen av sitt varumärke. Det skulle vara en närmast omöjlig 
uppgift för en motpart att bevisa något som den påstår inte har inträffat.78 

Vad gäller gemenskapsvarumärken framgår det uttryckligen av artikel 42.2 
VMF att innehavaren av ett äldre varumärke, vilken gjort invändning mot 
registreringen av ett nyare varumärke, på begäran av den sökande, ska lägga 
fram bevisning om att innehavarens varumärkesanvändning uppfyller 
användningstvångets krav.79 Även OHIM har poängterat att det skulle svårt 
för en varumärkesinnehavares motpart i en process att bevisa att inne-
havaren brustit i användningen av sitt varumärke, varför bevisbördan bärs 
av den varumärkesinnehavare, vars varumärkesanvändning ifrågasätts.80 

4.3 Hur användning kan bevisas 
Det bevismaterial en varumärkesinnehavare lägger fram ska helst visa 
verkligt bruk och kompletteras med en skriftlig redogörelse för all använd-
ning, hur denna gått till och var den ägt rum.81 En varumärkesinnehavare, 
vilken försöker visa på verkligt bruk genom att ställa upp presumtioner och 
antaganden kommer inte att vara lyckosam med detta i en rättsprocess. 
Istället måste innehavaren genom en gedigen och objektiv bevisning visa att 
innehavarens varumärke varit föremål för en effektiv och tillräcklig 
användning inom det relevanta territoriet.82 I fallet Vitakraft poängterade 

                                                 
75 Skäl 6 i ingressen till VMD. 
76 NJA 2005:68 s. 643 (Entelcard) och NJA 2006:2 s. 7 (Blockbuster). 
77 NJA 1983:158 s. 886 (Agrisept); Svea hovrätts dom den 20 maj 1983, se NIR 1984 s. 
122 f. (Golden Line) och Svea hovrätt mål T 8551-08 (A-DERMA), s. 4. 
78 Holmqvist, NIR 1975 s. 120. För ett liknande resonemang se Hamrefors, N.E., Notiser, 
NIR 1973 s. 435. Hamrefors uttalade även kritik mot att bevisbördan vid den tiden bars av 
den som ville få till stånd en hävning. 
79 Se även regel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av 
VMF. 
80 BoA R 432/2008-2 (Bugatti), s. 8. 
81 James, 2005, s. 245. 
82 T-39/01 (Hiwatt), st. 47. Se även T-356/02 (Vitakraft), st. 28; T-418/03 (La Mer), st. 59; 
T-86/07 (Deitech), st. 41; T-191/07 (Budweiser Budvar), st. 105 och T-409/07 (Acopat), st. 
36. 
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Tribunalen att det inte är tillräckligt att uppfatta det som troligt eller 
trovärdigt att ett varumärke använts. Det krävs bevisning för detta.83 

Vad gäller frågan om vilken typ av bevisning en varumärkesinnehavare 
behöver lägga fram framgår det, vad avser gemenskapsvarumärken, av regel 
22.3 i kommissionens förordning84 om genomförande av VMF att inne-
havaren genom uppgifter ska visa plats, tid, omfattning och typ av 
användning och vilka varor och tjänster som varumärket använts för. Bevis-
materialet ska enligt regel 22.4 i princip begränsas till dokument som 
styrker användning och bestå av exempelvis förpackningar, etiketter, pris-
listor, kataloger, fakturor, fotografier och tidningsannonser. Uppräkningen 
är dock endast exemplifierande. OHIM har i sina riktlinjer uttalat att bevis-
materialet måste visa att varumärkesinnehavaren haft ett kommersiellt 
intresse på marknaden. Det räcker dock att materialet visar att varumärkes-
användningen uppgått till en nivå som motsvarar den lägsta tröskeln för vad 
som kan anses utgöra verkligt bruk. Innehavaren behöver alltså inte visa upp 
alla försäljningssiffror.85 Bevisning som läggs fram för att visa att ett varu-
märke har använts, gäller även som bevisning för att utreda om ett varu-
märkes särskiljande egenskaper har förändrats i det fall varumärket har 
använts i en annan form än den registrerade.86 

Vad gäller nationella varumärken med registrering i Sverige och inter-
nationella varumärken med en registrering som gäller i Sverige framgår inte 
av VMD vilken typ av bevisning som en varumärkesinnehavare behöver 
lägga fram, eftersom det är en fråga som inte harmoniserats genom 
direktivet.87 Eftersom EU-domstolen enbart tolkar VMD och inte uttalar sig 
specifikt i varje enskilt fall, är domstolens avgöranden inte behjälpliga i 
denna del. Av svensk rättspraxis framgår dock att det är samma typ av 
bevisning som kan utgöra bedömningsunderlag för dessa varumärken som 
för gemenskapsvarumärken.88 

Vilken bevisning en varumärkesinnehavare har möjlighet att förevisa kan 
bero på innehavarens affärsstrategi, vilket Tribunalen tog hänsyn till i fallet 
Deitech. Eftersom innehavaren i egna butiker, direkt till slutkonsumenten 
själv hade distribuerat och sålt de produkter som varumärket var registrerat 
för, kunde innehavaren inte uppvisa fakturor eller följesedlar till några 
återförsäljare. Dessa särskilda omständigheter försvårade och gjorde det 
omöjligt för innehavaren att på annat sätt än den hade visat, ta fram 
ytterligare bevis, varför domstolen ansåg att det var rimligt att ta hänsyn till 
detta i sin bedömning.89 

                                                 
83 T-356/02 (Vitakraft), st. 33. 
84 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av VMF. 
85 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 18. 
86 T-156/01 (Giorgio Aire), st. 44 och T-147/03 (Quantieme), st. 26. 
87 Se även skäl 6 i ingressen till VMD. 
88 NJA 2006:2 s. 9 (Blockbuster) och NJA 2005:68 s. 650 (Entelcard). 
89 T-86/07 (Deitech), st. 59, 60. 
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5 Användningskraven 

5.1 Varumärket som förmögenhetsobjekt 
Av skäl 11 i ingressen till VMF framgår att ett varumärke kan betraktas som 
ett förmögenhetsobjekt, fristående från varumärkesinnehavaren. I artiklarna 
16 till 24 VMF förtydligas att ett gemenskapsvarumärke ska ses som ett 
förmögenhetsobjekt vid exempelvis överlåtelse eller licensiering. I VMD 
och VML förekommer inte uttrycket förmögenhetsobjekt, men att ett 
varumärke ska betraktas som ett sådant kan utläsas indirekt av artikel 8 
VMD där det föreskrivs om möjligheten till licensiering. Likaså finns 
bestämmelser om överlåtelse och licens i kapitel 6 VML. Ett varumärke ska 
alltså ses som självständigt i förhållande till varumärkesinnehavaren.  

Resonemanget i fallet Giorgio Aire visar att ett varumärke behandlas som 
ett förmögenhetsobjekt. Sökanden i målet, tillika varumärkesinnehavaren, 
hade påstått att varumärket inte hade kommit till användning de första cirka 
4,5 åren av den relevanta perioden på fem år, eftersom den förra ägaren till 
varumärket haft ekonomiska svårigheter. Tribunalen menade att det är den 
faktiska användningen av varumärket som har betydelse, oavsett vem som 
är eller har varit innehavare av varumärkesregistreringen under den 
relevanta femårsperioden.90 Detta visar att det väsentliga i en bedömning 
om kravet på verkligt bruk har uppfyllts eller inte, är just om ett varumärke 
har använts. Om det är varumärkesinnehavaren själv som företagit använd-
ningen, någon som haft innehavarens samtycke att göra det eller en tidigare 
innehavare av varumärket, är en annan fråga. Användning vilken inte sker 
av varumärkesinnehavaren själv, men av annan med innehavarens samtycke, 
likställs nämligen med användning av innehavaren själv.91 Även om en 
varumärkesinnehavare gett någon annan sitt uttryckliga eller tysta samtycke 
att använda varumärket, måste detta faktiskt ha använts för att kravet på 
verkligt bruk ska kunna uppfyllas.92 Det är upp till en 
varumärkesinnehavare att bevisa att användning av någon annan än 
innehavaren själv, har skett med innehavarens samtycke. Genom den 
bevisning som en varumärkesinnehavare inkommer med kan det dock 
presumeras att användning skett med innehavarens samtycke.93 OHIM har i 
sina riktlinjer till VMF uttalat att ett samtycke från en 
varumärkesinnehavare måste ges tredje man innan denna börjar använda 
varumärket. Samtycke, vilket ges i efterhand, är alltså inte tillräckligt.94 
Eftersom användning av någon som fått samtycke från en varumärkes-
innehavare att använda dennas varumärke, likställs med användning av 
innehavaren, kommer jag genomgående när jag avser varumärkes-

                                                 
90 T-156/01 (Giorgio Aire), st. 39, 40. 
91 3 kap. 2 § 3 st. VML, art. 10.2 VMD, art. 15.2 VMF och art. 19.2 TRIPS-avtalet. 
92 T-39/01 (Hiwatt), st. 44, 49. För ett liknande resonemang se BoA R 432/2008-2 
(Bugatti), s. 10. 
93 C-416/04 P (Sunrider), st. 44, 46. 
94 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 31. 
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innehavaren, avse även den som fått samtycke till användningen. 

5.2 Verkligt bruk 
Bedömning av varumärkesanvändning görs i två steg. Först måste man 
utreda om ett varumärke över huvud taget använts. Har varumärket använts 
måste man i steg två fråga sig om denna användning har inneburit ett 
verkligt bruk.95 

Vid bedömning av verkligt bruk ska hänsyn tas till samtliga omständigheter 
och förhållanden, vilka kan visa att ett varumärke varit föremål för 
kommersiell användning. Hänsyn ska även tas till berörd marknad och vad 
som kan anses vara befogat agerande på denna för att skapa eller bibehålla 
avsättningsmöjligheter för de produkter ett varumärke är registrerat för.96 
Att det är en helhetsbedömning som ska göras gör att de faktorer som 
beaktas påverkar varandra i viss utsträckning, varför de inte ska ses isolerat 
utan som en helhet.97 Jag kommer ändå i det följande att dela upp 
framställningen av verkligt bruk i två delar, en kvalitativ och en kvantitativ. 
Detta grundar sig på rent pedagogiska skäl.  

5.2.1 Kvalitativ bedömning 
Den följande framställningen om den kvalitativa bedömningen av verkligt 
bruk kommer att delas upp i tre delar. Dessa delar rör en varumärkes-
innehavares syfte med användningen av ett varumärke, vikten av att 
användning företas på ett sådant vis att en produkts ursprung framgår och 
slutligen frågan om vad som karaktäriserar användning på affärsmässiga 
grunder. 

5.2.1.1 En varumärkesinnehavares syfte 
I propositionen, vilken upprättades i samband med uppdateringen av den 
svenska varumärkesrätten till gemenskapsrätten, var man inte varit särskilt 
utförlig i sitt resonemang avseende vilken användning som utgör verkligt 
bruk. Istället påpekade man i bredare ordalag att användning av ett 
varumärke måste ha varit allvarligt menad, innebärandes att den eller de 
produkter ett varumärke registrerats för, ska ha marknadsförts gentemot 
allmänheten på affärsmässiga grunder. Däremot menade man att 
skentransaktioner, s.k. proformaförsäljningar eller bortslumpande av varor 
inte kan anses utgöra verkligt bruk. Dessa uttalanden, menade man i 
propositionen, skulle utgöra en ram för vad som kan utgöra verkligt bruk. 
Vad som kan anses falla innanför denna ram överlämnades däremot åt 

                                                 
95 Phillips, 2003, s. 439. 
96 C-40/01 (Ansul), st. 38-39; C-259/02 (Goemar), st. 27; T-334/01 (Hipoviton), st. 34; T-
203/02 (Sunrider), st. 42; C-416/04 P (Sunrider), st. 70; C-234/06 P (Bainbridge), st. 72; T-
418/03 (La Mer), st. 55; T-86/07 (Deitech), st. 37; T-191/07 (Budweiser Budvar), st. 101 
och T-409/07 (Acopat), st. 33. 
97 T-334/01 (Hipoviton), st. 36; T-203/02 (Sunrider), st. 42; T-418/03 (La Mer), st. 57 och 
T-409/07 (Acopat), st. 33. 
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rättstillämpningen.98 Både EU-domstolen och Tribunalen har gång på gång 
satt en ram för vad domstolarna godtar som verkligt bruk. Vad som godtas 
beror på en varumärkesinnehavarens syfte med användningen. Användning, 
vilken karaktäriseras som fiktiv, faller alltid utanför verkligt bruk. Fiktiv 
användning är sådant bruk som enbart syftar till att upprätthålla en 
varumärkesregistrering, något som påtalats i flera fall, både vid 
tillämpningen av VMD och VMF.99 Isaac har tolkat Tribunalens och EU-
domstolens avgöranden som att all legitim användning av ett varumärke, 
vilken sker i relation till de varor och tjänster ett varumärke är registrerat för 
och i syfte att ange dessa produkters ursprung, hänförs till vad som kan 
utgöra verkligt bruk, såvida användningen inte skett enbart för att undvika 
hävning av varumärkesregistreringen.100 

Sammantaget visar uttalandena i de svenska förarbetena och avgörandena 
från Tribunalen och EU-domstolen att en varumärkesinnehavares syfte med 
en varumärkesanvändning måste beaktas. Det är alltså inte enbart använd-
ning i sig som är relevant att bedöma, utan även varför den har skett.101 Att 
användning inte får ha varit fiktiv och att den ska ha varit allvarligt menad 
ger dock å andra sidan inte svar på vilken användning som i sig är godtagbar 
för att den ska kunna utgöra verkligt bruk. Övriga aspekter hänförliga till 
den kvalitativa bedömningen, vilka jag behandlar nedan, är mer praktiskt 
vägledande i detta avseende. 

5.2.1.2 Angivandet av en produkts ursprung 
Angivandet av en produkts ursprung är en central del i kravet på verkligt 
bruk. I svensk doktrin har det uttalats att VML:s bestämmelse om ensam-
rättens innebörd, 1 kap. 10 §, kan ge vägledning avseende frågan vilken 
användning som innebär ett korrekt angivande av en produkts ursprung, 
nämligen att förse varor, förpackningar, reklam och affärshandlingar med ett 
varumärke. Även muntlig användning av ett varumärke godtas.102 I en 
kommentar till PK har Bodenhausen uttalat att det med verkligt bruk i regel 
menas försäljning av varor vilka bär det registrerade varumärket i fråga.103 
Dessa uttalanden hänger samman med att varumärkesanvändning måste ha 
                                                 
98 Prop. 1992/93:48 s. 99. 
99 T-39/01 (Hiwatt), st. 37; C-40/01 (Ansul), st. 36; C-259/02 (Goemar), st. 27; T-334/01 
(Hipoviton), st. 33; T-356/02 (Vitakraft), st. 26; C-416/04 P (Sunrider), st. 70; C-234/06 P 
(Bainbridge), st. 72; T-418/03 (La Mer), st. 54; C-442/07 (Radetzky), st. 13; T-86/07 
(Deitech), st. 36; T-191/07 (Budweiser Budvar), st. 100 och T-409/07 (Acopat), st. 29. 
100 Isaac, Belinda, Trade Mark Use, Oxford University Press, Oxford, 2005, s. 228 f. 
101 Ibid., fotnoterna 98 och 99. 
102 Holmqvist, NIR 1975 s. 120 och Guthe & Hamrin, 1998, s. 247. Observera att 
författarna gjorde sina uttalanden när GVML var i kraft. Ensamrättens innebörd reglerades i 
4 § GVML. Muntlig användning omfattades uttryckligen av bestämmelsen, men däremot 
inte i nu gällande 1 kap. 10 § VML. Dock har det i prop. 2009/10:225 s. 128 f. uttalats att 
muntlig användning omfattas av bestämmelsen även fortsättningsvis, men att detta inte 
kommit till uttryck på grund av VML:s anpassning till VMD, vari muntlig användning inte 
uttryckligen nämns i art. 5.3 VMD. Muntlig användning kan dock falla in under artikeln, 
eftersom den inte ger uttömmande exempel. Se även NJA 1983:158 s. 875 (Agrivet) 
angående muntlig användning av varumärken. 
103 Bodenhausen, 1968, s. 75. Observera att författaren enbart kommenterat om försäljning 
av varor, eftersom tjänster faller utanför PK:s tillämpningsområde. 
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varit förenlig med ursprungsfunktionen hos ett varumärke, nämligen att 
detta ska ha använts som ett identifikationsmärke för en produkts ursprung 
varigenom en slutanvändare utan förväxlingsrisk ska ha kunnat särskilja ett 
företags produkt från andra.104 För att ett varumärke ska kunna fungera som 
ett individualiseringsmedel för en produkt, måste alltså produkten förses 
med varumärket.105  

OHIM har i sina riktlinjer uttalat att även om varor inte försetts med ett 
varumärke, men däremot föremål vilka hänför sig till dessa varor, till 
exempel broschyrer, flygblad, reklamrekvisita etc., motsvarar detta i regel 
tillräcklig användning, eftersom varumärket i ett sådant fall anses ha använts 
i relation till varorna. En bedömning om användning motsvarar verkligt 
bruk måste dock göras i varje enskilt fall. Vad gäller tjänster kan dessa 
naturligtvis inte i sig märkas med ett varumärke. Istället ska varumärken för 
tjänster finnas i direkt eller indirekt anslutning till tjänsterna, exempelvis på 
fakturor, prislistor och andra affärshandlingar. Detta förhållande gäller även 
i andra sammanhang, när varor säljs över Internet eller genom att de visas 
upp i kataloger. I dessa fall är det därför i regel tillräckligt om varumärket 
för produkterna finns på samma sida där produkten förekommer, varför 
varumärket inte behöver anges direkt på själva produkten.106 I fallet Acopat 
lyckades varumärkesinnehavaren inte visa hur varumärket hade använts på 
företagets webbplats, varpå Tribunalen menade att enbart innehavet av en 
domännamnsregistrering inte i sig kan visa på verkligt bruk. Att 
varumärkesinnehavarens domännamn dessutom hade förekommit på 
informationsmaterial och manualer visade inte i sig hur varumärket hade 
använts på företagets webbplats i relation till företagets produkter.107 

Det är även av vikt att en produkt ursprungsangivits på rätt vis, vilket fram-
kommit i fallet Red Bull. Överklagandenämnden, BoA, vid OHIM menade 
att varumärkesinnehavaren i det aktuella fallet inte hade använt varumärket 
Red Bull på ett sådant sätt för produkten kylanläggningar att produkternas 
ursprung därigenom hade angivits. BoA ansåg istället att varumärket Red 
Bull hade använts enbart i förhållande till Red Bull energidrycker och inte 
kylskåp. De sistnämnda hade förvisso försetts med varumärket Red Bull, 
men med tillägget om att det rörde sig om en energidryck. Kylskåpen var 
dessutom utformade som en burk, varför BoA vid OHIM ansåg att det 
istället var energidryckerna som hade ursprungsangivits och inte kylskåpen. 
Samma fall är även av intresse av en annan anledning. Varumärkes-

                                                 
104 T-39/01 (Hiwatt), st. 37; C-40/01 (Ansul), st. 36; T-334/01 (Hipoviton), st. 33; T-418/03 
(La Mer), st. 54; C-442/07 (Radetzky), st. 13; C-495/07 (Silberquelle), st. 17 och T-409/07 
(Acopat), st. 29. Vad gäller kollektivvarumärken måste det vid en bedömning av verkligt 
bruk beaktas att syftet med kollektivvarumärken är att ange ursprunget från en specifik 
region och/eller att efterleva särskilda karaktäristiska eller kvalitetskrav, snarare än att ange 
ursprunget från ett specifikt företag, se OHIM guidelines (”The Manual”), s. 32. 
105 Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 17 december 1985 mål T-231/85, se NIR 
1990 s. 480 (Escapade). 
106 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 11. 
107 T-409/07 (Acopat), st. 68, 69. För ett liknande resonemang, se OD 2621/2001 
(Advance), s. 6, där det konstaterades att det faktum att ett varumärke förekommit på en 
webbplats visar inte hur varumärket använts på denna webbplats. 
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innehavaren hade nämligen hävdat att Red Bull, förutom att ha sponsrat 
racingteam, även ägde, producerade och namngav racingbilarna och att 
varumärket Red Bull av den anledningen även hade använts för bilar. 
Fabrikerna och bilarna visade sig dock ägas av andra aktörer. BoA menade 
att innehavaren inte ens hade visat att man sålt eller producerat bilar, varför 
man av den anledningen inte hade skapat eller bibehållit avsättnings-
möjligheter för bilar. Det var alltså inte tillräckligt att innehavarens varu-
märke hade funnits på bilarna.108 

I det fall en varumärkesinnehavare avser att använda sitt företagsnamn som 
kännetecken för sina produkter, bär det påpekas att användning av enbart en 
varumärkesinnehavares företagsnamn inte är tillräckligt, eftersom det är 
varumärket i fråga som måste ha använts i relation till de produkter varu-
märket är registrerat för.109 Användning av ett företagsnamn på exempelvis 
orderbekräftelser eller fakturor kan dock utgöra verkligt bruk av ett varu-
märke med samma namn, men företagsnamnet måste i det fallet ha använts 
på ett sådant vis att det har skett i relation till de produkter varumärket är 
registrerat för.110 Att användning av ett företagsnamn måste ske i för-
hållande till varor och tjänster, gör att användning av ett företagsnamn 
enbart på en butiksskylt eller på baksidan av en produktkatalog inte utgör 
verkligt bruk av ett varumärke, eftersom användningen inte anses ha skett i 
syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de produkter 
varumärket är registrerat för.111 
 
Frågan om ursprungsangivelse i relation till de produkter ett varumärke är 
registrerat för, i det fall varumärket är ett så kallat huvudvarumärke (house 
brand), en samlingsbeteckning för en varumärkesinnehavares olika 
produkter, behandlades i fallet La Mer. Eftersom det aktuella varumärket 
var just ett huvudvarumärke ansåg Tribunalen att det var naturligt att varu-
märket inte fanns på de fakturor som hade utgivits för sålda produkter och 
att istället produkternas respektive varumärken var angivna på fakturorna. 
Domstolen uppmärksammade att det trots allt hade funnits en hänvisning till 
det omtvistade huvudvarumärket på företagets varor. Det faktum att varu-
märket hade varit angivet just under företagsnamnet på varorna, betydde 
inte att varumärket istället skulle anses ha varit en del av företagsnamnet. På 
vissa varor hade varumärket inte ens förekommit tillsammans med företags-
namnet. Det omtvistade varumärket hade dessutom haft ett tillägg i form av 
symbolen ®, även när varumärket hade använts enskilt, vilket talade för att 
det inte hade utgjort en del av företagsnamnet. Även om varumärket efter ett 
visst datum under den relevanta perioden hade kommit att ingå som en 
komponent i företagsnamnet, hindrade detta inte att det även kunde anses ha 
använts som varumärke för företagets produkter. Domstolen bedömde att 
kravet på verkligt bruk hade uppfyllts.112 

                                                 
108 BoA R 991/2008 (Red Bull), st. 53, 55, 57. 
109 Isaac, 2005, s. 232. 
110 OD 1063/2001 (Anastasia), s. 6. 
111 OD 137/1999 (Filella/Fixella), s. 5 ff. och OD 298/1999 (Apomed/Apomedica), s. 4. 
112 T-418/03 (La Mer), st. 66, 74. 
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5.2.1.3 Användning på affärsmässiga grunder 
Som jag tidigare har nämnt, har det i en proposition poängterats att använd-
ning av ett varumärke ska ha ske på affärsmässiga grunder om kravet på 
verkligt bruk ska kunna uppfyllas.113 I doktrin har det uttryckts att en 
varumärkesinnehavare ska använda sitt varumärke i normala aktiviteter vid 
marknadsföringen av de produkter som detta varumärke är registrerat för.114 
Dessa uttalanden hänger samman med att verkligt bruk kräver att en 
varumärkesinnehavare använder ett varumärke i syfte att skapa eller 
bibehålla avsättningsmöjligheter för de produkter varumärkesregistreringen 
gäller. Detta betyder att en produkt måste ha gjort tillgänglig på marknaden i 
syfte att attrahera kunder.115 

Phillips menar att om användning skett på ett kommersiellt brukligt vis blir 
frågan om verkligt bruk inte problematisk. Om användning skett på ett vis 
som vid ett första påseende inte kan betraktas som normalt på marknaden, 
måste situationen utredas närmare.116 Häri ligger problemet, menar Pretnar. 
Det kan vid ett första påseende framstå som uppenbart vad som 
karaktäriserar användning av ett varumärke i ett kommersiellt sammanhang, 
men vid en närmare undersökning visar det sig att ämnet bara blir mer och 
mer komplext desto mer man problematiserar.117 Vissa författare har 
dessutom förespråkat att verkligt bruk bygger på en snävare definition 
jämfört med vad som kan anses utgöra bruklig användning på marknaden. 
Samma författare menar dock att det finns få belägg för en sådan snäv 
tolkning av begreppet verkligt bruk. Istället menar de att det i varje enskilt 
fall måste göras en bedömning av den aktuella marknaden, produkttypen 
och vilka kunderna är. Det är därför en väldigt flexibel bedömning som ska 
göras, menar författarna.118 Detta är helt i linje med den rättspraxis som 
utvecklats avseende verkligt bruk. Den aktuella marknaden, dess 
karaktäristiska och produkttypen ska beaktas.119 Vad som utgör 
kommersiellt bruklig användning, går därför inte att svara på specifikt av 
den anledningen att utfallet av en bedömning beror omständigheterna i varje 
enskilt fall. Däremot går det att utläsa vissa generella riktlinjer.  

Vad gäller hänsynstagande till aktuell marknad och vilka produkter och 
kunder det är frågan om, finns följande rättspraxis: frågan i fallet Radetzky 
gällde om kravet på verkligt bruk kunde anses ha uppfyllts när en ideell 

                                                 
113 Prop. 1992/93:48 s. 99. Se även Pihlajarinne, Taina, What is meant by ”genuine use” of 
a trademark?, NIR 2009 s. 332. 
114 Koktvedgaard & Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2007, s. 456. 
115 Se bl.a. C-40/01 (Ansul), st. 37. Redan i ett svenskt hovrättsfall resonerade domstolen i 
termer av att varumärkesinnehavaren inte hade skapat avsättningsmöjligheter för 
produkterna i fråga, även om domstolen inte använde uttrycket avsättningsmöjligheter, 
Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 17 december 1985 mål T-231/85, se NIR 
1990 s. 480 (Escapade). 
116 Phillips, 2003, s. 439. 
117 Pretnar, Bojan, Trade Mark Use, 2005, s. 12. 
118 Pretnar, 2005, s. 19. 
119 C-40/01 (Ansul), st. 39; C-259/02 (Goemar), st. 27; T-334/01 (Hipoviton), st. 34; T-
203/02 (Sunrider), st. 42; C-416/04 P (Sunrider), st. 70; T-418/03 (La Mer), st. 55 och T-
86/07 (Deitech), st. 37. 



 27 

förening, en icke vinstdrivande organisation och registreringsinnehavare av 
ett ord- och figurvarumärke, hade använt sitt varumärke gentemot 
medlemmar, donatorer och gåvomottagare i evenemangsannonser och 
reklammaterial, på handlingar och brevpapper och i de fall föreningens 
medlemmar hade burit varumärket i form av hedersutmärkelser i samband 
med insamling och utdelning av donationer. Utöver välgörenhetsarbete hade 
föreningen ägnat sig åt ceremonier och andra sammankomster för 
medlemmarna. EU-domstolen påpekade att användning av varumärken ska 
ske på en ekonomisk grund, vilket framgår av PK, där det i artikel 5.C.2 
föreskrivs om ”fabriks- eller handelsmärken”. Av skäl 13 i ingressen till 
VMD framgår det att direktivet ska tolkas just mot bakgrund av 
konventionen. Det är inte av avgörande betydelse att användningen av ett 
varumärke, som i det här fallet, inte hade skett i vinstsyfte. En ideell 
förening, där verksamheten bygger på välgörenhet, kan ändå anses ha ett 
kommersiellt syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för sina 
produkter. Det är därför inte uteslutet att en ideell förenings varumärke har 
ett existensberättigande, eftersom varumärket kan hindra tredje man från att 
använda identiska eller liknande varumärken. När en ideell förening 
använder varumärket i reklam, handlar det om ett faktiskt användande, 
vilket utgör verkligt bruk i enlighet med VMD, eftersom det skapas 
avsättningsmöjligheter för föreningens produkter. Sådana avsättnings-
möjligheter skapas dock inte vid rent privata, interna tillställningar inom en 
förening, varför sådant varumärkesanvändande inte kan hänföras till verkligt 
bruk. Domstolen uppmärksammade vad generaladvokaten tidigare hade 
påpekat i denna del, nämligen att exempelvis interna utskick, ceremonier 
och aktiviteter riktade till medlemmar, vilka allmänheten inte får ta del av 
eller har tillträde till, inte omfattas av verkligt bruk. Domstolen konstaterade 
avslutningsvis att verkligt bruk ska tolkas på det viset att när en ideell 
förening har använt ett varumärke gentemot allmänheten i annonser för 
offentliga tillställningar och annat reklammaterial, på handlingar och när ett 
varumärke har använts i samband med gåvoinsamlingar och utdelningar, 
kan det betraktas som verkligt bruk.120  

EU-domstolen hade även tidigare, i fallet Ansul, uttalat att varumärkes-
användning inte får ha företagits enbart internt i ett företag. Kravet gäller 
alltså även andra aktörer än enbart ideella föreningar.121 Gränsdragningen 
                                                 
120 C-442/07 (Radetzky), st. 7-9, 15-17, 19-20, 22, 24. Generaladvokaten hade i sitt förslag 
till avgörande i st. 27-29 förklarat att även ideella föreningar kan anses ägna sig åt 
affärsverksamhet, eftersom de kan anses konkurrera, i det här fallet om donationer från 
allmänheten. Även ideella föreningar kan anses erbjuda eller förvärva produkter, likt andra 
marknadsaktörer. Även om det kan tyckas märkligt att placera ideella föreningar i ett 
kommersiellt sammanhang, är det trots allt så att de agerar i en kommersiell omgivning. 
”Penninginsamlingar för välgörande ändamål” är dessutom upptagen på listan över tjänster 
i klass 36(15) i Niceöverenskommelsen. När ett varumärke i en ideell förening används, 
syftar användningen på att identifiera föreningens verksamhet och dess tjänster för 
donatorer och mottagare, menade generaladvokaten. 
121 C-40/01 (Ansul), st. 37. Se även efterföljande uttalanden i T-174/01 (Silk Cocoon), st. 
39; T-334/01 (Hipoviton), st. 33; T-356/02 (Vitakraft), st. 26; T-418/03 (La Mer), st. 54 och 
T-86/07 (Deitech), st. 36. OHIM har påpekat att användning i näringsverksamhet i ljuset av 
användningstvånget inte har samma betydelse som när användning i näringsverksamhet 
diskuteras i samband med intrång i annan ensamrätt, eftersom även enbart intern 
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för vad som anses utgöra intern eller extern användning diskuterades i fallet 
Sunrider där Tribunalen menade att varumärkesanvändning kan anses ha 
företagits externt, trots att försäljning skett till en enda kund. Domstolen 
menade i det aktuella fallet att det var tillräckligt att försäljningen inte hade 
förekommit enbart internt och inom ett distributionsnät kontrollerat av 
varumärkesinnehavaren. Det fanns heller inget i fallet som tydde på ägar-
förhållanden mellan varumärkesinnehavaren och dess kund.122 Export-
undantaget, att förse varor eller dess förpackningar med ett varumärke för 
att sedan exportera dessa får ses som ett undantag till kravet på att 
varumärkesanvändning måste ske utåt mot marknaden inom det territorium 
gentemot vilket användningstvånget prövas.123 Att enbart transportera varor 
genom ett land utan att dessa varor har försetts med varumärket i detta land, 
kan dock inte falla in under exportundantaget, varför det inte kan vara fråga 
om verkligt bruk i ett sådant fall.124 

Botis och Maniatis har anmärkt att EU-domstolen intagit en något restriktiv 
inställning vad gäller intern användning av varumärken, eftersom ideella 
föreningar eller andra sammanslutningar som saknar vinstintresse, ofta 
förlitar sig på sina medlemmar (”föreningens ”kunder”) vad gäller 
finansiering, vilken ofta sker genom exempelvis prenumerationer och 
donationer. Själva syftet med dessa sammanslutningar är att erbjuda 
medlemmarna förmåner, ofta utan vinstintresse. Författarna har därför frågat 
sig om varumärkesanvändning av en ideell förening, användning vilken sker 
gentemot föreningens medlemmar, alltid ska betraktas som uteslutande 
intern användning av varumärket eller om man kan se till de speciella 
omständigheterna i ett enskilt fall.125 Att användning måste ha skett externt, 
får dock enligt nuvarande rättspraxis sägas vara en förutsättning för att 
avsättningsmöjligeter ska kunna skapas eller bibehållas. Några särskilda 
undantag för ideella föreningar har inte utarbetats i rättspraxis.  

I fallet Nasdaq hade varumärkesinnehavaren erbjudit indextjänster kostnads-
fritt, för vilka varumärket NASDAQ hade varit registrerat. EU-domstolen 
menade att trots att varumärket i fråga hade varit registrerat för tjänster, 
vilka hade erbjudits kostnadsfritt, innebar detta inte i sig att varumärkes-
innehavaren hade saknat ett kommersiellt syfte att skapa eller bibehålla 
avsättningsmöjligheter för tjänsterna i fråga. EU-domstolen hänvisade till 
vad Tribunalen tidigare hade uttalat.126 Tribunalen ansåg nämligen att trots 
att varumärkesinnehavaren hade erbjudit tjänsterna kostnadsfritt, hänvisade 
dessa tjänster till andra icke kostnadsfria tjänster avseende bland annat 
information rörande aktiekurser och finansiella tjänster för vilka varumärket 

                                                                                                                            
användning kan räcka för att användningen ska anses utgöra intrång, exempelvis lagring av 
produkter, se OHIM guidelines (”The Manual”), s. 10. 
122 T-203/02 (Sunrider), st. 50. 
123 3 kap. 2 § 2 st. 2 p. VML, art. 10 1 p. 2 st. b) VMD och art. 15 1 p. 2 st. b) VMF. 
Holmqvist, NIR 1975 s. 121, hade, vid för författandet av artikeln, svårt att se 
exportundantaget som en del av framtida svensk rätt. 
124 Bugge, Jens Jakob & Gregersen, Peter E. P., Requirement of use of trademarks, 
European intellectual property review, 0142-0461; 2003(25):7, s. 312. 
125 Botis & Maniatis, 2010, s. 570. 
126 C-320/07 P (Nasdaq), st. 28-30. 
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också hade varit registrerat. Genom den hänvisning som hade förekommit 
hos de vederlagsfria indextjänsterna till de andra för varumärket registrerade 
tjänsterna, ansåg domstolen att verkligt bruk hade kommit till stånd, trots att 
vissa tjänster hade erbjudits kostnadsfritt.127 Fallet Nasdaq kan för övrigt 
sägas ligga nära fallet Radetzky, eftersom tjänster relaterade till aktiekurs-
information vanligtvis erbjuds kostnadsfritt i syfte att förmå intressenter på 
aktiemarknaden att agera därefter.128 

En produkt ska, som tidigare nämnts, ha gjorts tillgänglig på marknaden. 
Det är huvudregeln. Har en varumärkesinnehavare företagit förberedande 
marknadsåtgärder som reklam eller PR-aktiviteter för en produkt som ännu 
inte gjorts tillgänglig på marknaden, kan det dock vara tillräckligt för att 
uppfylla kravet på verkligt bruk. Detta undantag är dock begränsat i tid. Det 
krävs nämligen att produkten kommer att finnas tillgänglig för försäljning 
inom en, med hänsyn till situationen, rimlig tid efter det att de förberedande 
marknadsåtgärderna vidtagits. Undantaget förutsätter därför att avsättnings-
möjligheter har skapats, även om produkten inte behöver ha gjorts 
tillgänglig på marknaden eller mot vederlag under en tillfällig tid. Tid-
punkten för det verkliga brukets inträde kan därför, enligt detta undantag, 
ske redan i och med att de förberedande åtgärderna vidtagits. Detta har 
framkommit i svensk rättspraxis i fallet Budweiser Budvar. I det aktuella 
målet hade varumärkesinnehavaren tillhandahållit och visat upp 
varumärkesinnehavarens produkt på olika mässor. Vid dessa delades det 
även ut reklamblad med varumärket. HD ansåg att mässdeltagande förvisso 
kunde godtas som en förberedande marknadsåtgärd. Det hade dock dröjt åtta 
år efter att de förberedande åtgärderna först hade börjat vidtas innan 
försäljning av produkten till slut hade kommit i gång. Hela femårsperioden 
hade passerat. Detta utgjorde inte en rimlig tid, ansåg domstolen.129 Kravet 
är alltså att en produkt till slut kommer att föras ut på marknaden. Phillips 
anser att enbart en testförsäljning, där kunden inte kan göra efterföljande 
köp, inte borde betraktas som verkligt bruk, men att en testförsäljning som 
är villkorad till den del att en produkt senare kommer att föras ut på 
marknaden om god kundrespons uppnås, inte ska anses falla utanför vad 
som kan utgöra verkligt bruk. Exemplet visar att undantaget avseende 
förberedande marknadsåtgärder ger en varumärkesinnehavare en tidsfrist att 
avgöra om en produkt ska lanseras eller inte, samtidigt som de förberedande 
åtgärderna senare kan komma att inräknas i verkligt bruk, om en lansering 
faktiskt sker.130 Ett annat exempel kan sponsring utgöra. En sådan åtgärd 
kan falla inom ramen för verkligt bruk om avsättningsmöjligheter skapas 

                                                 
127 T-47/06 (Nasdaq), st. 45. Tribunalen menade i st. 43 att frågan om användning först 
behövde utredas innan domstolen kunde ta ställning till renomméskyddet. Se även Botis & 
Maniatis, 2010, s. 576 där författarna observerat att Tribunalen aldrig uttryckligen använde 
benämningen verkligt bruk, även om den resonerade om användning av varumärket i fråga 
över huvud taget hade förekommit. Författarna har dock dragit slutsatsen att Tribunalen i 
frågan om användning av varumärket avsåg just verkligt bruk. 
128 Botis & Maniatis, 2010, s. 577. 
129 NJA 1987:5 s. 29 f. (Budweiser Budvar). Fallet har uppmärksammats i prop. 1992/93:48 
s. 99; Guthe & Hamrin, 1998, s. 249 och Koktvedgaard & Levin, 2007, s. 456. 
130 Phillips, 2003, s. 440 f. 
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eller bibehålls för en produkt.131 Sammanfattningsvis: marknadsföring av de 
produkter ett varumärke är registrerat för, kan inräknas i verkligt bruk, 
antingen när produkterna redan finns tillgängliga på marknaden eller i de 
fall de ännu inte finns tillgängliga, när förberedande marknadsåtgärder 
vidtagits i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa 
produker.  
 
EU-domstolen har långt efter HD:s avgörande i fallet Budweiser Budvar132 
uttalat att förekomsten av förberedande marknadsåtgärder är ett undantag till 
huvudregeln att varumärkesanvändning måste avse en produkt som redan 
finns på marknaden. Förutsättningen för detta undantag är att produkten 
kommer att finnas tillgängliga på marknaden inom en nära framtid. EU-
domstolen gav dock uttalandet ex officio varför man inte hade några tids-
förhållanden att ta ställning till avseende innebörden av en nära framtid.133 
Fallet Budweiser Budvar uppmärksammandes även i propositionen som 
föregick den svenska varumärkesrättens anpassning till VMD och har även 
lyfts fram i svensk doktrin.134 För svensk del får därför HD:s avgörande 
tillsvidare anses grunda rättspraxis, nämligen vad gäller frågan om vad som 
utgör en rimlig tid.  
 
HD har även senare, i fallet Entelcard, kommit att diskutera kring 
förberedande marknadsåtgärder. Domstolen ansåg dock att det avtal som 
varumärkesinnehavaren hade förevisat, vilket innebar att innehavarens 
samarbetspartner skulle marknadsföra och vidta försäljningsåtgärder för 
innehavarens produkt genom att rapportera kundunderlag till varumärkes-
innehavaren, inte kunde anses ha utgjort en godtagbar förberedande 
marknadsåtgärd. Av den anledningen fick domstolen inte tillfälle att på nytt 
ta ställning till vad om kan anses utgöra en rimlig tid.135 I fallet Blockbuster 
menade varumärkesinnehavaren att den hade vidtagit förberedande 
marknadsåtgärder genom att ha satt in en platsannons i en dagstidning, 
varigenom företaget hade sökt ny personal. Innehavaren hade dock inte ens 
hävdat att den hade tillhandahållit några tjänster inom rimlig tid därefter.136 
HD motiverade dock inte varför man inte godtog avtalet i fallet Entelcard 
eller platsannonsen i fallet Blockbuster som en förberedande marknads-
åtgärd, men bedömningen bör ha grundat sig på att avtalet respektive 
platsannonsen i sig inte innebar att avsättningsmöjligheter därigenom hade 
skapats eller bibehållits. 

5.2.2 Kvantitativ bedömning 
I det följande avsnittet kommer jag att behandla den kvantitativa bedöm-
ningen av verkligt bruk. Eftersom förekomsten av verkligt bruk ska utredas 

                                                 
131 BoA R 1168/2005-4 (Crunch), st. 31. 
132 NJA 1987:5 s. 22 (Budweiser Budvar). 
133 C-40/01 (Ansul), st. 37. Se även OHIM guidelines (“The Manual”), s. 9. 
134 Prop. 1992/93:48 s. 99. Se även Guthe & Hamrin, 1998, s. 249 och Koktvedgaard & 
Levin, 2007, s. 456. 
135 NJA 2005:68 s. 650 (Entelcard). 
136 NJA 2006:2 s. 9 (Blockbuster). 
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mot bakgrund av en helhetsbedömning, där samtliga relevanta omständig-
heter ska beaktas, ska kvantitativa och kvalitativa bedömningsunderlag inte 
bedömas separat från varandra, utan sammanvägas. De faktorer som beaktas 
påverkar varandra i viss utsträckning. Inom ramen för den kvantitativa 
bedömningen kan exempelvis låga försäljningsvolymer vägas upp av att ett 
varumärke tidigare har använts frekvent och i hög grad. Omsättningen av 
produkter ska jämföras med andra relevanta omständigheter såsom 
produktions- och försäljningskapaciteten och marknadens och produkternas 
egenskaper. Därför är det inte nödvändigt att det varit fråga om kvantitativt 
betydande försäljning för att verkligt bruk ska anses föreligga, något som 
först framkom i fallet Ansul där VMD tillämpades. Detta har påtalats även 
senare av både Tribunalen och EU-domstolen både vid tillämpning av VMD 
och VMF.137 Generaladvokaten i fallet Ansul, Dámaso Ruiz-Jarabo 
Colomer, har även påpekat att ett företags storlek aldrig ska inverka till 
nackdel för en varumärkesinnehavare vid bedömningen om verkligt bruk 
föreligger eller inte, eftersom ett varumärke betraktas som ett fristående 
objekt i förhållande till en varumärkesinnehavare.138 Frågan om ett företags 
storlek har även behandlats i fallet Goemar. EU-domstolen menade att 
oavsett om en varumärkesinnehavare är ett mindre företag som har 
ambitioner på en begränsad marknad eller ett större företag, vilket tillhanda-
håller produkter som typiskt sett riktar sig till en bredare marknad, kan 
verkligt bruk föreligga. Vad gäller kvantiteten menade domstolen att det kan 
vara fråga om verkligt bruk även om ett enda företag köpt en varumärkes-
innehavares varor. Förutsättningen är att försäljningen grundat sig på 
kommersiella intressen.139 

I det ovan nämnda fallet Goemar, vilket gällde tillämpning av VMD, 
behandlade EU-domstolen frågan om varumärkesanvändning i begränsad 
omfattning. Företaget Les Laboratoires Goemar var innehavare av 
varumärket Laboratoire de la mer i Storbritannien, vilket från åren 1988 
respektive 1989 var registrerat i klasserna 3 och 5 enligt Niceöverens-
kommelsen. Företaget La Mer Technology ingav år 1998, alltså mer än fem 
år efter det att varumärkesinnehavaren Les Laboratoires Goemar registrerat 
varumärket, två ansökningar med begäran om upphävande av varumärket 
till det nationella varumärkesregistret med motiveringen att varumärket inte 
hade varit föremål för verkligt bruk under fem år bakåt i tiden från det att 
hävningsansökan gjordes. Avseende produkter i klass 3, menade High 
Court, att varumärkesinnehavaren under de fem åren som föregått hävnings-
ansökningarna, hade gett i uppdrag åt en tredje part att i Storbritannien sälja 
företagets produkter under varumärket Laboratoire de la mer. Försäljningen 
av varumärkesinnehavarens produkter hade under denna tid uppgått till 
endast några hundratals brittiska pund, alltså försäljning i mycket begränsad 
omfattning. Den inhemska domstolen ansåg dock att detta berodde på ett 

                                                 
137 C-40/01 (Ansul), st. 39; C-259/02 (Goemar), st. 21-23; T-334/01 (Hipoviton), st. 36; T-
203/02 (Sunrider), st. 41-42; C-416/04 P (Sunrider), st. 71; C-234/06 P (Bainbridge); T-
418/03 (La Mer), st. 56-57; T-86/07 (Deitech), st. 38-39, 58 och T-409/07 (Acopat), st. 33-
34. 
138 Generaladvokatens förslag till avgörande i C-40/01 (Ansul), st. 66. 
139 C-259/02 (Goemar), st. 23, 24. 
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affärsmässigt misslyckande snarare än att varumärkesinnehavaren genom 
användningen endast hade avsett att upprätthålla registreringen, vilket 
omständigheten att varumärkesinnehavaren senare kommit att anlita en ny 
återförsäljare för produkterna i Storbritannien, talade för. EU-domstolen 
uttalade att även en mycket begränsad användning av ett varumärke kan 
vara tillräcklig under förutsättning att användningen är avsedd att bibehålla 
eller skapa avsättningsmöjligheter för de produkter varumärket är registrerat 
för.140  

Bently och Sherman har dock ifrågasatt EU-domstolens kvantitativa bedöm-
ning i fallen Ansul och Goemar, vilka avsåg tillämpning av VMD. Istället 
för att enbart grunda sin bedömning på om användningen varit intern eller 
fiktiv, hade EU-domstolen, genom den helhetsbedömning man företog, 
möjligheten att kräva att en varumärkesinnehavare ska ha haft en betydande 
närvaro på marknaden. Det gjorde man inte. Bently och Sherman menar att 
EU-domstolens tolkning är rådande praxis, men ifrågasätter detta och ställer 
sig frågande till om en varumärkesinnehavare ska ha rätt att upprätthålla sin 
registrering om innehavaren inte ens på fem år har skapat en betydande 
närvaro på marknaden.141 Poängteras bör dock att bestämmelsen om verkligt 
bruk inte alls syftar till att bedöma hur framgångsrik en varumärkes-
användning har varit eller för den delen att domstolar ska kontrollera 
företags ekonomiska strategier. Det handlar heller inte om att uteslutande 
acceptera enbart omfattande kommersiell användning. Det har poängterats i 
flertalet fall vid tillämpning av VMF.142 

Frågan är om det kan sägas finnas ett krav på att uppnå en särskild 
försäljningskvantitet för att användningen av ett varumärke ska kunna anses 
utgöra verkligt bruk. Frågan är även vad som händer om försäljningen av en 
produkt är närmast obetydlig under hela den relevanta perioden på fem år.143 
Vilken kvantitativ gräns som gäller vid bedömningen av verkligt bruk går 
dock inte att besvara generellt, eftersom samtliga omständigheter i ett 
enskilt fall inverkar i bedömningen, varför EU-domstolen vid tillämpning av 
VMD inte varit villig att ställa upp en de minimis-regel.144 

Svensk rätt får anses motsvara EU-domstolens ställningstaganden i målen 
Ansul och Goemar. HD har i fallet Entelcard uttalat att till och med en 
mycket begränsad användning kan vara tillräcklig. Den i målet aktuella 
varumärkesinnehavarens drygt sex månader långa reklamkampanj hade 
uppgått till en kostnad på 295 US-dollar. En enda kund hade vid ett fåtal 
tillfällen köpt den tjänst som varumärkesinnehavaren hade tillhandahållit, 
telefonsamtalstjänster. I avsaknad av material som kunde uppvisa vilket 
innehåll kampanjen hade haft eller hur tjänsterna hade tillhandahållits i 

                                                 
140 C-259/02 (Goemar), st. 6, 7, 11, 21. 
141 Bently, Lionel & Sherman, Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2009, s. 901. 
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Sverige, ansåg HD att användningens omfattning i det här fallet dock hade 
varit allt för liten för att den skulle kunna ha utgjort verkligt bruk.145 

Det har dock varit omdiskuterat om Tribunalen avsiktligen vid tillämpning 
av VMF ställt högre kvantitativa krav jämfört med de krav EU-domstolen 
ställt upp vid tillämpning av VMD. Anledningen till denna diskussion är de 
skiftande uttalanden som getts av Tribunalen, vid tillämpning av VMF och 
av EU-domstolen, vid tillämpning av VMD. Denna debatt växte fram efter 
avgörandena i fallen Ansul och Goemar, vilka EU-domstolen gav efter 
Tribunalens avgörande i fallet Hiwatt, där domstolen menade att verkligt 
bruk inte kunde föreligga i det aktuella fallet, eftersom varumärkes-
innehavaren inte hade företagit ens en obetydlig användning av varumärket. 
Tribunalen menade att verkligt bruk ska anses vara just motsatsen till 
obetydlig och otillräcklig användning. I annat fall kan verkligt bruk inte 
anses föreligga. Användningen ska dessutom ha varit beständig i tiden. I det 
här fallet menade Tribunalen att varumärket i fråga endast hade förekommit 
sporadiskt eller tillfälligt på den relevanta marknaden och inte kontinuerligt. 
Tribunalen menade att det material som hade lagts fram inför domstolen inte 
visade att varumärkesinnehavaren hade använt varumärket på ett 
kontinuerligt, varaktigt och reellt vis, något som domstolen menade ska 
anses karaktärisera ett verkligt bruk av ett varumärke.146  

Även efter fallen Hiwatt och Ansul, men innan målet Goemar, gjorde 
Tribunalen i fallet Giorgio Aire samma kvantitativa bedömning vid tillämp-
ningen av VMF som Tribunalen tidigare hade gjort i fallet Hiwatt. Vad 
avsåg ett av varumärkena, J GIORGI, menade Tribunalen i fallet Giorgio 
Aire att inget av det material som hade förevisats domstolen visade att en 
betydande mängd varor med detta varumärke hade sålts. Vad avsåg 
varumärket AIR GIORGIO, ansåg domstolen att de fakturor vilka sökanden 
hade uppvisat och av vilka domstolen kunde utläsa att varumärkes-
innehavaren under den aktuella femårsperioden i målet, som varade från 20 
november 1993 till 20 november 1998, hade sålt 24 stycken varor under år 
1994, 2 160 stycken under 1995 och 312 stycken under 1996. Rätten ansåg 
att under fyra av de fem åren hade försäljningen varit antingen begränsad 
eller obefintlig, nämligen åren 1994, 1996, 1997 och 1998. Det kunde alltså 
inte ha varit fråga om någon beständig användning i tiden, menade 
domstolen. Inget av de två varumärkena J GIORGI och AIR GIORGI 
ansågs därför ha varit föremål för verkligt bruk.147 Även generaladvokaten i 
fallet Ansul hade, avseende tillämpningen av VMD, tidigare uttryckt att 
varumärkesanvändning måste vara kontinuerlig och aldrig sporadisk eller 
tillfällig.148 Något sådant krav ställde dock EU-domstolen, i fallet Ansul, 
aldrig upp.149 Det kom domstolen inte heller att göra i fallet Goemar.150 
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147 T-156/01 (Giorgio Aire), st. 37, 42, 45-48. 
148 Generaladvokatens förslag till avgörande i C-40/01 (Ansul), st. 62. 
149 C-40/01 (Ansul). 
150 C-259/02 (Goemar). 



 34 

Tribunalen tog dock, i fallen Hiwatt och Giorgio Aire, aldrig ställning till 
vad som kan anses utgöra minimal och otillräcklig användning.151  

Efter fallen Ansul och Goemar, vid vilka VMD tillämpades, och fallen 
Hiwatt och Giorgio Aire, där VMF var tillämplig, har det i doktrin och 
artiklar debatterats kring om domstolarna verkligen har haft för avsikt att 
göra olika kvantitativa bedömningar beroende på om VMD eller VMF har 
varit tillämplig. När EU-domstolen i fallen Ansul och Goemar gjort en 
samlad helhetsbedömning vid tillämpning av VMD, har Tribunalen vid 
tillämpning av VMF, istället menat att minimal användning aldrig är 
tillräcklig, oaktat andra omständigheter och att användning måste ha varit 
kontinuerlig. Det faktum att Tribunalens avgörande i fallet Giorgio Aire 
kom efter EU-domstolens i fallet Ansul, talar för att Tribunalen vid 
tillämpning av VMF medvetet tagit avsteg från EU-domstolens tillämpning 
av VMD avseende de kvantitativa kraven, menar Pihlajarinne.152 

Tribunalens och EU-domstolens senaste avgöranden avseende tillämp-
ningen av VMF, talar dock i en annan riktning än de tidigare fallen Hiwatt 
och Giorgio Aire. Domstolarna har nämligen, vid tillämpning av VMF, 
senare kommit att vidhålla de uttalanden som EU-domstolen gjort vid 
tillämpning av VMD, nämligen att det inte är möjligt att generellt sett 
besvara vilken kvantitativ gräns som krävs vid bedömningen av verkligt 
bruk, eftersom samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska ha 
betydelse. Tribunalen och EU-domstolen har, i dessa nyare avgöranden, 
poängterat att det ska göras en helhetsbedömning och att även en mycket 
begränsad användning kan vara tillräcklig under förutsättning att den 
grundar sig på kommersiella intressen. Omfattningen av varumärkes-
användning ska bedömas utifrån all försäljning av de produkter som ett 
varumärke är registrerat för. Hänsyn ska även tas till hur länge och ofta ett 
varumärke använts.153  

Tribunalen har till exempel i fallet Deitech, vilket avgjordes mot bakgrund 
av VMF, uttalat att kontinuerlig användning inte är nödvändig för att 
uppfylla kravet på verkligt bruk.154 I fallet Hipoviton, vilket även det 
avgjordes med tillämpning av VMF, har Tribunalen påtalat att verkligt bruk 
kan föreligga även när ett varumärke varit föremål för användning endast 
under en del av den relevanta perioden. I det aktuella fallet menade 
domstolen sammantaget att försäljningen, vilken hade uppgått till 450 
stycken produkter med varumärket i fråga, hade varit alldeles för låg. 
Domstolen vägde dessutom in att försäljningen hade skett under en relativt 
kort period, nämligen under de sista 4,5 månaderna av den relevanta 
perioden. Försäljningen hade motsvarat endast cirka 0,75 procent av 
varumärkesinnehavarens årsomsättning, vilket domstolen menade var en 
otillräcklig summa. Dock poängterade rätten att det inte är uteslutet att ett 
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företag säljer en vara och att detta kan vara ekonomiskt och objektivt sett 
försvarbart, trots att försäljningen motsvarar endast en låg andel av 
företagets årsomsättning. Försäljningen i absoluta tal blir dessutom lägre i 
ett litet företag. Syftet är trots allt inte att bedöma företags affärsstrategier. 
Domstolen påtalade även att varans karaktär kunde utgöra en förklaring till 
varför försäljningen hade varit låg, nämligen eftersom varan skulle doseras i 
en liten mängd. Tribunalen menade att försäljningen av de produkter 
varumärket hade varit registrerat för och företagets totala årsomsättning, 
enbart kunde ha en vägledande betydelse i bedömningen av verkligt bruk.155 

Tribunalen menade, i fallet Sunrider, att trots att varumärkesinnehavarens 
försäljning inte hade uppgått till mer än omkring 4 800 euro, pågick den 
under en längre tid, ungefär tolv månader, vilket domstolen ansåg var en 
inte särkilt kort period som dessutom inte låg nära i tiden för offentlig-
görandet av det nyare gemenskapsvarumärket, vars registrering varumärkes-
innehavaren invänt mot. Denna användning, menade rätten, kunde anses ha 
skapat eller bibehållit avsättningsmöjligheter för den produkt varumärket 
var registrerat för. Mot bakgrund av den frekventa försäljningen under en 
längre tid ville Tribunalen inte dra slutsatsen att den låga försäljnings-
volymen visade på enbart symbolisk eller fiktiv användning där syftet skulle 
ha varit att enbart upprätthålla registreringen av varumärket. Domstolen 
kunde inte utesluta att verkligt bruk hade förelegat trots att försäljning hade 
skett till en enda kund och menade sammantaget att varumärket hade varit 
föremål för verkligt bruk.156 I fallet Bainbridge, där klaganden inför EU-
domstolen menade att Tribunalen hade tillämpat VMF felaktigt genom att 
ställa upp krav på att varumärkesanvändning måste vara kontinuerlig. EU-
domstolen höll dock inte med klaganden och menade att Tribunalen istället 
hade konstaterat att användningen i det aktuella fallet hade varit mycket 
begränsad år ett av femårsperioden och obefintlig de nästkommande fyra 
åren. EU-domstolen menade att Tribunalen därigenom tog hänsyn till 
omfattningen av användningen, frekvensen av denna, om varumärket 
faktiskt hade brukats på den relevanta marknaden och om användningen 
hade varit beständig i tiden. EU-domstolen avvisade därför grunden. 
Poängteras bör att domstolen dessutom hänvisade till fallen Ansul, Goemar 
och Sunrider, vilka avgjordes mot bakgrund av VMD respektive VMF.157 
Detta talar för att Tribunalen och EU-domstolen vid tillämpning av VMF 
faktiskt erkänner den bedömning som EU-domstolen tidigare gjort i fallen 
Ansul och Goemar, vilka avgjordes med tillämpning av VMD.  

Även OHIM har i sina riktlinjer avseende tillämpningen av VMF, uttalat att 
varumärkesanvändning åtminstone behöver ha uppgått till en miniminivå 
som är tillräcklig för att utgöra verkligt bruk. Användning behöver inte 
heller ha varit kontinuerlig under den relevanta perioden. Det är till exempel 
tillräckligt att användning företagits först i början eller slutet av den 

                                                 
155 T-334/01 (Hipoviton), st. 40, 45, 47, 49-50, 52. 
156 T-203/02 (Sunrider), st. 48-50, 54. Denna del av Tribunalens dom prövades inte vid EU-
domstolen dit målet senare överklagades, se C-416/04 P (Sunrider), st. 68-69. 
157 C-234/06 P (Bainbridge), st. 69, 74, 77, med hänvisning i st. 72 till C-40/01 (Ansul), C-
259/02 (Goemar) och C-416/04 P (Sunrider). 
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relevanta perioden för att kunna utgöra verkligt bruk. Det finns alltså inget 
minimikrav vad gäller under hur lång tid som användning måste ha 
företagits, menar OHIM.158 Detta utgör praxis vid OHIM.159 OHIM:s 
resonemang förekommer i fallet Hipoviton där Tribunalen uttalade att det 
förhållandet att varumärkesinnehavaren hade återupptagit varumärkes-
användningen först i slutet av den relevanta perioden och endast ett par 
månader innan registreringsansökan av det nyare varumärke hade offentlig-
gjorts, en registrering vilken innehavaren av det äldre varumärket hade 
invänt mot, inte hindrade att användningen av det äldre varumärket ändå 
kunde ha utgjort verkligt bruk. Varumärkesinnehavaren lade emellertid inte 
fram nödvändig bevisning i frågan.160 

Tribunalen, EU-domstolen och OHIM ser alla tre ut att ha tagit avstånd från 
de tidigare uppställda kraven från Tribunalens sida på kontinuerlig 
användning och att minimal användning alltid ska anses innebära 
otillräcklig användning oberoende av vad en helhetsbedömning uppvisar. 
Istället har domstolarna och OHIM vid tillämpning av VMF, gjort en 
helhetsbedömning i varje enskilt fall, likt i fallen Ansul och Goemar, vilka 
gällde tillämpning av VMD. Den senaste rättspraxisen ger därmed för 
handen att det är en liknande bedömning som ska göras vad gäller den 
kvantitativa bedömningen av verkligt bruk, oberoende av om bedömningen 
görs mot bakgrund av VMD eller VMF. 

5.3 Användning för de produkter en 
varumärkesregistrering gäller 

Användningstvånget innebär att ett varumärke ska användas för de varor 
och tjänster varumärket är registrerat för. Har användningen inte avsett en 
del av dessa varor och tjänster kan registreringen avseende dessa upphävas, 
så kallad partiell hävning.161 I propositionen som föregick anpassningen av 
den svenska lagstiftningen till VMD uppmärksammade man att direktivet 
inte gav någon närmare vägledning hur brett eller snävt begreppet varor 
eller tjänster ska tolkas. Dessutom menade man att det skulle vara svårt att 
formulera en allmän regel i frågan. Man poängterade avslutningsvis i 
propositionen att man inom EU överlämnat detta åt rättstillämpningen, 
varpå detsamma gjordes i propositionen.162 Inte heller VMF ger någon 
närmare vägledning i tolkningen av begreppet varor och tjänster. 

                                                 
158 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 18. Se mer i Pihlajarinne, NIR 2009 s. 341 ff. där 
författaren diskuterat de divergerande avgörandena som Tribunalen och EU-domstolen gett. 
Författaren gav dock dessa uttalanden mot bakgrund av mål T-194/03 (Bainbridge), vilket 
efter överklagande senare kommit att prövas vid EU-domstolen, C-234/06 P (Bainbridge). 
159 BoA R 362/1999-1 (Hervalia), st. 21 och BoA R 821/1999-3 (Renolin), st. 20. 
160 T-334/01 (Hipoviton), st. 48, 53, 54. 
161 3 kap. 2 § och 4 § VML, art. 10.1 och 11.4 VMD och art. 15, 42.2 sista meningen och 
51.2 VMF. 
162 Prop. 1992/93:48 s. 100. 
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5.3.1 En varumärkesregistrerings omfattning 
Tribunalen har i fallet Aladdin påtalat att kravet på att varumärkes-
användning ska avse de varor och tjänster, vilka ett varumärke är registrerat 
för, handlar om att tillse att varumärken inte får ett mer vidsträckt skydd än 
som motsvarar den faktiska användningen. Fallet Aladdin utgör vägledande 
rättspraxis vad gäller frågan hur vidsträckt en varumärkesregistrering ska 
anses vara. Vid en sådan bedömning måste man ta hänsyn till omfattningen 
av de produktkategorier som en registrering avser, utifrån hur kategorierna 
är beskrivna och se detta i förhållande till den faktiska användningen av de 
aktuella produkterna. Bedömningen av verkligt bruk och frågan om en 
varumärkesinnehavare kan anses ha använt ett varumärke för en viss 
produkt, beror på om denna produkt kan delas upp i ytterligare under-
kategorier eller om produkten ska anses täcka hela produktkategorin i 
registret. Kan produkten anses höra till en tillräckligt stor kategori produkter 
som kan utgöra självständiga underkategorier, kommer varumärket anses ha 
använts enbart för produkter hörande till respektive underkategori. Är 
definitionen av produkten däremot exakt och begränsad, kommer produkten 
täcka in en hel produktkategori i det fall det inte går att göra en uppdelning i 
flera underkategorier. Verkligt bruk hänförs till den kategori som en produkt 
anses tillhöra. Syftet med denna regel, påpekade Tribunalen, är dock inte att 
en varumärkesinnehavare inte ska ha något som helst skydd för produkter 
som inte är identiska med de produkter som användningen har avsett och 
som inte väsentligen skiljer sig från dessa produkter. Domstolen menade att 
det annars skulle bli en godtycklig bedömning. Det är i praktiken omöjligt 
för en innehavare att visa användning för alla möjliga tänkbara varianter av 
den produkt ett varumärke är registrerat för. Regelverket ska inte tolkas så 
att användningen måste ha avsett allt som faller in ramen för produktens 
kommersiella utveckling av jämförbara produkter. Istället ska det med 
uttrycket ”en del av de varor eller tjänster” i artikel 42.2 VMF (min anmärk-
ning: samma uttryck i artikel 11.4 VMD och 3 kap. 4 § VML) förstås varor 
och tjänster vilka bildar produktkategorier eller, i de fall produkterna skiljer 
sig åt tillräckligt mycket från varandra, underkategorier.163 
 
I det förevarande fallet, Aladdin, exemplifierades detta av att varumärket var 
registrerat enbart för ”en vara för att putsa metall vilken utgörs av bomull 
som impregnerats med polermedel (magisk bomull)” tillhörande under-
kategorin metallputsmedel i klass 3 enligt Niceöverenskommelsen, varför 
registreringen var avgränsad både vad gäller produktens funktion, putsning, 
och dess användningsområde, för metall. Den i målet aktuella produkten 
ansågs därmed vara registrerad för en synnerligen exakt och begränsad 
underkategori inom klass 3. Tribunalen kom därför fram till att 
varumärkesinnehavaren hade visat verkligt bruk för hela den underkategori 
av produkter dit metallputsmedel tillhör. Denna underkategori i klass 3 är i 
realiteten mer omfattande än så. Denna vidsträckta tolkning ansåg 
Tribunalen vara motiverad mot bakgrund av att en varumärkesinnehavare 
kan sägas ha ett legitimt intresse av att utöka sitt produktbestånd, en 

                                                 
163 T-126/03 (Aladdin), st. 43-46. 
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utökning vilken faller inom ramen för den beskrivning av den produkt som 
en registrering avser, särskilt i det fall när produkten hör till en begränsad 
kategori. En registrerings vidsträckthet ska dock inte begränsas 
otillbörligen, särskilt när en kategori redan är tillräckligt begränsad. 
Tribunalen uppmärksammade dock, även om detta inte var aktuellt i det här 
fallet, eftersom produktkategorin var beskriven i detalj, att det inte är 
uteslutet att varumärkesinnehavare i vissa fall kan försöka att undkomma 
kravet på verkligt bruk genom att ge en produktbeskrivning en generös 
formulering.164 Uppmärksammas bör dock domstolens påpekande att i de 
fall de varor och tjänster som en varumärkesregistrering omfattar, kan bilda 
flera underkategorier, kommer varumärkesanvändningen anses ha skett för 
respektive underkategori och inte för registreringen i sin helhet.165 Ett 
sådant problem bör därför kunna lösas genom att en produkt med en alltför 
vidsträckt registrering anses ha använts enbart för den underkategori den 
faktiskt tillhör och inte för registreringen i sin helhet. 

5.3.2 Avsättning av andra varor och tjänster 
Kravet på att en varumärkesinnehavare måste ha använt sitt registrerade 
varumärke på det viset att avsättningsmöjligheter skapats eller bibehållits 
för de produkter varumärket är registrerat för, något jag tog upp i avsnitt 5.2, 
var en viktig fråga i fallet Ansul, men har varit det även i vissa efterföljande 
fall.166 I fallet Radetzky exempelvis utreddes om produkterna i fråga över 
huvud taget hade varit föremål för avsättning på marknaden.167 I fallet 
Ansul behandlades istället frågan om varumärkesinnehavaren verkligen 
hade avsatt just de produkter varumärkesregistreringen avsåg, genom att 
istället ha tillhandahållit andra varor och tjänster. Bakgrunden var den 
följande: företaget Ansul innehade sedan 1971 ordmärket Minimax i 
Nederländerna. Registreringen avsåg brandsläckare och liknande varor. Från 
och med maj 1989 sålde Ansul inte längre några brandsläckare under varu-
märket Minimax, eftersom godkännandet för företagets brandsläckare hade 
upphört 1988. Tiden efter maj 1989 och fram till och med 1994 sålde 
företaget istället reservdelar och släckningsmedel till de brandsläckare som 
redan hade sålts. Försäljningen gjordes till företag vilka utförde reparationer 
på Ansuls brandsläckare. Även Ansul utförde reparation, underhåll och 
                                                 
164 T-126/03 (Aladdin), st. 47-49, 51, 53, 57. OHIM har kommit att göra samma bedömning 
avseende varor och tjänster, se OHIM Cancellation division 27 maj 2011 (Navoban), st. 52, 
53. Se även BoA R 1168/2005-4 (Crunch), st. 13 och OHIM guidelines (”The Manual”), s. 
30 f. Det enda svenska avgörandet i frågan får mot bakgrund av fallet Aladdin, anses vara 
obsolet, Stockholms tingsrätt mål 1478/93, se NIR 1995 s. 320 (Triumf). Se även 
kommentar på fallet Triumf i Guthe & Hamrin, 1998, s. 255. Tribunalen i fallet Aladdin 
påpekade även i stycke 54 att bedömningen av varor och tjänster vid en 
förväxlingsriskbedömning, art. 8.1 b) VMF, helt saknar relevans med den bedömning som 
görs avseende användningstvånget, eftersom bedömningen av verkligt bruk föregår en 
förväxlingsbedömning, även om bedömningen förvisso skulle kunna bli densamma. 
165 Se Tribunalens resonemang i st. 45 i T-126/03 (Aladdin). 
166 C-40/01 (Ansul), st. 37. Se även C-259/02 (Goemar), st. 27; T-334/01 (Hipoviton), st. 
34; T-203/02 (Sunrider), st. 39; C-416/04 P (Sunrider), st. 70; C-234/06 P (Bainbridge), st. 
72; T-418/03 (La Mer), st. 55; T-86/07 (Deitech), st. 37; T-191/07 (Budweiser Budvar), st. 
101 och T-409/07 (Acopat), st. 33. 
167 C-442/07 (Radetzky), st. 12. 
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översyn av företagets egna produkter. Vid faktureringen av dessa arbeten 
använde man sig av varumärket Minimax samt etiketter med ordet 
”Gebruiksklaar Minimax” (användningsklar Minimax). Dessa etiketter 
såldes även till andra företag, vilka utförde tjänster på Ansuls brandsläckare. 
Företaget Ajax började använda varumärket Minimax i Nederländerna 1994, 
varpå Ansul motsatte sig användandet. Den nationella domstolen ville ha 
svar från EU-domstolen på frågan om det kan anses vara verkligt bruk i det 
fall en varumärkesinnehavare inte längre säljer varor, för vilka varumärkes-
registreringen gäller, men att annan verksamhet bedrivs under samma varu-
märke, likt i Ansuls fall.168 

EU-domstolen menade i fallet Ansul att ett varumärke måste användas för 
de produkter som varumärket är registrerat för om varumärket ska kunna 
fungera som ett identifikationsmärke och ange en produkts ursprung. Dom-
stolen ansåg dock att det under vissa omständigheter kan vara fråga om 
verkligt bruk om ett varumärke används för sedan tidigare marknadsförda 
varor, vilka inte längre finns till försäljning, men för vilka varumärkes-
registreringen gäller, nämligen när en varumärkesinnehavare säljer reserv-
delar, vilka ingår i sammansättningen eller strukturen hos redan sålda varor 
och när samma varumärke används för dessa reservdelar som tidigare 
använts för de ursprungliga produkterna. Domstolen menade i detta fall att 
reservdelarna utgjorde en integrerad del av brandsläckarna, varför verkligt 
bruk av varumärket för reservdelarna även avsåg användning av varumärket 
för de tidigare sålda varorna, brandsläckarna. Domstolen gick även längre 
än så och uttalade att det även kan vara fråga om verkligt bruk om en 
innehavare använder ett varumärke för varor som har ett direkt samband 
med redan sålda varor utan att dessa senare varor för den delen kan anses 
ingå i de tidigare varornas sammansättning eller struktur. Exempelvis kan 
det röra sig om försäljning av tillbehörsvaror, närbesläktade varor eller 
utförande av reparation.169 

Ett annat fall där varumärkesinnehavaren i fråga hade använt ett varumärke 
för produkter vilka hade haft ett samband med de produkter som varumärket 
var registrerat för, är fallet Nasdaq där frågan var om varumärkes-
innehavaren hade använt varumärket för de tjänster varumärket faktiskt var 
registrerat för, information rörande aktiekurser och finansiella tjänster, 
genom att använda varumärket för en annan tjänst, kostnadsfria index-
tjänster. EU-domstolen menade, precis som Tribunalen i samma mål 
tidigare uttalat, att eftersom indextjänsterna hade hänvisat till de tjänster 
registreringen avsåg, hade varumärket varit föremål för verkligt bruk 
avseende dessa tjänster.170 

                                                 
168 C-40/01 (Ansul), st. 9-11, 14, 22. 
169 C-40/01 (Ansul), st. 36-37, 40-42. Generaladvokaten i fallet Ansul ansåg dock att 
användning för en annan produkt än vilken en registrering faktiskt avser, inte kan utgöra 
verkligt bruk, eftersom kunder i ett sådant fall inte kan se ett samband mellan produkten 
och varumärkesinnehavaren, st. 54 i förslag till avgörande. 
170 C-320/07 P (Nasdaq), st. 30 med hänvisning till T-47/06 (Nasdaq), st. 45. Se även Botis 
& Maniatis, 2010, s. 576. 
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Att förberedande marknadsåtgärder för produkter som ännu inte först ut på 
marknaden och reklam för produkter som redan säljs på marknaden, kan 
utgöra verkligt bruk, har redan konstaterats i rättspraxis.171 Dessa aspekter, 
men vad gäller användning av en produkt för främjandet av försäljningen av 
en annan produkt än för vilken en varumärkesregistrering gäller, kom inte 
att prövas förrän i fallet Silberquelle. Generaladvokaten i samma mål, 
Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, karaktäriserade detta som abstrakt använd-
ning av ett varumärke.172 Frågan i målet gällde om varumärket i fråga kunde 
anses ha varit föremål för verkligt bruk för de produkter, kläder, varumärket 
var registrerat för, även när varumärkesinnehavaren i samband med 
försäljning hade delat ut varor (alkoholfria drycker) med samma varumärke 
utan krav på ersättning till köpare av varumärkesinnehavarens andra varor 
(kläder). EU-domstolen menade att en registrering ska bestå enbart när ett 
varumärke använts för de produkter som en produktklass omfattar. Varor 
som i detta fall givits bort till kunder för att främja omsättningen av en 
annan produkt med samma varumärke, har inte förts ut på marknaden i syfte 
att skapa avsättningsmöjligheter för varor hörande till samma produktklass, 
varför varornas ursprung inte har stått klar för omsättningskretsen.173 
Omständigheten att varorna i det här fallet inte hörde till samma produkt-
klass, bör ha medfört att varorna inte heller ansågs ha ett samband. 

OHIM har i sina riktlinjer avseende tillämpningen av VMF kommenterat att 
fallet Ansul bör tolkas restriktivt och att domstolens ställningstagande 
endast bör tillämpas i särskilda fall, eftersom EU-domstolen godtog att ett 
varumärke används för andra produkter än de som varumärkesregistreringen 
faktiskt gäller för, vilket inte överensstämmer helt med regelverket, menar 
OHIM. Observeras bör dock att riktlinjerna inte är bindande.174 Botis och 
Maniatis anser att EU-domstolens resonemang i fallet Nasdaq kan, även om 
detta inte uttryckligen gjordes av domstolen, hänföras till just fallet Ansul, 
där EU-domstolen påtalade att det kan vara fråga om verkligt bruk när ett 
företag använder samma varumärke för att sälja produkter, vilka har ett 
direkt samband med andra produkter. The Nasdaq Stock Markets kostnads-
fria tjänster var sammanlänkade med företagets huvudsakliga tjänster och 
kompletterade dessa, alltså ett liknande resonemang som i fallet Ansul. 
Fallet Nasdaq kan även jämföras med fallet Silberquelle, där vissa varors 
enda funktion hade varit att främja marknadsföringen av andra varor. De 
kostnadsfria tjänsterna, vilka diskuterades i fallet Nasdaq var dock, till 
skillnad mot i fallet Silberquelle, funktionellt sammankopplade med 
företagets huvudsakliga tjänsteutbud och var dessutom direkt nödvändiga 
för varumärkesinnehavarens verksamhet i stort, varför användningen 
godtogs av EU-domstolen i fallet Nasdaq, men inte i fallet Silberquelle.175 
 
 

                                                 
171 Se exempelvis C-40/01 (Ansul), st. 37 och NJA 1987:5 s. 29 f. (Budweiser Budvar). 
172 Generaladvokatens förslag till avgörande i C-495/07 (Silberquelle), st. 52. 
173 C-495/07 (Silberquelle), st. 12, 19-21. OHIM har gjort motsvarande tolkning i OD 
374/2001 (Malibu), s. 8. 
174 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 31. 
175 Botis & Maniatis, 2010, s. 577. 
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5.4 Platsen för användning 
Vilken betydelse platsen har vid bedömningen av verkligt bruk, beror på 
vilken grund en varumärkesregistrering vilar. Är det fråga om ett nationellt 
varumärke registrerat i Sverige eller ett varumärke med en internationell 
registrering som gäller i Sverige, måste det utredas om varumärkesanvänd-
ningen skett här i landet.176 Vad gäller ett gemenskapsvarumärke, är frågan 
istället om detta använts inom EU.177 Tilläggas bör dock att det råder delade 
meningar om huruvida gemenskapsvarumärken behöver ha använts enbart i 
en medlemsstat eller om användningen måste ha företagits i ett större 
område än så för att kravet på verkligt bruk ska kunna uppfyllas.178 

5.4.1 Bedömning av var användning ägt rum 
I det följande avsnittet kommer jag att beröra ett antal fall där Tribunalen 
bedömt platsen för användningen mot bakgrund av VMF. Eftersom EU-
domstolen enbart tolkar VMD och inte avgör själva sakfrågan, finns 
naturligtvis inga fall från domstolen som visar hur platsen för användningen 
i ett specifikt fall bedömts mot bakgrund av VMD. Inte heller finns det 
några svenska avgöranden där platsen för användningen varit en särskilt 
problematisk fråga. Det bör dock inte finnas någon skillnad i bedömningen i 
fråga om var en varumärkesanvändning företagits, oavsett om bedömningen 
görs med tillämpning av VMD eller VMF. Att så är fallet visar framför allt 
följande fall från Tribunalen: Hiwatt179, Sunrider180 och Acopat181, vilka jag 
berör nedan. I dessa fall bedömdes platsen för användningen mot bakgrund 
av VMF, men de äldre varumärkena i fråga utgjorde nationella varumärken 
under den i fallen relevanta perioden på fem år.182 Kravet på hur vidsträckt 
en användning måste ha varit avseende ett gemenskapsvarumärke, är dock 
en annan fråga, vilken jag behandlar först i nästa avsnitt, 5.4.2.  

I fallet Acopat menade Tribunalen att de inför domstolen framlagda 
broschyrerna visade att användningen hade förekommit i Tyskland och inte 
i Österrike, eftersom broschyrerna var författade på tyska och därför 
uppenbart upprättade för en tyskspråkig marknad och att broschyrerna och 
tillkommande fakturor för tryckningen av broschyrerna dessutom hänvisade 

                                                 
176 3 kap. 2 § 1 st. och 5 kap. 16 § 2 st. VML och art. 1 och 10.1 1 st. VMD. 
177 Art. 15.1 1 st. och 51.1 a) VMF. 
178 Se avsnitt 5.4.2. 
179 T-39/01 (Hiwatt). 
180 T-203/02 (Sunrider). 
181 T-409/07 (Acopat). 
182 James, 2005, s. 248. 
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till adresser i Tyskland och inte i Österrike.183 I fallet Hiwatt var den 
produktkatalog, vilken varumärkesinnehavaren visat upp inför Tribunalen, 
författad på engelska vari det framgick att produkterna var tillverkade i 
USA, där en adress i landet var angiven. Inget i katalogen visade att 
produkterna hade sålts eller ställts ut på den tyska marknaden, vilket 
varumärkesinnehavaren hade hävdat. Inte heller annan bevisning visade att 
katalogerna hade gjorts tillgängliga för den tyska marknaden, varför verkligt 
bruk inte ansågs föreligga.184 Eftersom varumärkesinnehavarens kund fanns 
i Spanien och betalning skulle ske i spansk valuta, menade Tribunalen i 
fallet Sunrider att den relevanta marknaden utgjordes av Spanien.185 

Vad gäller varumärkesanvändning på Internet, kan frågan om var ett 
varumärke faktiskt använts, bli speciell. Uppgiften blir att utreda om en 
varumärkesinnehavare har haft för avsikt att skapa eller bibehålla 
avsättningsmöjligheter för de produkter varumärket är registrerat för, i just 
det land där frågan om verkligt bruk utreds.186 Uppmärksammas bör att 
platsen för varumärkesinnehavarens säte aldrig i sig kan visa att verkligt 
bruk företagits i det land sätet finns.187 Mot bakgrund av de ovan nämnda 
fallen, Acopat188, Hiwatt189 och Sunrider190, bör till exempel domännamns-
registreringen, språket på webbplatsen eller om internationella beställningar 
accepteras, kunna utgöra omständigheter som kan beaktas i en bedömning 
om var användningen av ett varumärke på Internet anses ha företagits.  

OHIM har i ett avgörande uttalat att om en varumärkesinnehavare kan visa 
att innehavarens webbplats haft besökare eller att beställningar gjorts, kan 
detta fungera som bevis för verkligt bruk. Frågan i detta avgörande var dock 
om varumärket hade använts under en viss tidsperiod.191 Målet skulle dock 
även kunna ge vägledning i frågan om en varumärkesinnehavare skapat eller 
bibehållit avsättningsmöjligheter inom ett visst territorium. Om en webb-
plats haft besökare från ett visst land eller om beställningar gjorts därifrån, 
skulle detta kunna visa att webbplatsen varit riktad mot just detta land. 

                                                 
183 T-409/07 (Acopat), st. 58. 
184 T-39/01 (Hiwatt), st. 41-42. Tribunalen tog ingen hänsyn till varumärkesinnehavarens 
påpekande att katalogen var författad på engelska av den anledningen att den hade delats ut 
på en internationell mässa i Tyskland, st. 21. Domstolen menade att varumärkes-
innehavarens deltagande på en mässa inte kunde visa annat än att innehavaren haft för 
avsikt att ge sig in på den tyska marknaden, eftersom deltagande på en mässa inte kan anses 
motsvara kontinuerlig användning av ett varumärke, st. 45. Observera dock avsnitt 5.2.2 
och frågan om det för verkligt bruk krävs kontinuerlig användning eller inte. Mot bakgrund 
av att kontinuerlig användning inte kan anses vara ett krav enligt rådande rättspraxis hade 
mässdeltagandet i fallet Hiwatt kunnat motsvara verkligt bruk med hänsyn till andra 
omständigheter efter att en helhetsbedömning vidtagits. 
185 T-203/02 (Sunrider), st. 47. 
186 Cornish, Llewelyn & Aplin, 2010, s. 768 f. 
187 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 13. 
188 T-409/07 (Acopat). 
189 T-39/01 (Hiwatt). 
190 T-203/02 (Sunrider). 
191 OD 1513/1999 (Berol/Terol), s. 5. 
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5.4.2 Särskilt om gemenskapsvarumärken 
Vad gäller gemenskapsvarumärken är frågan om i gemenskapen192 ska 
tolkas på det viset att användning måste ha företagits i mer än en medlems-
stat eller inte. OHIM har en ståndpunkt i frågan. Tribunalen hade först en 
annan, varefter domstolen kommit att närma sig OHIM i frågan.  

Tribunalen, i fallet Hiwatt, menade att varumärkesanvändning måste ha 
företagits i en betydande del inom det område där det är skyddat. Någon 
indikation på hur stor del av gemenskapen en betydande del får anses 
utgöra, uttalade dock inte domstolen.193 James menar att Tribunalen, i fallet 
Hiwatt, gått för långt när domstolen krävt användning inom en betydande 
del av EU. Denna slutsats drar författaren av förekomsten av till exempel 
exportundantaget194, vilket kan leda till att en varumärkesinnehavare 
exporterar sina varor från EU utan att dessa ens förs ut på marknaden inom 
EU, men att kravet på verkligt bruk ändå kan uppfyllas i ett sådant fall.195 
Cornish, Llewelyn och Aplin menar istället att i gemenskapen bör tolkas på 
det viset att användning måste ha företagits i vart fall i mer än en medlems-
stat. Författarna ser flera anledningar till att det ställs högre krav på använd-
ning av gemenskapsvarumärken jämfört med nationella varumärken. Dels 
ges gemenskapsvarumärken ett vidsträcktare skydd genom en enda ansökan, 
nämligen inom hela EU, jämfört med nationella varumärken som enbart 
skyddas i de länder de är registrerade i, varför gemenskapsvarumärken ska 
användas för handel mellan medlemsstater, dels finns möjligheten att 
omvandla ett gemenskapsvarumärke till ett nationellt varumärke enligt 
artiklarna 112 till 114 VMF, i det fall användningen inte företagits i mer än 
en medlemsstat, menar författarna.196 

OHIM har förvisso uppmärksammat fallet Hiwatt, men har trots det, gång 
på gång menat att användning av ett gemenskapsvarumärke i en enda 
medlemsstat eller en del därav är tillräcklig för att kunna utgöra verkligt 
bruk. OHIM har i dessa sammanhang istället hänvisat till ett uttalande som 
Rådet och Kommissionen gett, även om detta uttalande inte är bindande.197 
OHIM har alltså gått helt emot Tribunalens avgörande i fallet Hiwatt. EU-
domstolen uttalade senare, i fallet Sunrider, att det inte kunde uteslutas att 
varumärkesinnehavaren hade gjort verkligt bruk av varumärket trots att 
användningen inte kunde anses ha företagits i en betydande del av Spanien, 
där varumärket var skyddat. EU-domstolen hänvisade även till OHIM:s 
ståndpunkt att platsen för användningen enbart är en av flera omständigheter 

                                                 
192 Art. 15.1 1 st., 42.2 och 51.1 a) VMF. 
193 T-39/01 (Hiwatt), st. 37. 
194 Art. 15.1 2 st. b) VMF. 
195 James, 2005, s. 249. 
196 Cornish, Llewelyn & Aplin, 2010, s. 769 f. Se även Pihlajarinne, NIR 2009 s. 348, där 
författaren för ett liknande resonemang. 
197 BoA R 1168/2005-4 (Crunch), st. 11; BoA R 371/2008-1 (Norton & Wilson), st. 15; 
BoA R 432/2008-2 (Bugatti), s. 9 och OHIM Cancellation Division 27 maj 2011 
(Navoban), st. 35-36. Se även Joint Statements by the Council and the Commission of 
20.10.1995, No B. 10 to 15, OJ OHIM 1996, 615. Se även OHIM guidelines (”The 
Manual”), s. 13 f. 
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att ta hänsyn till i en helhetsbedömning.198 Poängteras bör att fallen Hiwatt 
och Sunrider båda avgjordes med tillämpning av VMF, men i förhållande 
till nationella varumärken, eftersom varumärkesinnehavarna i respektive fall 
hade invänt mot registreringen av nyare gemenskapsvarumärken. 

Frågan är vilka slutsatser man kan dra av dessa motstridiga avgöranden från 
Tribunalen och EU-domstolen. I varken fallet Hiwatt eller Sunrider klar-
gjorde domstolarna, vilken bedömning de hade gjort om denna istället hade 
avsett gemenskapsvarumärken, för vilka territoriet ju är hela EU. Inte heller 
definierade domstolarna innebörden av betydande del. Av den anledningen 
uppstår frågan om EU-domstolen i fallet Sunrider inte heller hade uteslutit 
verkligt bruk om en varumärkesinnehavare inte hade företagit användning i 
en betydande del av EU. EU-domstolens avgörande i fallet Sunrider får ändå 
anses vara vägledande, särskilt eftersom domstolen hänvisade till OHIM:s 
ståndpunkt, nämligen att det ska göras en helhetsbedömning. OHIM:s 
ständigt återkommande uttalande, att användning i en medlemsstat är 
tillräcklig får därför anses utgöra praxis tillsvidare. Det återstår dock att se 
hur Tribunalen och EU-domstolen ställer sig till detta i framtiden.  

5.5 Tidsaspekter 
5.5.1 Den relevanta perioden 
Innehavare av registrerade varumärken har fem år på sig att göra verkligt 
bruk av ett registrerat varumärke, den så kallade relevanta perioden, varför 
ett varumärke måste ha varit registrerat i minst fem år om registreringen av 
detta ska kunna hävas. Exakt när den relevanta period anses ha passerat, 
beror på vid vilken tidpunkt ett varumärke registrerats.199 Vilken denna tid-
punkt är, beror på om varumärkesanvändning bedöms mot bakgrund av 
VMD eller VMF. För varumärken vars användning prövas med tillämpning 
av VMF börjar den relevanta perioden att räknas från registreringsdagen.200 
I det fall bedömningen görs mot bakgrund av VMD börjar perioden att 
räknas från det att registreringsförfarandet avslutats.201 Eftersom frågan om 
när ett sådant förfarande anses ha avslutats inte har varit föremål för 
harmonisering genom VMD, är det upp till varje medlemsstat att bestämma 
när denna tidpunkt infaller.202 För nationella varumärken i Sverige och 
varumärken med en internationell registrering som gäller i Sverige, börjar 
den relevanta perioden att räknas från det att ”registreringen slutligt har 
avgjorts”, vilket är en ny formulering jämfört med den som fanns i 
GVML.203 I propositionen till nya VML har man uttryckt att denna tidpunkt 

                                                 
198 C-416/04 P (Sunrider), st. 76. 
199 3 kap. 2 § 1 st., 5 kap. 16 § 2 st. VML, art. 1, 10.1 1 st., 12 VMD, art. 15.1 1 st. VMF. 
200 Art. 15 och 42.2 VMF. För varumärken med en internationell registrering gäller enligt 
art. 160 VMF dagen för offentliggörandet som registreringsdag vid tillämpning av VMF. 
201 Art. 10.1 1 st. VMD. 
202 Skäl 4 och 6 i ingressen till VMD. Detta påtalades även av EU-domstolen i C-246/05 
(Lidl), st. 26-28. Se även Joint Statements by the Council and the Commission of 
20.10.1995, No B. 10 to 15, OJ OHIM 1996, 607. 
203 3 kap. 2 § 1 st. och 5 kap. 16 § 2 st. VML. Jfr 25 a § 1 st. GVML. 
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infaller när invändningsfristen har löpt ut eller invändningsförfarandet 
avslutats och beslut om att varumärkesregistreringen ska stå kvar, har vunnit 
laga kraft. Man påtalade i detta sammanhang att det inte är skäligt att en 
varumärkesinnehavare ska behöva göra investeringar i varumärket innan 
registreringen faktiskt är slutlig.204 Denna tidpunkt hade tidigare före-
språkats i ett avgörande från HD och även i doktrin.205 

I de fall ett varumärke varit registrerat under en längre tid än fem år, utgör 
den relevanta perioden de fem år som föregått en invändning om 
registrering av ett nyare varumärke eller en ansökan om ogiltigförklaring av 
ett äldre varumärke.206 

5.5.2 Användning efter den relevanta perioden 
Användning som företas efter den relevanta perioden, men innan en ansökan 
om hävning av en registrering har gjorts, kan utgöra verkligt bruk, om 
övriga förutsättningar för verkligt bruk är uppfyllda. Undantaget till detta är 
om varumärkesanvändning påbörjas eller återupptas inom tre månader före 
en sådan ansökan och denna tremånadersperiod löper efter utgången av den 
relevanta perioden. I denna situation ska företagen användning lämnas utan 
avseende om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen 
vidtagits först efter det att varumärkesinnehavaren fått kännedom207 om att 
en hävningsansökan eller genkäromål kunde komma att inges.208 Detta 
betyder att all användning vilken sker minst tre månader före det att en 
hävningsansökan eller ett genkäromål inges, alltid kan beaktas vid en 
bedömning av verkligt bruk.  

Har en varumärkesinnehavare däremot inte varit i ond tro kan följaktligen 
användning även inom dessa tre månader ligga till grund för en bedömning. 
Det finns dock inga avgöranden från varken EU-domstolen, Tribunalen, 
OHIM eller svensk domstol i frågan om vad som kan utgöra ond tro i detta 
sammanhang. Bugge och Gregersen har dock uttalat att oavsett på vilket sätt 
en varumärkesinnehavare skapat sig skälig kunskap om att en tredje part 
haft för avsikt att inge en hävningsansökan eller genkäromål, ska detta 
utgöra ond tro från varumärkesinnehavarens sida.209 

Vad gäller användning som företagits efter det att en hävningsansökan har 
getts in, har EU-domstolen i fallet Goemar utrett om det föreligger hinder 
mot att beakta sådan användning vid en bedömning av verkligt bruk. 
Domstolen menade att artikel 12.1 2 st. i VMD (min anmärkning: jämför 
artikel 51.1 a) VMF) innebär att endast den användning som företagits före 
ingivandet av en hävningsansökan, ska beaktas. Domstolen uppmärk-
                                                 
204 Prop. 2009/10:225 s. 216. 
205 NJA 2006:2 s. 12 (Blockbuster) och Koktvedgaard & Levin, 2007, s. 456 f. 
206 Se t.ex. T-156/01 (Giorgio Aire), st. 10, 24; T-334/01 (Hipoviton), st. 5, 39 och NJA 
2005:68 s. 644 ff. (Entelcard). 
207 Art. 12.1 2 st. VMD. I artikel 51.1 a) VMF föreskrivs istället ”blivit medveten”. 
208 3 kap. 2 § 4 st. VML, art. 12.1 2 och 3 st. VMD och art. 51.1 a) VMF. 
209 Bugge, J.J. & Gregersen P.E.P., Requirement of use of trademarks, European intellectual 
property review, 0142-0461; 2003(25):7, s. 320. 
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sammade samtidigt att direktivet inte uttryckligen utesluter att användning, 
vilken genomförts efter en hävningsansökan, kan komma att i vart fall 
beaktas vid bedömningen om ett varumärke varit föremål för verkligt bruk 
under den relevanta tidsperioden. En sådan på hävningsansökan efter-
följande användning, kan innebära att en domstol ges möjlighet att 
konstatera eller i vart fall bättre avgöra hur omfattande användningen av ett 
varumärke har varit under den relevanta perioden och vilka avsikter 
varumärkesinnehavaren haft med användningen under denna period. Vilka 
omständigheter som i ett sådant fall kan beaktas är upp till varje nationell 
domstol att avgöra.210 OHIM har i sina riktlinjer avseende tillämpningen av 
VMF, instämt i den bedömning EU-domstolen gjort i fallet Goemar.211 

5.6 Giltiga skäl till underlåten användning 
Om en varumärkesinnehavare anses ha haft giltiga skäl till sin underlåtenhet 
att använda ett varumärke måste en domstol därefter avgöra under hur lång 
tid dessa skäl förelegat. Den tid som de giltiga skälen hänförs till räknas 
nämligen inte in i den relevanta perioden, utan bortses ifrån vid bedömning 
av verkligt bruk, varför den relevanta perioden kan sträcka sig över en 
längre tid än fem år.212 I VMF föreskrivs det förvisso att det ska ha förelegat 
skälig grund till underlåten användning. VMD och följaktligen VML 
föreskriver att det ska ha varit fråga om giltiga skäl.213 Av den praxis som 
finns att tillgå, vilken jag kommer att beröra nedan, går dock inte att utläsa 
någon skillnad i innebörden av de olika begreppen, varför jag i det följande 
kommer att använda begreppen synonymt.  

I VML, VMD och VMF anges inte vilka skäl som kan vara giltiga. TRIPS-
avtalet ger dock viss vägledning. I artikel 19.1 föreskrivs det att endast 
omständigheter som ligger utanför en varumärkesinnehavares kontroll, i 
form av till exempel importrestriktioner eller andra av staten uppställda 
krav, vilka påverkar de produkter som ett varumärke är registrerat för, ska 
utgöra giltiga skäl. I artikel 5.C.1 PK ges ingen närmare information, men 
Bodenhausen har i en kommentar till konventionen uttalat att giltiga skäl till 
underlåten användning utgörs av juridiska eller ekonomiska omständigheter, 
i form av exempelvis importrestriktioner eller krig, vilka en hindrar 
varumärkesinnehavare från att använda sitt varumärke.214 I propositionen 
till VML gav man ytterligare exempel på situationer, vilka kan utgöra 
tänkbara giltiga skäl. Även om exemplifieringen inte är avsedd att vara 
uttömmande, är den tänkt att fungera som en yttersta gräns för vilka 
omständigheter som kan utgöra giltiga skäl. Till att börja med konstaterade 
man att det får anses vara en grundläggande princip att enbart 
omständigheter, vilka uppstått oberoende av en varumärkesinnehavares vilja 
eller förmåga, kan utgöra giltiga skäl till underlåten användning. Därpå 
                                                 
210 C-259/02 (Goemar), st. 28, 30-32. 
211 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 17 f. 
212 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 34. 
213 3 kap. 2 § 1 och 3 st., 5 kap. 16 § 2 st. VML, art. 1, 10.1 1 st., 10.2, 12.1 1 st. VMD, art. 
15.1 1 st., 15.2 och 51.1 a) VMF. 
214 Bodenhausen, 1968, s. 76. 
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uppgav man krig eller andra krisförhållanden som exempel på sådana 
inträffade omständigheter. En varumärkesinnehavares bristande resurser på 
grund av finansiella hinder, svårigheter med nyrekrytering av arbetskraft, 
problem med materialanskaffning eller svårigheter vid marknadsföring, 
utgör inga giltiga skäl.215 Även OHIM har uteslutit liknande 
omständigheter, eftersom sådana hinder, vilka kan bero på ett företags 
finansiella problem orsakade av exempelvis insolvens, konkurs, tillfälliga 
avbrott i verksamheten eller på grund av konjunkturläget, hör till den 
normala driften av en näringsverksamhet.216 Tribunalen i fallet Giorgio Aire 
förde ett liknande resonemang och menade att begreppet skälig grund hänför 
sig till yttre omständigheter som hindrar en varumärkesinnehavare från att 
använda sitt varumärke, snarare än omständigheter vilka beror på 
ekonomiska svårigheter.217 Bodenhausen, svenska förarbeten och OHIM 
menar att omständigheter, vilka har karaktär av force majeure, kan utgöra 
giltiga skäl.218 Även i fallet Bainbridge uttalade EU-domstolen att skälig 
grund till underlåten användning utgör sådana omständigheter, vilka en 
varumärkesinnehavare inte själv kan råda över och vilka därför hindrar 
användning av ett varumärke.219 I ett hovrättsavgörande, fallet Golden Line, 
ansåg domstolen att en varumärkesinnehavarens intresse av att registrera ett 
varumärke, men att tills vidare vänta med att använda varumärket i avvaktan 
på utgången i en annan rättstvist, inte var ett lika tungt vägande skäl som 
lagstiftarens intresse av att registrerade varumärken används.220 

I HD-fallet Agrisept hävdade varumärkesinnehavaren att varumärket i fråga 
inte hade tagits i bruk på grund av en omorganisation inom företaget till 
följd av en konjunkturssvängning med resultatet att produktutvecklingen 
inte längre hade prioriterats lika högt. Under de fyra sista åren av den 
relevanta perioden hade omfattande forskningsarbete företagits, prov-
tillverkningar genomförts och leveranser till samarbetspartners utförts dock 
utan att varumärket faktiskt hade använts för produkten, eftersom denna 
fortfarande befann sig i utvecklingsstadiet. Ännu vid förhandlingarna inför 
HD åberopade varumärkesinnehavaren att produktutvecklingen fortfarande 
pågick. Domstolen fann att skälen inte var av den typ, vilka kunde godtas 
som förklaring till underlåtenhet, särskilt eftersom det hade förflutit så pass 
lång tid, 14 år, sedan varumärket hade registrerats. Varumärket upphävdes 
därför. HD gav dessutom ett intressant påpekande, nämligen att ju längre tid 
som förflutit sedan ett varumärke senast har använts, desto högre krav måste 
ställas på de skäl som läggs fram inför en domstol.221 Något liknande har 
inte uttalats av Tribunalen eller EU-domstolen. Däremot har OHIM 
resonerat på ett likvärdigt vis i ett fall. De skäl som en varumärkes-
innehavare hade åberopat inför OHIM hänförde sig 2,5 år tillbaka i tiden. 
Av den anledningen, förenat med att det inlämnade materialet hade ett lågt 
                                                 
215 Prop. 1992/93:48 s. 100 f. 
216 OD 120/2001 (Ecros/Ercos), s. 8. 
217 T-156/01 (Giorgio Aire), st. 41. 
218 Ibid., fotnoterna 214 och 215. Se även SOU 1958:10 s. 178 och OHIM guidelines (”The 
Manual”), s. 33. 
219 C-234/06 P (Bainbridge), st. 102. 
220 Svea hovrätts dom den 20 maj 1983, se NIR 1984 s. 122 f. (Golden Line). 
221 NJA 1983:158 s. 876, 885 f. (Agrisept). 
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informationsvärde, kunde skälen inte ligga till grund för en bedömning.222 

Av rättspraxis framgår dock att även andra omständigheter än de som varit 
utom kontroll för en varumärkesinnehavare kan utgöra giltiga skäl. Detta 
har framkommit i fallet Lidl där frågan var om en varumärkesinnehavare 
hade varit skyldig att ändra sin affärsstrategi i syfte att kunna uppfylla 
kravet på verkligt bruk när strategin hade fördröjts på grund av anledningar, 
vilka hade legat utanför innehavarens kontroll. EU-domstolen menade att 
det förvisso kan föreligga omständigheter som gör att en varumärkes-
innehavare av någon anledning hindras att använda sitt varumärke, men att 
dessa problem i de flesta fall kan undanröjas. Varje form av hinder, även 
mindre sådana, vilka ligger utanför en varumärkesinnehavares kontroll, kan 
dock inte utgöra giltiga skäl, eftersom det skulle strida mot syftet med 
användningstvånget så som det är beskrivet i skäl 9 i ingressen till VMD 
(min anmärkning: jämför skäl 10 i VMF). Vad som kan utgöra giltiga skäl 
bör därför inte ges en alltför vid tolkning. Endast ”byråkratiska hinder” i 
form av tillstånd att bygga affärslokaler, vilka varumärkesinnehavaren i det 
aktuella fallet hade åberopat som skäl, kan inte utgöra tillräckliga skäl, trots 
att dessa omständigheter ligger utanför en varumärkesinnehavares kontroll. 
Detta beror på att de hinder som åberopas som giltiga skäl måste ha ett 
direkt samband med möjligheten att använda ett varumärke.223 I 
propositionen till VML har man uttalat att avvaktan på nödvändigt 
godkännande eller tillstånd från myndighet bör kunna utgöra giltiga skäl. 
Man tog de särskilda krav som ställs på aktörer inom läkemedelsindustrin 
som exempel.224 Även OHIM har ansett detta utgöra giltiga skäl.225 Är ett 
varumärke registrerat för en läkemedelsprodukt, vars användning kräver en 
myndighets godkännande, kan denna omständighet anses ha ett direkt 
samband med möjligheten att använda varumärket, varför avvaktan på 
godkännandet skulle vara ett giltigt skäl. 

EU-domstolen, i fallet Lidl, poängterade vidare att ett hinder att använda ett 
varumärke inte nödvändigtvis måste innebära att det är omöjligt att använda 
varumärket. Det räcker att det ska anses som orimligt att göra det. Det är 
inte rimligt att kräva att en varumärkesinnehavare ska använda ett varu-
märke om ett hinder är av sådan beskaffenhet att det inte går att genomföra 
en lämplig användning av varumärket. EU-domstolen gav ett exempel på 
vad som kan anses vara orimligt att begära av en varumärkesinnehavare, 
nämligen att den ska behöva ändra sin affärsstrategi, vilken i det här fallet 
var att enbart sälja varor uteslutande i egna butiker, i syfte att kunna sälja 
sina varor i konkurrenters butiker och därmed få till stånd en användning av 
varumärket. En bedömning huruvida det kan anses som orimligt att en 
varumärkesinnehavare ska behöva ändra sin affärsstrategi, måste ske mot 
bakgrund av omständigheterna i ett enskilt fall.226 

                                                 
222 OD 421-1999 (Cerezyme), s. 4. 
223 C-246/05 (Lidl), st. 14, 50-52. 
224 Prop. 1992/93:48 s. 101. 
225 OD 1507/2001 (Diadur), s. 5 f. 
226 C-246/05 (Lidl), st. 53-54. 
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I ett hovrättsavgörande, A-DERMA, har just en sådan rimlighetsbedömning 
gjorts. Svea hovrätt ansåg att hindren förvisso inte hade varit oöver-
vinnerliga, men att varumärkesinnehavaren hade haft giltiga skäl till sin 
underlåtenhet att inte använda varumärket. Varumärkesinnehavarens affärs-
strategi hade varit att sälja sina varor uteslutande i Apotekets butiker, 
eftersom varumärkesinnehavaren hade ansett att dessa butikers personal 
kunde ge kvalificerad rådgivning. Poängteras bör att varorna inte var 
klassade som läkemedel, varför de hade kunnat säljas i andra än Apotekets 
butiker. Domstolen ansåg att det fanns övervägande skäl som talade för att 
en ändrad affärsstrategi allvarligt kunde ha äventyrat en lämplig användning 
av varumärket, varför det ansågs vara orimligt att kräva att innehavaren 
skulle ha ändrat sin affärsstrategi. Vilka dessa övervägande skäl var, angav 
dock inte domstolen. Tilläggas bör att varumärket till slut hade börjat 
användas, men först åtta år efter att registreringen hade vunnit laga kraft, 
något som hovrätten inte ansåg utgjorde en orimlig tidsram i samman-
hanget.227 

5.7 Användning i annan form 
Vad gäller utformningen av ett registrerat varumärke kan en varumärkes-
innehavare uppfylla användningstvångets krav även om ett varumärke har 
använts i ett utförande, vilket skiljt sig från den form varumärket uppburit 
vid registreringen. Förutsättningarna för detta är att den ändrade formen, 
jämfört med den registrerade, inte avsett annat än detaljer som inte har 
förändrat varumärkets särskiljande egenskaper. Är dessa och övriga krav för 
verkligt bruk uppfyllda, likställs användning av ett varumärke i annan form 
än den registrerade, med verkligt bruk.228 EU-domstolen har uttalat att VMF 
i allt väsentligt är identisk med motsvarande bestämmelse i VMD.229 

Observera dock att det i VML förskrivs att ett varumärkes särskiljnings-
förmåga inte får ha förändrats. I VMD och VMF föreskrivs särskiljande 
egenskaper.230 I 25 a § 2 st. 1 p. GMVL föreskrevs det tidigare att 
avvikelsen inte fick ha ändrat varumärkets egenartade karaktär, ett uttryck 
som var hämtat från artikel 5.C.2 PK. I propositionen till nya VML påtalade 
man dock att den nya lydelsen i VML enbart är en ytterligare anpassning till 
VMD.231 Redan med anpassningen av GMVL till gemenskapsrätten menade 

                                                 
227 Svea hovrätt mål T-8551-08 (A-DERMA), s. 3 ff. 
228 3 kap. 2 § 2 st. 1 p., 5 kap. 16 § 2 st. VML, art. 1, 10.1 2 st. 1 p. VMD och art. 15.1 2 st. 
a) VMF. Regeln innebär dock inte att en varumärkesinnehavare kan använda bevisning för 
användning av ett varumärke som bevisning även för ett annat varumärke, även om 
varumärkena skiljer sig åt endast i begränsad utsträckning, se C-234/06 P (Bainbridge), st. 
86 och C-214/09 P (Budweiser Budvar), st. 98. 
229 C-234/06 P (Bainbridge), st. 82-83. Art. 15.1 2 st. a) VMF kan tillämpas analogt på 
nationella varumärken i det fall en innehavare av ett äldre varumärke invänt mot 
registreringen av ett gemenskapsvarumärke, se BoA R 519/2003-2 (TIFANY), st. 24 och 
även OD 3848-2002 (CARGOBULL), s. 5. 
230 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. VML, art. 10.1 2 st. 1 p. VMD och art. 15.1 2 st. a) VMF. 
231 Prop. 2009/10:225, s. 437. Kempas ifrågasatte det vid den tiden framlagda förslaget att 
byta ut begreppet egenartade karaktär mot särskiljningsförmåga, se Kempas, NIR 2005 s. 
148. 
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man i propositionen att svensk rättspraxis vid den tiden ansågs överens-
stämma med direktivets krav i frågan.232 Av denna anledning ska det heller 
inte finnas några materiella skillnader mellan VML och GMVL i denna 
fråga, varför tidigare rättspraxis får anses vara fortsatt aktuell. Därför 
kommer jag i det följande att använda begreppen särskiljande egenskaper, 
egenartade karaktär och särskiljningsförmåga synonymt. 

Eftersom användning i annan form än den registrerade är en undantagsregel 
ska den tillämpas restriktivt.233 OHIM har dock uttalat att det finns ett behov 
för varumärkesinnehavare att kunna anpassa sina varumärken med tiden, i 
takt med marknadsförändringar.234 Skyddet för varumärken måste innebära 
att varumärkesinnehavare ges möjlighet att anpassa sina varumärken 
avseende färg och form. Huruvida detta är godtagbart beror på den aktuella 
marknaden. Varumärket BIOTEX och de ändringar som hade företagits var 
minimala och ansågs dessutom ha varit vanliga på marknaden. Ibland hade 
varumärket använts i en tvådimensionell variant, ibland i en endimensionell 
och i vissa fall hade varumärket getts en skugga som gav det en tre-
dimensionell effekt. I vissa fall hade i:et i ordet getts olika färger. 
Användningen godtogs.235 I fallet MINUTO, vilket var det varumärke vars 
registrering prövades, uttalade OHIM att det var vanligt på den aktuella 
marknaden, vinindustrin, att använda ett huvudvarumärke, i det här fallet 
DUBOIS, tillsammans med varumärket för det specifika vinet, i det här 
fallet MINUTO. Ordvarumärkena DUBOIUS och MINUTO förekom på 
marknaden på ett självständigt vis i förhållande till varandra och med egen 
identitet, varför användningen av de både varumärkena i förening god-
togs.236 
 
Jag kommer i det följande att ta upp avgöranden från främst OHIM, men 
även ett antal svenska fall, eftersom frågan om användning i annan form 
endast i ett fåtal fall prövats av Tribunalen och över huvud taget inte av EU-
domstolen. Härigenom avser jag att urskilja vissa riktlinjer vad gäller 
användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade. 237 
                                                 
232 Prop. 1992/93:48 s. 99. Se även Bugge, J.J. & Gregersen, P.E.P. Requirement of use of 
trademarks, European Intellectual Property Review, 0142-0461; 2003(25):7, s. 318 och 
Pawlo, NIR 1998 s. 13. 
233 BoA R 519/2003-2 (TIFANY), st. 24. 
234 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 24. 
235 BoA R 812/2000-1 (BIOTEX), st. 15, 17. 
236 BoA R 206/2000-3 (MINUTO), st. 17-19. 
237 Observera den diskussion som, mot bakgrund av två hovrättsfall, förts i olika artiklar 
vad gäller sambandet mellan möjligheten till ändring av en registrering, när ändringarna är 
oväsentliga och inte påverkar helhetsintrycket av ett varumärke, enligt 24 § GVML 
(nuvarande 2 kap. 2 § VML) och möjligheten till användning i annan form enligt 3 kap. 2 § 
2 st. 1 p. VML. I fallet NOBEL BOFORS menade hovrätten att 24 § GVML (nuvarande 2 
kap. 2 § VML) kan vara vägledande vid en bedömning av användning av ett varumärke i 
annan form, se Svea hovrätt, Avd. 2, dom den 23 jan 1981 alternativt NIR 1990 s. 485 
(NOBEL BOFORS). I ett senare fall, TOM, menade hovrätten att även om starka skäl 
förvisso talar för att de ändringar som tillåts i en registrering enligt nuvarande 2 kap. 2 § 
VML, även faller inom ramen för vad som tillåts enligt nuvarande 3 kap. 2 § 2 st. 1 p. 
VML, betyder detta inte att sådan användning uppfyller kraven i användningstvånget, 
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 juni 1984, se NIR 1985 s. 607 (TOM). HD 
har dock inte uttalat sig i frågan, varför rättsläget får anses vara oklart. 
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5.7.1 Inverkan av dominerande beståndsdelar 
och grad av särskiljningsförmåga 

Fallet NOBEL BOFORS är intressant eftersom Svea hovrätt avgjorde frågan 
om användning i annan form genom att utpeka vissa dominerande bestånds-
delar hos figurvarumärket NOBEL BOFORS. Domstolen menade att samma 
helt dominerande beståndsdelar, bilden av en man i profil omgiven av orden 
NOBEL och BOFORS, förekom både i den registrerade och använda 
formen av varumärket. Dessa beståndsdelar tillsammans med vissa detaljer, 
såsom bakgrund och inramning, uppvisade inga större skillnader än att hov-
rätten godtog användningen av det modifierade varumärket.238 Holmqvist 
har kommenterat att domslutet i fallet NOBEL BOFORS är högst 
diskutabelt, med tanke på de uppenbara skillnader som fanns mellan den 
registrerade och använda formen.239 

I ljuset av praxis från OHIM, kan dock utläsas att just förekomsten av 
dominerande beståndsdelar och hur dessa har förändrats hos ett registrerat 
varumärke, har avgörande betydelse vid en bedömning. Frågan i fallet 
CASTILLO DE PERELADA var om varumärkesinnehavaren genom 
användning av ”Castillo Perelada” därigenom kunde anses ha tagit 
ordvarumärket CASTILLO DE PERELADA, i bruk. OHIM ansåg att 
utelämnandet av ordet ”de” inte hade förändrat särskiljningsförmågan, 
eftersom de två andra orden i varumärket ansågs utgöra de dominerande 
delarna av varumärket.240 Eftersom orden CAFES EL CRIOLLO 
tillsammans med bilden av en man bärandes en sombrero ansågs utgöra de 
dominanta delarna av figurvarumärket CAFES EL CRIOLLO ZARAGOZA 
och eftersom dessa delar uppvisade endast en begränsad förändring jämfört 
med utförandet i registreringen, godtogs användningen av varumarket med 
formen CAFES EL CRIOLLO.241 LUSAN, ett varumärke vilket innefattade 
både figur- och ordelement, hade använts med ett annat typsnitt och saknade 
dessutom de för det registrerade varumärket viktiga inslagen, 
positioneringen av orden LUSAN och att de tillsammans format och inne-
slutit ett kors. Avsaknaden av dessa viktiga element vid användningen av 
varumärket, gjorde att varumärkets särskiljningsförmåga hade förändrats.242  

I dessa tre sistnämnda fall från OHIM hade de dominanta beståndsdelarna 
varit en del av den form varumärkena uppburit vid tidpunkten för 
registreringen. Hänsyn måste dock även tas till eventuellt nytillkomna 
beståndsdelar hos ett varumärke. Vad avsåg varumärket CONTOUR, 
                                                                                                                            
Varumärkeskommittén har poängterat att de två reglerna har olika syften och att 3 kap. 2 § 
2 st. 1 p. VML bör tillåta större ändringar än 2 kap. 2 § VML, se SOU 2001:26 s. 448. På 
grund av utrymmesbrist hänvisar jag, avseende denna diskussion, till Kempas, NIR 2005 s. 
139 ff. och Levin, Marianne, Fråga om kravet på användning i 25 § 2 st. varumärkeslagen 
blivit tillfredsställt, JT 1990-91 s. 684. 
238 Svea hovrätt, Avd. 2, dom den 23 jan 1981, se NIR 1990 s. 485 (NOBEL BOFORS). Se 
bilderna 1 och 2 i bilagan. 
239 Holmqvist, Lars, Användningstvånget i svensk varumärkesrätt, NIR 1990 s. 338. 
240 OD 1714-2000 (CASTILLO DE PERELADA), s. 7. 
241 OD 1044/2000 (CAFES EL CRIOLLO ZARAGOZA), s. 4. 
242 OD 206/2000 (LUSAN), s. 5 f. Se bilderna 3 och 4 i bilagan. 
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menade OHIM att varken den linje som underströk ordet i det registrerade 
varumärket, men som saknades i det använda varumärket, eller den 
kompassfigur som hade förekommit jämte ordet när det hade använts, men 
som inte var en del av det registrerade varumärket, utgjorde enbart tillägg 
till varumärket utan att de hade utgjort dominerande delar. Kompassen 
ansågs utgöra ett självständigt inslag i varumärket jämte ordet och figuren 
ansågs uppbära inte mer än en låg särskiljningsförmåga för de aktuella 
tjänsterna, reseverksamhet. Istället var det ordet CONTOUR som var det 
särskiljande i varumärket, varför användningen godtogs.243  

Fallet TACK utgör istället ett exempel på ett fall där en nytillkommen del i 
utförandet av ett varumärke anses ha haft ett dominerande inslag. 
Ordvarumärket TACK hade använts på det viset att ordet TACK hade 
omslutits av en figur i form av ett stort och, som OHIM uttryckt det, 
spektakulärt, S. Eftersom denna figur var proportionellt sett mycket större 
än ordet TACK, vilket hade gjort ordet svårläst och medfört att figuren fått 
ett framträdande och dominerande inslag i varumärket, ansåg OHIM att 
varumärkets särskiljningsförmåga hade ändrats, eftersom figuren, S:et, inte 
hade utgjort en del av varumärket i dess registrerade form.244 Nytillkomna 
delar får därför inte ha getts ett dominerande inslag i en ny utformning av ett 
registrerat varumärke om användningstvångets krav ska kunna uppfyllas. 

Förekomsten av en hög eller låg grad av särskiljningsförmåga i ett varu-
märkes registrerade utförande, inverkar på bedömningen om en ändrad form 
kan anses ha medfört att ett varumärkes särskiljningsförmåga har ändrats. I 
regel är det större sannolikhet att ändringar i varumärken, vilka uppbär hög 
särskiljningsförmåga, godtas jämfört med varumärken som enbart har en låg 
särskiljningsförmåga.245 Användningen av varumärket MAXOR, vilket hade 
registrerats i formen av en figur, ett stort M, med bokstäverna i ordet 
MAXOR separat placerade i färgade rutor under det stora M:et, gav varu-
märket en högre särskiljningsförmåga jämfört med när varumärket hade 
använts enbart i formen av ett stort M i en färgad ruta, utan att ordet 
MAXOR var angivet. Eftersom den ändrade formen på varumärket hade 
medfört att varumärkets särskiljningsförmåga hade ändrats, i det här fallet 
minskat, godtogs inte användningen av varumärket i det ändrade 
utförandet.246  

I fallet QUANTIEME var det istället fråga om en oförändrad särskiljnings-
förmåga. Tribunalen menade att även om bokstaven q i figurvarumärket 
med orddelen QUANTIEME hade fått en tydligare markering i den form 
varumärket hade använts, skulle bedömningen huruvida varumärkets 
särskiljningsförmåga hade ändrats, ske genom att se till hela ordet. Att ordet 
i det nya utförandet var skrivet i versaler ansågs inte ha varit originellt. 
Dessutom hade bokstaven q i det ändrade utförandet av varumärket getts 

                                                 
243 OD 1120/2004 (CONTOUR), s. 5. Se bilderna 5 och 6 i bilagan. 
244 OD 295/1999 (TACK), s. 4. Se bilderna 7 och 8 i bilagan. Jfr med fallet OD 609/1999 
(COMPUTERVISION), s. 6. Se även T-156/01 (Giorgio Aire), st. 44. 
245 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 24. 
246 OD 237/1999 (MAXOR), s. 6. Se bilderna 9 och 10 i bilagan. 
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formen av en urtavla, en form som inte ansågs ha haft en särskilt hög grad 
av särskiljande egenskap för de produkter, klockor och liknande, som 
varumärket hade använts för. Ändringarna ansågs sammantaget inte ha 
förändrat varumärkets särskiljningsförmåga.247 Har ett varumärke kommit 
att uppbära en lägre särskiljningsförmåga efter registreringen, betyder det att 
inslag i den registrerade formen antingen inte använts eller ändrats i alltför 
stor omfattning efter det att varumärket registrerats. I det fall ett varumärke 
istället förvärvat en högre särskiljningsförmåga efter registreringen, innebär 
det att nytillkomna inslag getts en alltför stor betydelse alternativt att 
ursprungliga inslag ändrats allt för mycket. 

5.7.2 Särskilt om användning av ord 
I fallet BIGMAC var frågan om varumärkesinnehavaren kunde anses ha 
gjort verkligt bruk av ordvarumärket BIGMAC genom att ha använt det i en 
särskriven form, BIG MAC. HD menade att uppvisade likheter och skill-
nader skulle avgöras mot bakgrund av en samlad bedömning, varför, till 
skillnad mot vad varumärkesinnehavaren hävdat, den muntliga använd-
ningen, vilken får anses ha utgått från BIG MAC, inte ensamt kunde ligga 
till grund för bedömningen. Att varumärket hade använts i en särskriven 
form var definitivt en klar skillnad jämfört med den registrerade formen, 
men var inte visuellt sett en väsentlig skillnad och skillnaden i uttal ansågs 
inte ha varit nämnvärd. HD antog dessutom att varumärkesinnehavarens 
kunder i Sverige, med tanke på generellt sett god språkkunskaper i engelska, 
skulle få samma intryck av varumärket trots denna skillnad. Domstolen 
ansåg sammantaget att varumärkets egenartade karaktär inte hade ändrats.248 
Vad beträffar HD:s hänsynstagande till omsättningskretsens uppfattning av 
varumärket i fallet BIGMAC, bör observeras att sådant hänsynstagande i 
första hand inte ska göras, eftersom det antas att omsättningskretsen enbart 
känner till hur ett varumärke använts och inte hur det är registrerat. OHIM 
har dock uttalat att omsättningskretsens intryck dock inte är helt 
irrelevanta.249 OHIM har även tagit viss hänsyn till omsättningskretsen i 
flera avgöranden.250 

Hovrätten i fallet TOM menade att användning av enbart orddelen av ord- 
och figurvarumärket TOM inte med automatik var tillräckligt för att 
uppfylla kravet på användning. Användningen av TOMS ansågs ha inne-
burit en inte oväsentlig ändring i utförandet av varumärket, varför använd-
ningen av varumärket i det ändrade utförandet inte tilläts.251 Fallet TOM får 
ses mot bakgrund av det ovan nämnda fallet LUSAN, där de för varumärket 
viktiga elementen inte hade utgjort en del av det använda varumärket, trots 
att elementen var en del av varumärkets registrerade form.252 Observeras 
                                                 
247 T-147/03 (QUANTIEME), st. 29. Se bilderna 11 och 12 i bilagan. 
248 NJA 1991:105 s. 624 (BIGMAC). 
249 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 25. 
250 OD 1835/2000 (PUMA), s. 7; BoA R 930/2001-2 (CANNON), st. 29; OD 1317/2001 
(CLASSIC), s. 8 och OD 3477/2002 (IL PORTALE), s. 5 f. 
251 Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 juni 1984, se NIR 1985 s. 607 (TOM). 
Se bilderna 13 och 14 i bilagan. 
252 OD 206/2000 (LUSAN), s. 5 f. 
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bör att de figurativa inslag, vilka hade utgjort en del av det registrerade 
varumärket TOM faktiskt inte hade använts, varför det får antas att ordet i 
varumärket av den anledningen inte kan ha haft en avgörande betydelse, 
även om hovrätten inte uttryckligen påpekade detta.  

Att avgörande vikt kan fästas vid själva ordet i ett varumärke, var aktuellt i 
fallet GATT. Att varumärkesinnehavaren enbart hade använt ordet GATT i 
ord- och figurvarumärket GATT, ansågs inte ha medfört att varumärkets 
egenartade karaktär hade ändrats, eftersom det väsentliga i varumärket var 
just ordet GATT, menade HD.253 Levin har riktat kritik mot HD:s 
avgörande i fallet på grund av att domstolen avgjorde frågan genom att 
endast se till ordet i varumärket, trots att det var fråga om ett kombinerat 
ord- och figurvarumärke.254 OHIM har dock uttalat att i det fall ett ord i ett 
varumärke anses vara den dominanta och mest särskiljande delen, påverkas 
inte varumärkets särskiljande egenskaper även om utformningen av 
varumärket ändras i övrigt. Uttalandet gavs i fallet TIFANY, där detta 
varumärke hade ändrats på det viset att den kursiva texten vilken hade varit 
omringad av en tunn svart linje hade ersatts av text i form av kapitäler, 
vilken hade varit placerad mot en svart bakgrund och omsluten av en 
oktogon. OHIM godtog detta.255 

OHIM har poängterat att ändring av teckensnitt i ett varumärke inte innebär 
att varumärkets särskiljningsförmåga ändras. Att ändra storleken på tecken-
snitt, byta mellan versaler och gemener eller färglägga bokstäver är brukligt. 
Om det använda eller det registrerade teckensnittet däremot har särskilt 
utmärkande drag, vilka inte förekommit i den registrerade formen eller vid 
användningen, kan bedömningen dock bli annorlunda om helhetsintrycket 
av varumärket ändrats.256 I fallet SPOTLIGHTSERIEN grundade sig HD:s 
bedömning just på förekomsten av sådana utmärkande drag. Ord- och figur-
varumärket SPOTLIGHTSERIEN bestod av tre olika, på ett säreget vis, 
sammansatta ord, Spot, LIGHT och SERIEN, vilka alla hade olika storlekar 
och typsnitt. Det mest framträdande ordet var dock Spot. Varumärket hade 
istället använts på ett vis där enhetliga versaler följda på varandra hade 
bildat formen SPOTLIGHT. HD menade att den använda formen hade 
medfört att det registrerade utförandets egenartade karaktär hade ändrats, 
eftersom den använda formen jämfört med den registrerade hade kommit att 
avvika i hög utsträckning.257 Poängteras bör att HD kom till denna slutsats 
trots domstolens påpekande att ordet Spot hade varit den mest framträdande 
delen i det registrerade utförandet. HD:s resonemang bör antingen tolkas på 
det viset att ordet Spot förvisso ansågs ha haft ett framträdande, men inte ett 
dominerande inslag alternativt att skillnaderna i utförandet ansågs ha varit 
allt för stora för att tillåtas, även om Spot hade ett dominerande inslag. 

                                                 
253 NJA 1991:4 s. 23 (GATT). Se bilderna 15 och 16 i bilagan. 
254 Levin, JT 1990-91 s. 685. 
255 BoA R 519/2003-2 (TIFANY), st. 25. Se bilderna 17 och 18 i bilagan. 
256 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 21. 
257 NJA 2001:36 s. 269 (SPOTLIGHTSERIEN). Se bilderna 19 och 20 i bilagan. Se även 
OD 165/1999 (THE WARRIORS), s. 3 vad gäller omskrivning av ord. 
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5.7.3 Särskilt om användning av figurer 
Ändringar av figurer i ett varumärke är godtagbara, under förutsättning att 
varumärkets särskiljningsförmåga inte ändras.258 Se i det här sammanhanget 
de under avsnitt 4.6.1 uppmärksammade fallen LUSAN, CONTOUR, 
MAXOR OCH QUANTIEME.259 Se även följande fall: ordvarumärket IL 
PORTALE hade använts som ett figurvarumärke i färg, där ordet IL 
PORTALE förekom i färgen guld överst i en färgad rektangel med andra 
angivna ord under det aktuella varumärket, vilket tillsammans med figuren 
av en gyllene portal bildade en etikett för vinflaskor, vari ordvarumärket IL 
PORTALE utgjorde en del. OHIM ansåg att varumärkesanvändningen hade 
varit förenlig med registreringen, eftersom de övriga orden endast hade 
angivit vinsorten och hade därför en underordnad betydelse i förhållande till 
varumärket IL PORTALE. Förekomsten av figuren under varumärket 
ändrade inte det faktum att ordet IL PORTALE utgjorde det dominerande 
inslaget på etiketten, varför registreringen kunde kvarstå.260 

I fallet WEEK END ansåg OHIM att användningen av ett annat typsnitt inte 
påverkade varumärkets särskiljningsförmåga, eftersom orden WEEK END 
förekom i samma proportionella storlek som tidigare. Orden var dessutom 
fortfarande separerade från varandra, med det ena ordet placerat över det 
andra. Den klöver som fanns i figuren hade nu enbart bytt sida, varför 
helhetsintrycket av varumärket inte hade ändrats. Att varumärket hade fått 
ett tillägg i form av en hästvagn i varumärkets bakgrund, kunde inte ses som 
annat än ett beskrivande tillägg till varumärket som tillsammans med övriga 
ändringar inte förändrade de särskiljande egenskaperna hos varumärket.261 

OHIM ansåg, i fallet PUMA, att varumärkesinnehavaren hade rätt att 
använda sitt varumärke i en spegelvänd form, ett figurvarumärke före-
ställandes ett pumadjur. Utöver den spegelvända användningen av varu-
märket uppvisade detta inga skillnader jämfört med hur det var registrerat. 
Riktningen på figuren ansågs ha haft en underordnad betydelse i jämförelse 
med figurens utformning i övrigt.262 

Vad gäller användning av färg i varumärken kan följande påpekas: även om 
ett varumärke registrerats i svart och vitt är användning av färg godtagbart, 
under förutsättning att helhetsintrycket av varumärket inte förändras. Har ett 
varumärke däremot registrerats som ett färgvarumärke, är det av vikt att 
färgen faktiskt används.263 

                                                 
258 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 22. 
259 OD 206/2000 (LUSAN), s. 5 f.; OD 1120/2004 (CONTOUR), s. 5; OD 237/1999 
(MAXOR), s. 6 och T-147/03 (QUANTIEME), st. 29. 
260 OD 3477/2002 (IL PORTALE), s. 5 f. Se även fallet OD 242-2000 (SILVER), s. 4 där 
liknande omständigheter förelåg. 
261 OD 1308/2000 (WEEK END), s. 6. Se bilderna 21 och 22 i bilagan. 
262 OD 1835/2000 (PUMA), s. 7. Se bilderna 23 och 24 i bilagan. 
263 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 21-22. 
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5.7.4 Särskilt om tredimensionella varumärken 
Vad gäller tredimensionella figurvarumärken används dessa ofta i 
varierande storlekar, vilket dock i regel inte inverkar på särskiljnings-
förmågan. I det fall ett varumärke är en utstyrsel, anses i regel användning 
av detta varumärke tillsammans med andra varumärken godtas som 
användning i annan form, till exempel när en etikett fästs på en flaska.264 
OHIM:s riktlinjer ger ingen annan vägledning i detta avseende. OHIM har 
mig veterligen heller inte prövat frågan om användning i annan form 
gällande utstyrslar. Likt i andra fall bör dock helhetsintrycket inverka på 
bedömningen. 

5.7.5 Samtidig användning av flera varumärken 
I vissa branscher är det vanligt att varumärken används tillsammans med 
andra varumärken, där det ena utgör ett så kallat huvudvarumärke (house 
mark).265 Att ett varumärke används tillsammans med ett annat betyder inte 
med automatik att användningskravet inte kan uppfyllas. Istället ska det 
göras en bedömning i varje enskilt fall. I fallet MILES hade varumärket 
MILES ibland förekommit tillsammans med varumärket BASICS och vissa 
figurativa inslag. Dessa hade dock använts på ett vis där de var separerade 
från varumärket MILES, vilket därför inte hade påverkat varumärkets 
särskiljningsförmåga.266 Att varumärken vid denna typ av användning ska 
separeras från andra varumärken för att användningstvångets krav ska kunna 
uppfyllas, är ett genomgående tema i fler fall. OHIM har poängterat att om 
två var för sig registrerade varumärken används tillsammans, kan det 
resultera i att genomsnittskonsumenten kan komma att uppfatta ett av varu-
märkena som en del av kombinationen av de båda varumärkena till-
sammans. OHIM menade, i fallet CLASSIC, att det var högst sannolikt i det 
aktuella fallet, eftersom det aktuella ordvarumärket CLASSIC hade använts 
i kombination med ett annat varumärke, NESCAFÉ. Eftersom varumärkes-
innehavaren hade angett symbolen ® efter vart och ett av varumärkena och 
därigenom upplyst om att varumärkena var två separata varumärken, ansåg 
OHIM, att särskiljningsförmågan för varumärket CLASSIC, inte hade 
förändrats.267 I fallet La Mer menade Tribunalen att varumärkesinnehavaren 
inte hade kommit att använda varumärket på annat sätt än det var registrerat, 
vilket omständigheten att varumärket i fråga inte alltid hade använts 
tillsammans med företagsnamnet, talade för. I de fall varumärket och 
företagsnamnet hade förekommit tillsammans var det omtvistade varu-
märket alltid beläget under företagsnamnet.268 I fallet GARGOBULL var 
dock separationen mellan varumärket CARGOBULL och det andra ordet, 
SCHMITZ, inte lika tydlig. Ordvarumärket CARGOBULL, hade använts 

                                                 
264 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 22. 
265 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 23. 
266 OD 802/1999 (MILES), s. 5. 
267 OD 1317/2001 (CLASSIC), s. 8. 
268 T-418/03 (La Mer), st. 75. Se även det liknande fallet BoA R 930/2001-2 (CANNON), 
st. 29, där användningen dock inte ansågs ha varit förenlig med hur varumärket hade varit 
registrerat. 
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som en del av kombinationen SCHMITZ CARGOBULL, där 
CARGOBULL, angivet i gemener förutom bokstaven C, allt i en röd färg, 
var angivet under SCHMITZ, skrivet i versaler i en blå färg. Till höger om 
dessa ord fanns figuren av en blåfärgad elefant. OHIM menade att använd-
ningen på ett avsevärt sätt hade förändrat den form varumärket uppbar i 
varumärkesregistret, eftersom de två orden hade sammanlänkats på ett 
sådant vis att de hade bildat en enhet, trots det faktum att orden hade haft 
olika färger, varför allmänheten inte kunde uppfatta orden som två olika 
varumärken med olika funktioner. Användningen av denna form godtogs 
därför inte. Poängteras bör att OHIM i sin bedömning inte uttryckligen fäste 
avseende vid figuren av en elefant, vilken var en del av den form 
varumärket hade i det brittiska varumärkesregistret, men som inte utgjorde 
en del av varumärket såsom det var registrerat i Tyskland.269 Fallet 
CARGOBULL får därför tolkas på det viset att OHIM fäste större avseende 
vid att varumärket CARGOBULL hade använts tillsammans med ordet 
SCHMITZ, snarare än förekomsten av figuren. 

5.7.6  Användning av deskriptiva element 
Att ett varumärke använts tillsammans med deskriptiva delar, som beskriver 
vilken typ av produkt det rör sig om, vad gäller kvalitet, kvantitet, 
produktionsdatum, information om användningsområde eller geografiskt 
ursprung, godtas i regel som användning i annan form.270 Figurvarumärket 
UNDERGROUND ansågs ha använts i en form som inte hade förändrat 
varumärkets egenartade karaktär. Hovrätten menade att det använda varu-
märket, genom att ha kompletterats med orden ”HÄSSLEHOLM” och ”at 
LARETTE”, endast uppvisade vissa mindre avvikelser jämfört med 
varumärkesregisteringen.271 Se även de tidigare nämnda fallen WEEK END, 
MINUTO och IL PORTALE.272 
 
 

                                                 
269 OD 3484/2002 (CARGOBULL), s. 5. Se bilderna 25 och 26 i bilagan. 
270 OHIM guidelines (”The Manual”), s. 21. 
271 Svea hovrätt, Avd. 02, rotel 0201, mål nr T-67/06 (UNDERGROUND), s. 4 och 6. 
272 OD 1308/2000 (WEEK END), s. 6; BoA R 206/2000-3 (MINUTO), st. 17-19 och OD 
3477/2002 (IL PORTALE), s. 5 f. 
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6 Analys 
Även om användningstvånget regleras både i VMD, varigenom VML 
anpassats till direktivets bestämmelser, och VMF, visar det sig att kraven i 
dessa regelverk i huvudsak är desamma. Enbart på två punkter skiljer sig 
direktivets och förordningens lydelser åt. För det första vad gäller 
bestämmandet av tidpunkten för den relevanta periodens inledande och för 
det andra vad avser platsen för ett varumärkes användning. I övrigt är 
lydelsen av VMD och VMF i huvudsak identisk, även om tillämpningen av 
direktivet och förordningen vid en period skiljt sig åt i ett annat avseende, 
nämligen vad gäller den kvantitativa bedömningen av verkligt bruk. Även 
om min avsikt inte är att jämföra direktivet och förordningen med varandra, 
utan att istället belysa hur en varumärkesinnehavare kan uppfylla 
användningstvångets krav eller för den delen vilka argument en motpart till 
innehavaren kan framföra för att få innehavarens registrering upphävd, vare 
sig det gäller ett nationellt varumärke med registrering i Sverige, ett 
varumärke med en internationell registrering som gäller i Sverige eller ett 
gemenskapsvarumärke, spelar de stora likheter som finns mellan VMD och 
VMF en viktig roll, eftersom fall vilka avgjorts mot bakgrund av VMD har 
haft betydelse även vid tillämpningen av VMF och vice versa. Att så är 
fallet bekräftas av att EU-domstolen, Tribunalen och OHIM, vare sig det är i 
beslut från OD, BoA eller uttalanden i OHIM:s riktlinjer, har hänvisat till 
fall som avgjorts mot bakgrund av det andra regelverket av de två. Därför 
kan en varumärkesinnehavare eller dennes motpart som utgångspunkt 
studera hur användningstvånget har tillämpats i sig, istället för att se till om 
tillämpningen i första hand har avsett VMD eller VMF. Dock vill jag 
återigen påpeka att detta enbart bör vara en utgångspunkt, med tanke på de 
ovan nämnda skillnader som trots allt finns mellan regelverken.  

Även om ett varumärke betraktas som ett förmögenhetsobjekt och att det är 
användningen av detta som står i fokus, bör varumärkesinnehavare även ta 
hänsyn till särskilda aspekter när användning av ett varumärke av någon 
anledning företas av tredje man. För det första måste annans användning av 
en innehavarens varumärke grunda sig på ett samtycke från innehavarens 
sida. Även om det kan vara fråga om ett tyst samtycke, bör en varumärkes-
innehavare ge samtycket på förhand och även bekräfta detta skriftligen, 
eftersom det blir lättare att bevisa att samtycke faktiskt förelegat. Utöver 
frågan om samtycke, kan exempelvis överlåtelse eller licensiering av ett 
varumärke kräva särskild uppmärksamhet från en varumärkesinnehavares 
sida. I det fall denna förvärvat ett varumärke, men inte tänkt ta det i bruk 
direkt, bör den nya innehavaren skapa sig en bild av hur och vilken 
utsträckning varumärket använts tidigare och om denna användning har 
varit tillräcklig för att utgöra verkligt bruk. Har en varumärkesinnehavare 
istället licensierat användningen av ett varumärke till någon annan, bör inne-
havaren bevaka användningen av varumärket till den grad att innehavaren 
kan få en bild av om användningen utförs på ett vis som innebär att 
användningstvångets krav kan uppfyllas. Vad beträffar möjligheterna för en 
tredje man att använda ett varumärke i annan form, kan detta lösas i avtalet 
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mellan parterna, varigenom varumärkesinnehavaren kan kontrollera denna 
fråga. Att däremot kräva i avtalet att tredje man faktiskt företar användning 
är svårare, varför innehavaren, särskilt i det fall licensavtalet är exklusivt, 
bör tillse att parterna infogar en klausul i avtalet som ger innehavaren rätt att 
häva licensavtalet i det fall licenstagaren inte tagit varumärket i bruk inom 
viss föreskriven tid, varigenom innehavaren själv kan ta varumärket i bruk 
eller licensiera det till någon annan. Det är av vikt att en varumärkes-
innehavare har tillgång till material som visar att tredje man företagit 
användning av varumärket i fråga. Självfallet gäller detta även i det fall 
innehavaren själv företagit användning av varumärket. En domstol eller 
OHIM måste trots allt ha tillgång till material som visar att användning 
företagits, när och hur den har företagits, att det har skett i tillräcklig 
omfattning inom det territorium i förhållande till vilken användningen 
prövas och att användningen företagits i förhållande till de produkter 
varumärket är registrerat för, inte att det är troligt att så är fallet.  

Har en varumärkesinnehavare intresse av att upprätthålla en registrering, 
men inte företagit användning av varumärket i fråga i en större omfattning, 
är utsikterna för ett upprätthållande ändå goda, i vart fall så länge 
användningen inte grundat sig enbart på symboliska avsikter att undvika 
hävning av varumärkesregistreringen. En varumärkesinnehavares syfte med 
användningen torde inte behöva bedömas i andra fall än när användningen 
inte varit omfattande, när den förekommit under endast en kortare tidsperiod 
eller om till exempel användningen påbörjats eller återupptagits nära inpå 
någon annans ansökan om hävning av innehavarens varumärkesregistrering. 
Sådana omständigheter kan medföra att en domstol eller OHIM ser 
anledning att närmare utreda en varumärkesinnehavares syfte med en 
företagen användning, eftersom sådana omständigheter kan tala för att 
användning avsiktligen skett i så liten utsträckning som möjligt eller att en 
varumärkesinnehavare förstått att tredje man haft för avsikt att göra en 
ansökan om hävning av innehavarens varumärke. En varumärkesinnehavare 
har i sådana fall förvisso möjlighet att hänvisa till kommersiella intressen, 
vilka kan ha grundat sig på marknadsförhållanden, produkttypen, kunderna 
och företagets kapacitet, även om användningen företagits under en kortare 
period, i begränsad omfattning eller nära inpå en hävningsansökan. Dock 
bör den så kallade karenstiden observeras, vilket utesluter att en domstol 
eller OHIM kan hänföra användning inom den tremånadersperiod som före-
gått en sådan ansökan. Vad som krävs för att en varumärkesinnehavare ska 
anses vara i ond tro, har dock inte prövats, även om det inom doktrin har 
förespråkats att en varumärkesinnehavares kännedom om tredje mans avsikt 
att ansöka om hävning av innehavarens registrerade varumärke, ska räcka 
för att ond tro ska anses föreligga. Frågan är, menar jag, om inte det är 
tillräckligt att en varumärkesinnehavare vet att den inte företagit användning 
eller minimal sådan under fem års tid, för att den ska försättas i ond tro, 
eftersom utebliven användning kan utgöra ett incitament för tredje man att 
faktiskt ansöka om hävning. Av den anledningen bör en varumärkes-
innehavare ha små utsikter att argumentera för att den inte har varit i ond 
tro. Poängteras bör dock att det enbart är ond tro inom karenstiden som 
hindrar en domstol eller OHIM från att ta hänsyn till användning, vilken 
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hänför sig till karenstiden. I detta sammanhang bör även det uttalande EU-
domstolen gjorde i fallet Goemar uppmärksammas, nämligen att hänsyn kan 
tas till användning, vilken företas efter att en ansökan om hävning gjorts. 
Det kan diskuteras om detta uttalande är förenligt med bestämmelsen om en 
karenstid, men eftersom EU-domstolen menade att användning som företas 
efter en ansökan enbart kan ge en domstol vägledning i frågan hur använd-
ningen sett ut före det att ansökan gjordes, torde samma princip kunna 
tillämpas på användning som företas inom tre månader från en ansökan, i 
det fall en varumärkesinnehavare är i ond tro, genom att användning under 
denna tid enbart anses vara vägledande i en bedömning. Efter en ansökan 
känner ju en varumärkesinnehavare till att tredje man har för avsikt att få 
innehavarens registrering hävd, varför ond tro under karenstiden inte borde 
vara ett hinder för en domstol eller OHIM att se till användning som 
företagits under denna, även om sådan inte ska hänföras till verkligt bruk.  

Varumärkesanvändning måste till sin karaktär ha varit affärsmässig, där 
hänsyn tas till verksamhetens art, nämligen om den drivits med ett vinst-
intresse eller inte. Ett varumärke måste ha använts inom det territorium för 
vilket varumärkesanvändningen prövas, en bedömning som grundar sig på 
om en varumärkesinnehavare har avsatt produkterna på ett vis där anknyt-
ning till territoriet har skapats, exempelvis avseende användning av ett lands 
språk. Användningen måste dessutom ha varit riktad mot marknaden. Vad 
som är intern eller extern användning kan naturligtvis diskuteras, men av 
rättspraxis framgår att försäljning till en enda kund kan utgöra verkligt bruk, 
under förutsättning att denna kund inte tillhör ett distributionsnät som 
varumärkesinnehavaren kontrollerar. Bedömningen ska grunda sig på om en 
varumärkesinnehavare skapat avsättningsmöjligheter genom att ha tillhanda-
hållit den produkt ett varumärke är registrerat för. Det finns inget krav på att 
en varumärkesinnehavare måste skapa nya avsättningsmöjligheter, utan det 
räcker att redan skapade sådana, bibehålls. Att de ska bibehållas syftar dock 
inte till att utreda om en varumärkesinnehavare varit framgångsrik i sin 
varumärkesanvändning eller ens gått med vinst genom tillhandahållandet av 
den produkt ett varumärke är registrerat för. Det är tillräckligt om tillhanda-
hållandet grundat sig på ett intresse att omsätta den produkt som marknads-
förs med det aktuella varumärket. Samtidigt är försäljning nödvändig, eller i 
det fall det rör exempelvis en ideell verksamhet, tillhandahållande av någon 
form av vara eller tjänst till allmänheten.  

Förvisso är det möjligt att redan genom förberedande marknadsåtgärder 
uppfylla kravet på verkligt bruk utan att en produkt ännu förts ut på 
marknaden, under förutsättning att denna produkt avsätts på marknaden 
inom en nära framtid och att de förberedande marknadsåtgärderna är riktade 
mot slutmarknaden för produkten, men detta är trots allt enbart en 
undantagsregel som tillåter en varumärkesinnehavare att uppfylla 
användningstvångets krav. Det finns inga vägledande rättsfall att tillgå i det 
fall en varumärkesinnehavare har företagit marknadsförberedande åtgärder 
och därigenom uppfyllt kravet på verkligt bruk och där användningen av 
samma varumärke senare kommit att prövats på nytt på grund av att 
varumärkesinnehavaren faktiskt inte avsatt produkten inom en nära framtid. 
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Såsom EU-domstolen uttryckt i fallet Ansul och tillika HD i fallet 
Budweiser Budvar, skulle en varumärkesinnehavare i denna situation, under 
förutsättning att den skäliga tiden passerat, inte förmå att i ett sådant fall 
uppfylla användningstvångets krav. Därför får undantagsregeln avseende de 
förberedande marknadsåtgärderna sägas vara villkorad till den delen att 
produkten faktiskt måste komma att tillhandahållas och att det inte räcker 
med att varumärkesinnehavarens fortfarande har för avsikt att avsätta 
produkten. Kravet på att en varumärkesinnehavare måste tillgängliggöra den 
produkt som de förberedande marknadsåtgärderna vidtagits för, bör bero på 
svårigheten för en domstol eller OHIM att bedöma en varumärkes-
innehavares avsikt att företa verkligt bruk av varumärket.  

Rådande rättspraxis är att Tribunalen och EU-domstolen numera, både vad 
gäller tillämpning av VMD och VMF, godtar användning som varit minimal 
och som inte har varit kontinuerlig. Eftersom domstolarna inte har varit 
beredda att ställa upp en miniminivå för hur omfattande varumärkes-
användning behöver ha varit, går det naturligtvis inte att på förhand 
förutsäga hur begränsad användningen av ett varumärke kan ha varit för att 
kravet på verkligt bruk ändå ska kunna uppfyllas. Vilken nivå som tillåts 
beror på det enskilda fallet och efter att en helhetsbedömning med hänsyn 
till marknaden, kunderna, produkten och företagets kapacitet, vidtagits. 
Poängteras bör dock att det sistnämnda enbart är en vägledande faktor i 
bedömningen. Även om det inte finns en direkt lägsta gräns för varumärkes-
användning, har varumärkesinnehavare stora möjligheter att låta många 
faktorer spela in och genom den bevisning de lägger fram argumentera för 
att exempelvis användning i begränsad omfattning vägs upp av andra 
faktorer, exempelvis att användning pågått under en inte alltför kort period. 
Poängteras bör även att Tribunalen och EU-domstolen både vid tillämpning 
av VMD och VMF uttalat att till och med användning, vilken tidigare varit 
omfattande eller förekommit under en längre tid, kan kompensera använd-
ning i begränsad omfattning. Detta uttalande, menar jag, tyder på att även 
användning, vilken föregått den relevanta perioden kan tas i beaktande. Det 
är trots allt en helhetsbedömning som ska företas, även om det bör vara 
användning under den relevanta perioden som har avgörande betydelse vid 
en bedömning. Att se tillbaka mer än fem år i tiden skulle, menar jag, 
framförallt kunna ge en domstol eller OHIM vägledning vid en bedömning 
om en varumärkesinnehavare verkligen haft ett syfte och intresse av att 
faktiskt använda sitt varumärke. En varumärkesinnehavares syfte har visat 
sig väga tungt, även om ett syfte självfallet är svårt att bedöma, varför 
kvantitativa data behöver underbygga en bedömning av verkligt bruk. Det är 
för övrigt förhållandevis låga krav som numera ställs av Tribunalen vad 
beträffar tillämpningen av VMF i frågan om den kvantitativa bedömningen 
och som sedan tidigare tillämpats av OHIM. Det visar även de avgöranden 
EU-domstolen gett avseende tolkningen av VMD.  

Tidigare divergerande rättspraxis avseende den kvantitativa bedömningen 
rörande gemenskapsvarumärken, kan ha grundat sig på bedömningen av 
platsen för användningen av gemenskapsvarumärken och frågan om ett 
sådant varumärke måste ha använts i mer än en medlemsstat. Det krav som 
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Tribunalen tidigare ställt upp avseende den kvantitativa bedömningen får 
anses vara ersatt av de senaste fallen från Tribunalen, Hipoviton och 
Sunrider, där domstolen uttalade att det är en helhetsbedömning som ska 
företas, varför även användning i begränsad omfattning kan vara tillräcklig 
för att uppfylla kraven på verkligt bruk. Eftersom bedömningen om verkligt 
bruk avseende gemenskapsvarumärken görs med hela territoriet, gemen-
skapen, som bedömningsunderlag, bör användning vilken förekommit i vart 
fall i mer än en medlemsstat, ha varit mer omfattande än när användning av 
ett varumärke företagits enbart i en medlemsstat, för att verkligt bruk ska 
kunna uppfyllas. Eftersom Tribunalens tidigare avgöranden inte längre kan 
anses utgöra praxis, anser jag att nuvarande praxis innebär att användning av 
gemenskapsvarumärken inte behöver ha företagits i mer än en enda 
medlemsstat för att användningstvångets krav ska anses vara uppfyllda, just 
av den anledningen att minimal användning numera tillåts även avseende 
VMF. Poängteras bör dessutom att OHIM godtar användning i en enda 
medlemsstat. Dessutom tillåter exportundantaget att varor förses med ett 
varumärke för att sedan exporteras direkt utan att varorna faktiskt behöver 
avsättas inom gemenskapen för att kravet på verkligt ska kunna uppfyllas. 
Detta har uppmärksammats i doktrin. Om denna bestämmelse finns i såväl 
VMD som VMF är det svårt att se att exportundantaget skulle vara praktiskt 
möjligt att utnyttja i förhållande till gemenskapsvarumärken om innehavare 
av dessa varumärken skulle behöva företa användning i mer än en medlems-
stat inom EU.  

Vad gäller användning i förhållande till de produkter ett varumärke är 
registrerat för, tillåter rättspraxis i fall av partiell hävning att en registrering 
upprätthålls i en större omfattning än som avspeglar den faktiska använd-
ningen. För de produkter verkligt bruk företagits, kommer registreringen 
upprätthållas avseende den produktkategori eller underkategori vari den 
aktuella produkten kan placeras. Av denna anledning behöver en 
varumärkesinnehavare inte använda de produkter ett varumärke är 
registrerat för, i alla tänkbara varianter för att varumärkesregistreringen även 
fortsättningsvis ska kunna upprätthållas i en sådan omfattning som i vart fall 
innefattar möjligheten till den kommersiella utvecklingen av en produkt.  

Samtidigt uppvisar rättspraxis att registreringen av ett varumärke kan 
upprätthållas för produkter, vilka faktiskt inte längre tillhandahålls, men för 
vilka avsättningsmöjligheter i vart fall bibehålls. Att användningen av ett 
varumärke skett i relation till reservdelar eller andra delar av en vara som 
utgör en integrerad del av den ursprungliga produkten, bör dock vara lättare 
att bedöma än frågan vad som utgör närbesläktade varor, vilket EU-
domstolen i fallet Ansul menade skulle vara tillräckligt för att uppfylla 
kravet på verkligt bruk. Frågan är vad som kan anses falla inom ramen för 
närbesläktade varor. Denna fråga bör ses mot bakgrund av fallen Ansul, 
Nasdaq och Silberquelle, av vilka framgår att det måste finnas ett direkt 
samband mellan den produkt ett varumärke är registrerats för och den 
produkt som detta varumärke använts för. Utgången i fallet Silberquelle får 
sägas utgöra en gräns för vad som i vart fall inte tillåts falla inom ramen för 
närbesläktade varor. I det här fallet tillhörde den produkt som varumärket 
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hade använts för och den som registreringen hade avsett, skilda produkt-
kategorier. Av den anledningen anser jag att fallen Ansul, Nasdaq och 
Silberquelle måste ses i relation till Tribunalens ståndpunkt i fallet Aladdin, 
eftersom frågan om två olika produkter kan anses falla inom i ramen för i 
vart fall en och samma större produktkategori, bör vara vägledande vid 
bedömningen om användningen av ett varumärke för en produkt kan anses 
ha omfattat även den produkt en varumärkesregistrering har avsett. Utöver 
detta krävs det att den marknadsförda produkten och den som ett varumärke 
varit registrerat för, har sammankopplats på något vis, likt i fallen Ansul och 
Nasdaq.  

Utöver att regleringen av användningstvånget ger en varumärkesinnehavare 
möjlighet att i framtiden utveckla sitt produktbestånd, tillåter regelverken att 
en varumärkesinnehavare även utvecklar och modifierar ett varumärke i sig. 
För att visa hur en varumärkesinnehavare bör förhålla sig till regelverken i 
denna fråga, kan man ta en varumärkesinnehavares möjlighet att tillhanda-
hålla reservdelar till en vara som inte längre finns att tillgå på marknaden, 
men som varumärkesinnehavaren vill upprätthålla registreringen för, som 
exempel. I ett sådant fall bör varumärket för de ursprungliga varorna inte 
förändras i allt för stor utsträckning och inte tillfogas nya särskiljande 
egenskaper, eftersom sådana inslag i en ny utformning, men vilka inte 
utgjort en del av varumärkets registrerade utförande, kan medföra att 
användningen i det ändrade utförandet inte kan resultera i ett verkligt bruk. 
Utgör ord en del av varumärkets registrerade form, måste dessa bibehållas. I 
praxis har ord i varumärken behandlats, även om inte alltid som ett 
avgörande inslag i ett varumärke, så i vart fall som ett element som har stor 
inverkan i helhetsintrycket av ett varumärke. Mindre tillägg, vilka inte får 
ett dominerande inslag i den nya utformningen och inte förändrar varu-
märkets särskiljningsförmåga, är godtagbara. Detta gäller framförallt 
eventuella figurativa inslag i varumärket. Hur stort utrymmet för 
förändringar är, beror även på varumärkets ursprungliga utformning. Ett 
varumärke med redan hög särskiljningsförmåga medför att ändringar, under 
förutsättning att de ursprungliga, särskiljande delarna behålls, inte i lika stor 
utsträckning påverkar intrycket av varumärket. Dock får de nya delarna av 
varumärket inte komma att utgöra en dominerande beståndsdel, vilken gör 
att helhetsintrycket av varumärket förändras. Eftersom det görs en bedöm-
ning i varje enskilt fall, grundad på syn- och hörselintryck, sker bedöm-
ningen av användning i annan form på mer subjektiva grunder än övriga 
krav i användningstvånget, varför enbart riktlinjer kan ges. Tilläggas bör att 
så länge en varumärkesinnehavare uppfyller kravet på verkligt bruk genom 
att ha använt ett varumärke i en form som inte förändrat särskiljnings-
förmågan hos varumärket, kan varumärket i övrigt användas i vilken form 
som helst utan att det strider mot i vart fall användningstvångets regler.  

De giltiga skäl en varumärkesinnehavare kan uppvisa medför inte att kravet 
på verkligt bruk inte behöver uppfyllas. Istället förskjuts den relevanta 
perioden, varför en varumärkesinnehavare ges större möjlighet att uppfylla 
användningstvångets krav genom att en domstol eller OHIM, vid bedöm-
ningen av verkligt bruk, ser till en tidsperiod som omfattar mer än fem år 
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och utesluter den tid som en varumärkesinnehavare uppvisat giltiga skäl för. 
Inträffar omständigheter som kan utgöra giltiga skäl, bör en varumärkes-
innehavare enbart betrakta förekomsten av sådana skäl som en tillfällig 
åtgärd att inte behöva företa användning för varumärket under den tid skälen 
består. De omständigheter som en varumärkesinnehavare i första hand kan 
hänvisa till måste ha legat utanför varumärkesinnehavarens kontroll, 
omständigheter vilka typiskt sett utgör force majeure. Ekonomiska 
svårigheter, vilka uteslutande varit orsakade av en varumärkesinnehavarens 
verksamhet, eller andra interna faktorer såsom omorganisationer, kan inte 
grunda giltiga skäl. Här får det sägas föreligga en korrespondens med den 
bedömning som görs avseende verkligt bruk, nämligen att en 
varumärkesinnehavares affärsframgångar eller avsaknaden av dessa inte 
inverkar i bedömningen av verkligt bruk och att de heller inte påverkar 
bedömningen om innehavaren haft giltiga skäl till sin underlåtenhet.  
 
Det har dock visat sig att EU-domstolen, i fallet Lidl, kommit att i viss 
utsträckning tillåta även omständigheter, vilka en varumärkesinnehavare 
faktiskt har haft möjlighet att påverka, nämligen genomförandet av 
varumärkesinnehavarens affärsstrategi. EU-domstolen har uttalat att det ska 
göras en bedömning huruvida det kan anses vara orimligt att kräva att en 
varumärkesinnehavare skulle ha ändrat sin affärsstrategi för att därmed 
kunna undanröja avsättningshindren. Skulle en ändring av affärsstrategin ha 
medfört att en lämplig användning av varumärket inte hade varit möjlig, har 
varumärkesinnehavaren haft giltiga skäl. Bedömningen om vad som utgör 
en lämplig användning grundas alltså på en varumärkesinnehavares affärs-
strategi, vilken en varumärkesinnehavare trots allt har möjlighet att 
kontrollera fullt ut, även om inte alltid genomförandet av den. EU-
domstolen har dock påtalat att innebörden av giltiga skäl ska ges en snäv 
tolkning och att omständigheterna i varje enskilt fall avgör vad som kan 
utgöra en lämplig användning. Förekomsten av en lämplighetsbedömning 
ger dock en varumärkesinnehavare stort argumentationsutrymme i frågan 
om giltiga skäl. 
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7 Slutsatser 
Användningstvångets krav är inte utformade med en särskild marknad eller 
produkt för ögonen, däremot grundas bedömningen av verkligt bruk på en 
helhetsbedömning där sådana faktorer spelar roll. Begreppet verkligt bruk är 
förvisso centralt i regleringen av användningstvånget, men samtliga krav 
måste vara uppfyllda för att en varumärkesinnehavare ska kunna upprätt-
hålla en registrering. Kravet på verkligt bruk ger varumärkesinnehavare 
vidsträckta möjligheter att uppfylla användningskraven, eftersom 
varumärkesanvändning inte behöver ha varit särskilt omfattande eller pågått 
under en lång tid. Förutsättningen är dock att användning inte företagits 
enbart i syfte att upprätthålla en registrering. Även om en varumärkes-
innehavare inte använt ett varumärke i förhållande till alla produkter 
varumärket är registrerat för och partiell hävning företas, kan registreringen 
ändå komma att upprätthållas i en utsträckning som inte motsvarar den 
faktiska användningen av varumärket. Den relevanta perioden, under vilken 
verkligt bruk ska uppfyllas, nämligen en tid om fem år, hindrar inte att hän-
syn tas även till användning, vilken företagits inom den så kallade karens-
tiden, även om innehavaren varit i ond tro, eller avseende användning som 
företagits efter det att tredje man ansökt om hävning av en varumärkes-
registrering. Ett registrerat varumärke måste ha använts inom det territorium 
där varumärket är skyddat och i förhållande till vilken användningen prövas, 
en bedömning vilken grundar sig på om varumärkesanvändningen haft 
någon form av anknytning till detta territorium. Vad beträffar gemenskaps-
varumärken talar utformningen av regelverket för att användning inom en 
medlemsstat är tillräcklig för att upprätthålla varumärkesskydd inom hela 
EU. En varumärkesinnehavare har möjlighet att inom vissa gränser 
modifiera ett varumärkes utformning. Dock får särskiljande egenskaper och 
dominerande beståndsdelar, vilka utgjort en del av varumärkets registrerade 
utformning inte ha utelämnats vid användningen. Nytillkomna inslag i ett 
varumärke får inte ha uppburit mer än en låg särskiljningsförmåga och får 
inte ha getts en dominerande karaktär i varumärkets nya utformning. De 
giltiga skäl som varumärkesinnehavare kan hänvisa till vid underlåten 
användning hänförs inte enbart till omständigheter i form av force majeure, 
utan i viss uträckning även till omständigheter vilka orsakats av en 
varumärkesinnehavares affärsstrategi. 

Sammantaget uppvisar regleringen av användningstvånget en hög grad av 
flexibilitet, varför varumärkesinnehavare har stora möjligheter att 
argumentera för upprätthållandet av en registrering. Med tanke på att 
varumärkesinnehavare dessutom har fem år på sig att göra verkligt bruk av 
ett varumärke, har innehavare stora möjligheter att med lång framför-
hållning, planera en expandering av sin verksamhet, utan att varumärkes-
användningen i realiteten behöver ha blivit särskilt omfattande för att en 
varumärkesregistrering ska kunna upprätthållas, i det fall en expandering av 
verksamheten, såsom den planerats, dragit ut på tiden. 
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8 Förslag på framtida forskning 
- Tillämpningen av VMD, VML och VMF uppvisar som utgångs-

punkt likheter, inte enbart vad beträffar lydelsen av bestämmelserna, 
utan även tillämpningen av dessa. Vad VMD beträffar är dock 
frågan om medlemsstaterna tillämpar direktivet på ett i förhållande 
till andra medlemsstater, enhetligt vis. EU-domstolen tolkar förvisso 
direktivet i förhandsavgöranden, men avgör trots allt inte sakfrågor. 
Eftersom syftet med mitt arbete har varit att studera användnings-
tvånget för varumärken, vilkas registrering gäller i Sverige, har 
frågan om VMD tillämpas enhetligt inom EU, inte fallit inom ramen 
för mitt arbete. Huruvida en enhetlig tillämpning av direktivet 
faktiskt förekommer eller om rent av skillnader kan utläsas, är värt 
att studera närmare.273 
 

- Eftersom marknaden och produkttypen inverkar i bedömningen av 
verkligt bruk, är vidare studier av användningstvånget i förhållande 
till en specifik bransch eftersträvansvärda i syfte att urskilja särskilda 
marknads- och produktspecifika hänsynstaganden.  
 

- Eftersom frågan om ett gemenskapsvarumärke måste ha använts i 
mer än en medlemsstat, är omdiskuterad, hade närmare studier av 
denna fråga, men i ett konkurrensrättsligt perspektiv kunnat ge 
diskussionen en större bredd.  
 

- Avslutningsvis är frågan om kollektivvarumärken kräver särskilda 
hänsynstaganden vid en bedömning om användningstvångets krav är 
uppfyllda eller inte. 

 

                                                 
273 C-40/01 (Ansul), st. 27-29. Se även de förenade målen C-414/99-C-416/99 (Zino 
Davidoff), st. 39, 42, vari hänvisning görs till C-355/96 (Silhouette), st. 24 och 25, fall vilka 
dock inte berört användningstvånget, men där EU-domstolen uttryckt att VMD ska tolkas 
på det viset att direktivet medfört en fullständig harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftningar. 
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T-174/01 (Silk Cocoon)  

T-39/01 (Hiwatt)  

T-32/00 (Messe)  

T-156/01 (Giorgio Aire)  

OHIM:s praxis  

BoA R 991/2008 (Red Bull)  

BoA R 432/2008-2 (Bugatti)  

BoA R 371/2008-1 (Norton & Wilson)  

BoA R 1168/2005-4 (Crunch)  

BoA R 519/2003-2 (TIFANY)  

BoA R 930/2001-2 (CANNON)  

BoA R 812/2000-1 (BIOTEX)  

BoA R 206/2000-3 (MINUTO)  

BoA R 821/1999-3 (Renolin)  

BoA R 362/1999-1 (Hervalia)  

Cancellation division 27 maj 2011 (Navoban)  

OD 1120/2004 (CONTOUR)  

OD 3848/2002 (CARGOBULL)  

OD 3477/2002 (IL PORTALE)  

OD 2621/2001 (Advance)  

OD 1063/2001 (Anastasia)  

OD 1507/2001 (Diadur)  

OD 1317/2001 (CLASSIC)  

OD 374/2001 (Malibu)  

OD 120/2001 (Ecros/Ercos) 

OD 1835/2000 (PUMA)  
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OD 1714-2000 (CASTILLO DE PERELADA)  

OD 1308/2000 (WEEK END)  

OD 1044/2000 (CAFES EL CRIOLLO ZARAGOZA)  

OD 242/2000 (SILVER)  

OD 206/2000 (LUSAN)  

OD 1513/1999 (Berol/Terol)  

OD 802/1999 (MILES)  

OD 609/1999 (COMPUTERVISION)  

OD 421/1999 (Cerezyme)  

OD 298/1999 (Apomed/Apomedica)  

OD 295/1999 (TACK)  

OD 237/1999 (MAXOR)  

OD 165/1999 (THE WARRIORS)  

OD 137/1999 (Filella/Fixella)  

Högsta domstolen  

NJA 2008:92 alternativt NIR 2010 s. 476 ff. (The Home Depot)  

NJA 2006:2 (Blockbuster)  

NJA 2005:68 (Entelcard)  

NJA 2001:36 (SPOTLIGHTSERIEN)  

NJA 1991:105 (BIGMAC)  

NJA 1991:4 (GATT)  

NJA 1987:5 (Budweiser Budvar)  

NJA 1983:158 (Agrivet/Agrisept) 
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Hovrätt  

Svea hovrätt mål T 8551-08 (A-DERMA)  

Svea hovrätt, Avd. 02, rotel 0201, mål nr T-67/06 (UNDERGROUND)  

Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 17 december 1985 mål T-
231/85, se NIR 1990 s. 466 (s. 480) (Escapade).  

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 juni 1984, se NIR 1985 s. 
592 (TOM)  

Svea hovrätts dom den 20 maj 1983, se NIR 1984 s. 119 ff. (Golden Line)  

Svea hovrätts dom den 23 jan 1981, se NIR 1990 s. 466 (NOBEL BOFORS)  

Tingsrätt  

Stockholms tingsrätt mål 1478/93, se NIR 1995 s. 310 (Triumf)  

Generaladvokaters förslag till avgörande vid EU-domstolen  

Generaladvokatens förslag till avgörande i C-442/07 (Radetzky)  

Generaladvokatens förslag till avgörande i C-40/01 (Ansul)  

Generaladvokatens förslag till avgörande i C-291/00 (Diffusion) 
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