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Summary 
The continuous growing importance of trademarks in relation to the value 
and success of a business, the effects of trademark law on sound market 
competition and the forthcoming legislative EU trademarks reform package 
create several potential judicial aspects. One aspect is the use requirement 
and in particular the genuine use requirement, which has been the subject of 
constant debate. The use requirement is discussed in legislative history and 
multiple EUD rulings, but also in doctrine and in the MPI-study. EU and 
national law as well as international treaties and other legal systems 
stipulate the use requirement. The overall general opinion only deem 
trademarks put to genuine use as justifiable for protection. This thesis aims 
to examine and analyze the consequences of different interpretations of the 
genuine use requirement for the legislative application of the provision on 
both national and EU level. An international outlook on the American legal 
system helps nuancing the European use requirement and serves as 
inspiration for an analytical discussion of altering the shortcomings that 
have been acknowledged in the EU and Swedish law in force. 
 
The further meaning of the use requirement depends on the interpretation of 
the concept of genuine use. If on the one hand very little commercial 
activity is required to fulfill the genuine use requirement it increases the risk 
of losing the purpose of the provision. But if on the other hand the use 
requirement is too strict it can become a market entry barrier rather 
restricting than contributing to sound market competition. Accordingly it’s a 
strenuous task to find balance in the formulation and application of the use 
requirement.  
 
Neither EUD:s rulings nor the proposals of the MPI-study on the use 
requirement has led to any noticeable alterations in the legislative EU 
trademarks reform package which enter into force during 2016. A possible 
way to interpret the lack of change to the use requirement could be that the 
legislator considers the rulings in EUD, including the Ansul and Onel/Omel 
rulings, to suffice in clarifying the use requirement to an appropriate extent.  
 
Given the results of the MPI-study and the international outlook on the 
American legal system, the writer finds it doubtful that the legislator has 
chosen not to dedicate more attention to the use requirement in the 
legislative reform package. Particularly not in respect of the objectives 
stipulated in the preamble of the new VMD and the revised VMF. It is yet to 
early to determine whether the changes the legislator has chosen to make 
will suffice in obtaining the goals set out in the preambles. The future will 
demonstrate if the alterations were satisfactory in creating a flexible, 
effective and efficient legislative European trademarks system. 
 
 
 



 
2 

Sammanfattning 
Varumärkets växande betydelse för företagens framgång och värde, de 
effekter som varumärkesrätten har för en sund marknadskonkurrens och det 
stundande europeiska varumärkesrättsliga reformpaketet skapar flertalet 
potentiella infallsvinklar för en juridisk framställning. En av dessa är den 
grundläggande regeln om användningstvång, i synnerhet kravet på verkligt 
bruk däri, som ständigt varit föremål för diskussion. Användningstvånget är 
omdiskuterat i förarbeten och i flertalet avgöranden i EUD, men även i 
doktrin och i MPI-studien. Användningstvånget stadgas förutom i 
gemenskapsrätt och i nationell rätt även i internationella traktat och i andra 
rättsordningar. Det råder i huvudsak en gemensam uppfattning om att det 
endast är försvarbart att de registrerade varumärken som faktiskt används 
åtnjuter skydd. Framställningen syftar till att undersöka och analysera vilka 
konsekvenser olika tolkningar av kravet på verkligt bruk kan få för den 
rättsliga tillämpningen av bestämmelsen på såväl gemenskapsrättslig som på 
nationell nivå. En internationell utblick mot det amerikanska rättssystemet 
bidrar med en nyanserad bild av det europeiska användningstvånget samt 
ger inspiration till analysdelens diskussion om förändring av de brister som 
uppmärksammas i den gällande rätten i EU och i Sverige. 
 
Vad användningstvånget de facto innebär beror främst på tolkningen av 
begreppet verkligt bruk. Om det å ena sidan krävs ytterst lite kommersiell 
aktivitet för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt finns det stor risk 
att bestämmelsens syfte går förlorat. Om användningstvånget å andra sidan 
blir för strikt riskerar bestämmelsen att bli en inträdesbarriär på marknaden 
som snarare begränsar än främjar sund konkurrens. Att hitta en balans i 
utformningen och tillämpningen av användningstvånget är således en svår 
uppgift.  
 
Varken EUD:s avgöranden eller MPI-studiens förslag gällande 
användningstvång har föranlett någon större förändring i det europeiska 
varumärkesrättsliga reformpaket som träder i kraft under år 2016. Ett sätt att 
tolka avsaknaden av förändring av användningstvånget är att lagstiftaren 
anser att de avgöranden som skett i EUD, däribland Ansul- och Onel/Omel-
avgörandena, redan förtydligat användningstvånget på ett lämpligt sätt och i 
tillräcklig utsträckning.  
 
I författarens mening är det, mot bakgrund av MPI-studiens resultat och den 
internationella utblicken mot USA, tveksamt om lagstiftaren ägnat 
användningstvånget tillräcklig uppmärksamhet i reformpaketet. Särskilt inte 
med hänsyn till den målsättning som anges i skälen till det nya VMD och 
till den reviderade VMF. Det är i nuläget för tidigt att konstatera om de 
förändringar som lagstiftaren valt att göra kan uppnå det resultat som anges 
i skälen. Framtiden får utvisa om förändringarna är tillräckliga för att skapa 
ett smidigt, effektivt och ändamålsenligt europeiskt varumärkessystem. 
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Förord 
Efter snart fem år på juristprogrammet i Lund står jag nu redo för att ta 
klivet ut i arbetslivet. Bakom mig lämnar jag tentahets, matlådor och 
pusslande med studiebidraget, men också en fantastisk tid med JF-
engagemang, Juristjour, Futuralkarneval, sittningar, vårbaler, höstfester, 
praktik, utbytestermin i Melbourne och mycket mer. Jag tar med mig många 
nya vänner och erfarenheter och blickar framåt i hopp om att stundande 
arbetsliv kommer att skänka mig lika mycket glädje som det snart passerade 
studentlivet gjort. Jag vill självklart även ta tillfället i akt att visa tacksamhet 
till min familj, min sambo och mina vänner för allt stöd och uppmuntran 
under utbildningens gång. Vidare vill jag rikta ett stort tack till min 
handledare Hans Henrik Lidgard som genom sin gedigna erfarenhet och 
kunskap och sin juridiska träffsäkerhet bidragit med insiktsfulla synpunkter 
under arbetets gång.  
 
Malmö, Sverige – mars 2016 
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Förkortningar 
ECTA European Communities Trade Mark 

Association 
Et seq.  Et sequentia (latin för “och följande”) 
EUD Europeiska unionens domstol 
GA Generaladvokaten 
INNO-tec Institut für Innovationsforschung, 

Technologiemanagement und 
Entrepreneurship 

INTA International Trademark Association 
ITU-registrering “Intent-to-use”-registrering 
OHIM/KHIM Office for Harmonization in the Internal 

Market (Trade Marks and Designs)/ 
Kontoret för harmonisering i den inre 
marknaden (varumärken och mönster) 

Madridprotokollet Madridprotokollet (internationell 
registrering av varumärken) 

MPI  Max Planck Institutet för immaterialrätts- 
och konkurrenslagstiftning 

MPI-studien ”Study on the Overall Functioning of the 
European Trade Mark System” av Max 
Planck Institutet för immaterialrätts- och 
konkurrenslagstiftning 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv Avd. I 
Nya VMD Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 
för tillnärmning av medlemsstaternas 
varumärkeslagstiftning (omarbetning) 

Pariskonventionen (PK) Pariskonventionen för industriellt 
rättsskydd 

Prop. Proposition 
PRV Patent- och registreringsverket 
Pub.L Public Law 
Reviderade VMF  Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 2015/2424 av den 16 december 
2015 om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 207/2009 om 
gemenskapsvarumärken 

SOU Statens offentliga utredningar 
Stat. Statutes at Large 
SvJT Svensk Juristtidning 
TRIPs-avtalet Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights 
U.S.C. United States Code 
USPTO  United States Patent and Trademark 

Office 



 
5 

VML Varumärkeslag (2010:1877) 
Varumärkesdirektivet (VMD) Europaparlamentets och rådets direktiv 
 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om 
 tillnärmningen av medlemsstaternas 
 varumärkeslagar 
Varumärkesförordningen (VMF) Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av 

den 26 februari 2009 om 
gemenskapsvarumärken 

Äldre varumärkeslagen  Varumärkeslag (1960:644) 
Äldre varumärkesdirektivet Rådets första direktiv av 21 december 

1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar 
(89/104/EEG)  

Äldre varumärkesförordningen Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 
20 december 1993 om 
gemenskapsvarumärken 

WTO World Trade Organization 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Varumärkesrätten är ett av de juridiska områden som i hög grad är 
harmoniserat ur ett internationellt perspektiv. Det är vidare ett område under 
ständig och snabb utveckling som till stor del beror på att de praktiska 
förutsättningarna förändras i takt med varumärkets exponentiellt växande 
betydelse för företagen och för en väl fungerande marknadskonkurrens. Det 
är en stor rättslig utmaning att anpassa lagstiftningen efter denna utveckling. 
Samtidigt skapar den höga utvecklingstakten många intressanta 
infallsvinklar. I såväl nationell varumärkesrätt som i gemenskapsrätten 
stadgas ett grundläggande krav för den som innehar ett registrerat 
varumärke, nämligen användning. I de fall ett registrerat varumärket inte 
används är det inte försvarbart att märket åtnjuter skydd som varumärke.1 
Innebörden av användningstvånget och i synnerhet kravet på verkligt bruk 
däri är ständigt föremål för diskussion och har vid flertalet tillfällen varit 
föremål för avgörande i EUD. I det förhållandevis nya och synnerligen 
uppmärksammade Onel/Omel-avgörandet2 diskuterades kravet på verkligt 
bruk i förhållande till geografisk utbredning.  
 
Användningstvånget och kravet på verkligt bruk har även behandlats i en 
studie av EU:s varumärkessystem som MPI har genomfört på uppdrag av 
EU-kommissionen. MPI har som ett resultat av studien gett ett förslag om 
samexistens som innebär att nya nationella varumärken ska kunna 
samexistera med gemenskapsvarumärken som varit registrerade i minst 15 
år med specifika förutsättningar för användningen. Som ett resultat av en 
strategi med syfte att modernisera det gemenskapsrättsliga och nationella 
varumärkessystemet genom att göra det mer effektivt, ändamålsenligt och 
konsekvent, där MPI-studien3 var tänkt att utgöra en viktig komponent i 
utredningen, publicerades i slutet av 2015 ett europeiskt paket med rättsliga 
varumärkesreformer. Paketet inkluderar det nya VMD som trädde i kraft 
den 13 januari 2016 och en serie ändringar avseende VMF (reviderade 
VMF) som träder i kraft den 23 mars 2016.4 Användningstvång stadgas 
även i internationella traktat och i andra rättsordningar, däribland 
amerikansk rätt, varför en jämförelse med den amerikanska tillämpningen 
kan ge uppsatsen ytterligare en dimension. 
 
Med tanke på den exponentiella betydelse som ett varumärke har kommit att 
få för ett företags initiala och fortsatta framgång och värde, de effekter som 
varumärkesrätten har för en sund marknad i stort och de förändringar som 

                                                
1 SOU 1958:10 s. 179; skäl 9 VMD; skäl 10 VMF. 
2 Mål C-149/11 Onel/Omel. 
3 ”Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System” av Max Planck 
Institutet för immaterialrätts- och konkurrenslagstiftning. 
4 KOM(2011) 287 slutlig, 24.05.2011; ECTA-rapport, s. 2. 
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sker i det europeiska varumärkessystemet lämpar sig den grundläggande 
regeln om användningstvång väl för en genomgående undersökning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Framställningens syfte är att få en nyanserad bild av det nationella och 
gemenskapsrättsliga användningstvånget och framförallt kravet på verkligt 
bruk. Detta genom att undersöka vilka krav användningstvånget föreskriver 
och vilka skäl som rimligen undandrar rättighetsinnehavaren detta krav samt 
undersöka och analysera vilka konsekvenser olika tolkningar av kravet på 
verkligt bruk kan få för den rättsliga tillämpningen av bestämmelsen på 
såväl gemenskapsrättslig som på nationell nivå. Med hjälp av följande 
frågeställningar ska syftet med uppsatsen nås: 
  

• Vilka konsekvenser kan olika tolkningar av villkoren för 
användningstvång, i synnerhet kravet på verkligt bruk, få för det 
europeiska varumärkessystemet? 

o Hur kan balansen mellan de nationella systemen och det EU-
rättsliga systemet komma att påverkas?  

o Hur kommer gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär 
att påverkas?  

• Hur förhåller sig det gemenskapsrättsliga användningstvånget och 
kravet på verkligt bruk däri till regleringen i den amerikanska 
rättsordningen? 

1.3 Metod och material 
I framställningen används huvudsakligen rättsdogmatisk metod med  
utgångspunkt i rättskälleläran för att fastställa och analysera innehållet i 
gällande rätt (de lege lata), det vill säga att studera och analysera det 
varumärkesrättsliga användningstvånget mer djupgående i såväl lagstiftning 
och praxis som i förarbeten och doktrin.5 Värt att nämna är att 
rättsdogmatiken även kan inbegripa relativt fri argumentation innehållande 
kritik och rättspolitiska ställningstaganden.6 Gällande rätt i form av såväl 
nationell som gemenskapsrättslig lagstiftning samt praxis från nationell 
domstol och EUD studeras och analyseras i framställningen mot bakgrund 
av förarbetsuttalanden, gemenskapsrättsliga dokument och den diskussion 
som förs i doktrin. De gemenskapsrättsligt skapade normerna används som 
en del i den rättsdogmatiska metoden då de beaktas som en del av den 
svenska rättsordningen.7 Mot bakgrund av att det gemenskapsrättsliga 
materialet är en betydelsefull del för framställningen kommer det 
kommenteras specifikt. I uppsatsen redogörs även för MPI:s förslag om 
samexistens8 i förhållande till kravet på verkligt bruk. 
 
                                                
5 Sandgren (2007), s. 36 f; Lehrberg (2015), s. 203 f. 
6 Sandgren (2007), s. 53. 
7 Lehrberg (2015), s. 112 f. 
8 Detta förslag redogörs för i MPI-studien. 
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Som en del i den rättdogmatiska metoden tillämpas även ett vidare begrepp 
av rättskälleläran, nämligen den rättsvetenskapliga metoden och mer 
specifikt det komparativa perspektivet9. Det komparativa perspektivet 
tillämpas och får betydelse framförallt för att hitta inspiration till förändring 
av de brister som uppmärksammas i den gällande rätten.10 Det komparativa 
perspektivet tillämpas således i den internationella utblicken mot det 
amerikanska rättssystemets syn på användningstvång. Det kan ge intressanta 
infallsvinklar och möjlighet till jämförelser som kan bidra till att ge en 
nyanserad bild av det nationella och gemenskapsrättsliga 
användningstvånget samt dess effekter.  
 
Uppsatsen följer löpande utvecklingen av det europeiska och nationella 
användningstvånget under de senaste 20 åren. Den antar med hjälp av 
redogörelsen för utvecklingen av gällande rätt samt det komparativa 
perspektivet i den avslutande analysen ett de lege ferenda-perspektiv där 
den framtida utvecklingen och lämpligheten i gällande rätt kritiskt 
analyseras och diskuteras.11 I analysdelen anläggs även ett visst 
rättsekonomiskt och rättspolitiskt perspektiv genom att de rättsliga 
upptäckter som gjorts analyseras i en ekonomisk och samhällelig kontext.  
 
Lagstiftningen är den primära rättskällan för att besvara juridiska frågor, så 
även gällande frågor avseende regeln om användningstvång. Lagstiftningen 
ger alltså en bra grund för tillämpningen av användningstvånget. Däremot är 
det främst i praxis som vidare vägledning gällande tolkningen av de 
specifika villkoren för användningstvångets tillämplighet utvecklats. 
Rättspraxis är ofta synnerligen viktig för att få en helhetsbild av rättsläget. I 
framställningen används i första hand avgöranden från HD eller EUD, 
eftersom det främst är de högsta instansernas domar som tillmäts 
prejudikatvärde. I sammanhanget bör dock noteras att 
prejudikatsbundenheten är relativ, det vill säga att traditionellt sett anses 
även värdet av de högsta instansernas prejudikat ha varierande betydelse 
mot bakgrund av tyngden av de skäl som anförs som motivering för 
domslutet.12  
 
Viss vägledning avseende användningstvånget går även att finna i 
förarbetena, särskilt gällande tolkningen av nationell rätt. Här kan tilläggas 
att förarbetena visserligen inte är bindande i svensk rätt, men de anses trots 
det ha stor betydelse som rättskälla och kunna ge vägledning om 
lagstiftarens syfte.13 Inom gemenskapsrätten har istället EUD:s avgöranden 
större betydelse eftersom den lagstadgade rätten många gånger är vag och 
målinriktad utan vidare vägledning. Dessutom har förarbetena i 
gemenskapsrättsammanhang en undanskymd roll. De tillämpningsproblem 
som uppstår får då lösas av EUD genom teleologisk tolkning där den 
tolkning som är mest gynnsam för gemenskapsrättens utveckling väljs. Ett 

                                                
9 Sandgren (2007), s. 36 ff.  
10 Olsen (2004), s. 122 & 136; jfr Lambertz (2002), s. 270. 
11 Lehrberg (2015), s. 268 ff.  
12 Lehrberg (2015), s. 172 ff. 
13 Lehrberg (2015), s. 158 ff.  
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avgörande i EUD är bindande för den nationella domstol som begärt 
förhandsavgörande. Däremot har EUD aldrig ansett sig formellt bunden av 
sina egna prejudikat.14  
 
Det är även viktigt att nämna att doktrin ofta har ett begränsat värde som 
rättskälla. Således bör ett kritiskt förhållningssätt alltid antas mot denna. Det 
ska dock tilläggas att det förekommer att enskilda verk eller en enskild 
författare uppnår sådan status att verket eller författarens åsikter får stor 
betydelse för rättstillämpningen. De faktorer som ofta anges som avgörande 
för att doktrin ska uppnå status som rättskälla av hög dignitet är bokens 
ålder, bredd och tillförlitlighet.15 I framställningen hänvisas till viss litteratur 
och artiklar, främst från framstående jurister på immaterialrättens område16, 
för att få en mer djupgående bild av kravet på verkligt bruk liksom dess 
effekt på marknaden. Med varumärkesrättens höga utvecklingshastighet i 
åtanke används i största möjliga mån litteratur och artiklar publicerade efter 
2010. I de fall äldre doktrin används i framställningen har noggranna 
överväganden rörande informationens aktualitet för dagens varumärkesrätt, 
oberoende av de förändringar som skett, gjorts. 
 
Sammanfattningsvis kan gällande framställningens material sägas att 
lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin som specifikt inriktar sig på 
användningstvånget används. Korrelerande nationell, gemenskapsrättslig, 
internationell och amerikansk lagstiftning och doktrin i uppsatsens olika 
kapitel knyts samman genom jämförande hänvisningar. Dessa hänvisningar 
bidrar samtidigt till framställningens röda tråd. Likaså kommer relevanta 
rättsfall från respektive rättsordning ge framställningen en komparativ ton.  

1.4 Avgränsningar 
Att uttömmande redogöra för alla aspekter av användningstvånget är ett för 
framställningens omfång för omfattande ämne. Med hänsyn till uppsatsens 
begränsade utrymme görs därför vissa begräsningar i undersökningen för att 
kunna behandla ämnet på ett så koncist och givande sätt som möjligt.  
Avgränsningarna syftar till att lägga en tydlig grund för den avslutande 
analysdelen och att skapa en röd tråd där Sverige och EU är i fokus. Således 
behandlas den nationella varumärkesregleringen VML och de 
gemenskapsrättsliga varumärkesregleringarna VMD och VMF, övriga EU-
medlemsstaters lagstiftning behandlas inte. Internationell rätt och en 
utomeuropeisk rättsordning i form av amerikansk rätt bidrar till en djupare 
förståelse av användningstvånget och kravet på verkligt bruk. På så sätt 
skapas bra förutsättningar för en nyanserad analys av kravet på verkligt 
bruk, både utifrån från ett rättsligt, men även utifrån ett 
marknadsekonomiskt perspektiv. 
 

                                                
14 Hettne och Otken Eriksson (2005), s. 49 ff. 
15 Lehrberg (2015), s. 205 f. 
16 Exempelvis Marianne Levin, Ulf Bernitz, Annette Kur och Thomas Dreier.  
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Användningstvångets historiska utveckling behandlas endast översiktligt, 
men framställningen är kronologiskt uppbyggd. Endast material som 
publicerats och trätt i kraft före den 18 mars 2016 beaktas i uppsatsen och 
anses som gällande rätt. Det ska här tilläggas att det nya VMD trädde i kraft 
den 13 januari 2016 och att den reviderade VMF träder i kraft den 23 mars 
2016. Eftersom det vid författandet av framställningen inte kommer att ha 
skett några avgöranden med tillämpning av det nya VMD och 
medlemsstaterna dessutom har upp till tre års tidsfrist att implementera det 
nya VMD kommer utgångspunkten att vara det VMD som gällde fram till 
den 13 januari 2016. Vidare kommer framställningen inte heller att utgå från 
den reviderade VMF då den inte har trätt i kraft innan framställningen 
lämnas in. De eventuella ändringar som det nya VMD och den reviderade 
VMF innebär för regeln om användningstvång diskuteras i kapitel 5.2 och i 
analyskapitlet. 
 
Endast vissa internationella avtal17 kommer att redogöras för. De används i 
jämförande syfte och de behandlas inte mer djupgående än vad som är 
nödvändigt för att bidra med förståelse för och belysa skillnaderna gentemot 
gemenskapsrätten. Övriga internationella instrument såsom 
Bernkonventionen18 och Madridprotokollet lämnas utanför framställningen. 
Vidare läggs, i den rättsliga bakgrunden, störst vikt vid de funktioner och 
rättsregler som är nödvändiga för förståelsen av användningstvånget och 
kravet på verkligt bruk av varumärken. Även användningstvångets 
historiska utveckling behandlas översiktligt med fokus på de förändringar 
som på ett nyttigt sätt bidrar till framställningens huvudfokus. 
Användningstvånget behandlas med huvudfokus på bestämmelsens 
specifika villkor och särskilt kravet på verkligt bruk samt vad som krävs för 
att rätten till registrering ska kvarstå. Hävningsförfarandet vid underlåtenhet 
att använda ett registrerat varumärke behandlas inte. Den internationella 
utblicken begränsas till en jämförelse med USA och amerikansk rätt då 
denna rättsordning på varumärkesrättens område och dessutom samhälls- 
och marknadsmässigt har många gemensamma nämnare med 
gemenskapsrätten och EU.  

1.5 Forskningsläge 
På uppdrag av kommissionen har MPI gjort en övergripande utredning av 
hur det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet fungerar19. MPI-studien 
genomfördes under ledning av professor dr. Reto Hilty och skrevs av 
professorerna dr. Annette Kur och dr. Roland Knaak på MPI. Utredningen 
resulterade i en ingående diskussion om kravet på verkligt bruk och i att 
MPI framlade ett förslag om samexistens. Studien var tänkt att ligga till 
grund för arbetet med och införandet av det nya VMD och den reviderade 
VMF.  

                                                
17 TRIPs-avtalet och Pariskonventionen (PK). 
18 Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk är en internationell 
överenskommelse som ingicks år 1886. 
19 MPI-studien.  
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1.6 Disposition 
I nästkommande kapitel ges en rättslig bakgrund till det varumärkesrättsliga 
användningstvånget, där den historiska utvecklingen och varumärkets 
funktioner behandlas översiktligt för att ge läsaren den grundläggande 
förståelse och de baskunskaper som är viktiga för den fortsatta 
framställningen. I kapitel två redogörs mer ingående för de 
gemenskapsrättsliga regleringarna och den nationella lagstiftningen som 
berör användningstvånget samt hur dessa utvecklats. Här är tanken att 
läsaren ska ges en vidare förståelse för användningstvånget och de villkor 
detta innefattar, i synnerhet kravet på verkligt bruk. I kapitel fyra redogörs 
för MPI-studiens resultat gällande kravet på verkligt bruk, förslaget om 
samexistens samt en ekonomisk aspekt. I kapitel fem behandlas den 
utveckling som skett i praxis och lagstiftningsarbetet efter det att MPI-
studien publicerades. I det sjätte kapitlet görs en komparativ internationell 
utblick mot den amerikanska rätten och hur den behandlar användning av 
varumärken. I det avslutande kapitlet analyseras det material som 
framställningen framlagt och de lege lata-perspektivet skiftas därmed till ett 
de lege ferenda-perspektiv.  
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2 Rättslig bakgrund 
Följande kapitel kommer att ge en övergripande framställning av hur den 
varumärkesrättsliga bestämmelsen om användningstvång uppkommit och 
vad som motiverat detta. Vidare redogörs för de bestämmelser som reglerar 
användningstvång i nationell rätt och i gemenskapsrätt samt i vissa 
internationella akter. I detta kapitel ges ingen närmare beskrivning av 
tolkningen och innebörden av dessa bestämmelser och dess rekvisit. 
Kapitlet syftar till att ge läsaren grundkunskap och en generell översikt av 
användningstvånget.   

2.1 Användningstvångets bakgrund 
Till skillnad från patent- och mönsterskyddet saknar varumärkesskyddet 
tidsbegränsning – skyddet kan i princip vara oändligt.20 Mot bakgrund av 
möjligheten till ett icke tidsbegränsat skydd föreligger en uppfattning om att 
varumärkesskyddet endast är motiverat i de fall varumärket används. Såväl 
den svenska regleringen som de gemenskapsrättsliga regleringarna bygger 
på denna uppfattning.21 Användning som sådan är inte en förutsättning för 
att erhålla registrering till ett varumärke. Däremot innebär regeln om 
användningstvång att det krävs viss användning för att rätten till 
varumärkesregistreringen ska få behållas.22 
  
Enligt tidigare förarbeten ansågs användningstvånget uppfyllt så snart ett 
varumärke överhuvudtaget hade använts.23 Denna inställning skärptes dock 
avsevärt genom de lagändringar som skedde år 199224 till följd av 
införandet av de varumärkesrättsliga regleringarna i EU. Det nationella 
kravet på användning skärptes följaktligen som ett led i att harmonisera den 
svenska regleringen med gemenskapsrätten, närmare bestämt artikel 10 
VMD. Detta resulterade i att svensk rätt sedan dess överensstämmer med 
vad som redan tidigare gällt i de flesta industriländer.25 
 
I ingressen till såväl VMF som till VMD framhålls vikten av att varumärken 
faktiskt används. I annat fall ska de upphävas för att minska det totala 
antalet registrerade varumärken inom gemenskapen och i förlängningen 
minska antalet tvister.26 De nu gällande varumärkesrättsliga regleringarna, 
nationellt som gemenskapsrättsligt, erkänner inte varje användning av ett 
varumärke som tillräcklig för att användningstvånget ska anses uppfyllt. 
Vad användningstvånget, och närmare bestämt kravet på verkligt bruk, 
innebär ska kommande huvudkapitel i framställningen redogöra för.  

                                                
20 Prop. 2009/10:225 s. 105 f. 
21 SOU 1958:10 s. 179; prop. 1960:167 s. 30 ff; skäl 9 VMD; skäl 10 VMF. 
22 Bernitz m.fl. (2013), s. 304.  
23 Prop. 1960:167 s. 149.  
24 Prop. 1992/93:48 s. 1. 
25 Levin (2011), s. 482. 
26 Skäl 9 VMD; skäl 10 VMF.  
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2.2 Varumärkets funktioner i förhållande 
till användningstvånget 
Det är sedan länge allmänt vedertaget i såväl domstolspraxis som i juridisk 
doktrin att ett varumärkes effekter och användningsmöjligheter är många. 
Uttryckt med andra ord kan varumärket sägas inneha flertalet funktioner.27 
Genom hela den kommersiella historien har särskiljande kännetecken 
fungerat som en ursprungsindikator.28 EUD har dessutom fastslagit att ett 
varumärkes grundläggande funktion är att garantera det kommersiella 
ursprunget hos en vara eller tjänst så att konsumenten utan risk för 
förväxling kan identifiera och särskilja varan eller tjänsten från andra med 
ett annat ursprung.29 Utöver denna grundläggande funktion diskuteras en hel 
uppsjö av funktioner som ett varumärke kan inneha, däribland att fungera 
som kvalitetsgarant, som konkurrensmedel och som 
marknadsföringsmedel.30 Dessa funktioner ger en varumärkesinnehavare 
incitament att påverka sin egen ställning på marknaden genom att 
upprätthålla en viss kvalitetsnivå. Samtidigt påverkar varumärkessystemet i 
sin helhet, med varumärkets funktioner som grund, marknaden i stort. 
Varumärket har kommit att bli otroligt betydelsefullt och ett effektivt 
utnyttjande av dess funktioner är många gånger nyckeln till ekonomisk 
framgång.31  
 
Till följd av att varumärkets multipla funktioner kan ha stor inverkan på 
marknaden har det varit nödvändigt för lagstiftaren att utforma rättigheterna 
till ett varumärke på ett sådant sätt att den sunda konkurrensen inte 
äventyras. Risken för oönskade effekter på marknaden ökar i de fall 
kännetecken erhåller registrering som varumärke om varumärket inte 
används i enlighet med sin grundläggande funktion – att garantera en vara 
eller tjänsts kommersiella ursprung. Användningstvånget är en begräsning i 
rätten till varumärkesskydd, som bland annat motiveras av viljan att stävja 
osund marknadskonkurrens. De flesta lagar som reglerar varumärkesrätt har 
den principiella inställningen att varumärkesskydd endast är befogat i den 
mån märket verkligen används. Det tycks också föreligga en övergripande 
enighet om att det från rättspolitisk synpunkt är svårt att motivera 
varumärkesregistreringar för tecken som varken används eller är avsedda att 
komma till reell användning inom överskådlig tid.32  

                                                
27 Se bland annat Mål C-206/01 Arsenal; mål C-487/07 L’Oréal; Pehrson (1981), s. 27 ff; 
Nordell (2004), s. 72 ff; Kur och Dreier (2013), s. 200 f. 
28 Kur och Dreier (2013), s. 157.  
29 Mål C-206/01 Arsenal p. 48-50.  
30 Se mål C-487/07 L’Oréal p. 58; Pehrson (1981), s. 27 ff; Nordell (2004), s. 72 ff. och 92 
ff; Kur och Dreier (2013), s. 200 ff. 
31 Kur och Dreier (2013), s. 200; Levin (2011), s. 378.  
32 Se Levin (1990), s. 41 och 68 ff; Kur och Dreier (2013), s. 157 f; Levin (2011), s. 405 f. 
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2.3 Bestämmelser om användningstvång i 
Sverige och i EU  
De artiklar som reglerar användningstvång i de gemenskapsrättsliga 
regleringarna korresponderar med varandra. Artikel 10.1 och 2 VMD 
motsvarar nästan ordagrant formuleringen av artikel 15.1 och 2 VMF. Den 
nu gällande nationella bestämmelsen som reglerar användningstvång, 3 kap. 
2 § VML motsvarar, med vissa mindre språkliga och redaktionella 
ändringar, den äldre bestämmelsen i 25 a § i den äldre varumärkeslagen.33  
 
Det användningstvång som stadgas i gemenskapsrätt och i nationell rätt 
angriper underlåtenhet att bruka ett varumärke. En varumärkesregistrering 
får hävas om innehavaren inte inom fem år från registreringen, eller inte 
inom en period av fem år i följd, har gjort verkligt bruk av sitt märke för de 
varor eller tjänster för vilka det registrerats. Däremot får registreringen inte 
hävas om varumärkesinnehavaren kan uppvisa giltiga skäl till att denne 
underlåtit att använda varumärket.34  

2.4 Bestämmelser om användningtvång i 
internationella traktat 
Inställningen att ett varumärke måste användas för att det ska vara befogat 
att rättighetsinnehavaren får behålla sin registrering återfinns även i flera av 
de internationella akter som reglerar varumärken. Nedan följer en kort 
redogörelse för hur användningstvånget kommer till uttryck i några av de 
tongivande internationella akterna inom varumärkesrätt.  
 
Pariskonventionen (PK) för industriellt rättsskydd, är en av de viktigaste 
internationella konventionerna inom immaterialrätt. Konventionen trädde i 
kraft år 1883 och har som huvudsyfte att säkerställa att 
varumärkesinnehavare i konventionens medlemsländer kan uppnå ett gott 
rättsskydd i de andra medlemsländerna. PK är nära nog världsomfattande 
och har i dagsläget omkring 160 medlemsländer, däribland Sverige, alla 
EU:s medlemsländer, USA m.fl.35  
 
PK har en bestämmelse om användningstvång som stadgar att 
medlemsländer som föreskriver ett användningstvång för registrerade 
varumärken inte ska kunna upphäva registreringen förrän efter skälig tid och 
endast om den berörda varumärkesinnehavaren saknar giltiga skäl för sin 
underlåtenhet att använda varumärket.36 EUD har i ett avgörande uttryckt att 
PK:s bestämmelse inte innehåller något relevant kriterium som möjliggör en 
precisering av innebörden av kravet på verkligt bruk. Således ansåg EUD 

                                                
33 Prop. 2009/10:225 s. 437. Jfr prop. 1992/93:48 s. 97.  
34 3 kap. 2 § VML; artikel 10 VMD; artikel 15 VMF.  
35 Bernitz m.fl. (2013), s. 12; Levin (2011), s. 47 ff.  
36 Artikel 5 C.1 PK. 
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sig tvungen att söka vägledning av begreppets räckvidd genom en 
undersökning av VMD:s bestämmelser.37  
 
TRIPs-avtalet är det mest betydelsefulla avtalet på immaterialrättens 
område. Det är en första internationell konvention som fastställt 
immaterialrättsliga minimistandarder, med bland annat PK och 
Bernkonventionen som grund. Genom TRIPs-avtalets ikraftträdande år 1996 
och de dryga 150 länder som därefter tillträtt – däribland Sverige, EU:s 
medlemsländer, USA och Kina med flera – har världen fått en 
sammanhängande immaterialrättslig skyddsordning med i huvudsak global 
omfattning. En förklaring till den omfattande anslutningen till TRIPs-avtalet 
är att det är en förutsättning för medlemskap i WTO. Medlemskapet ger 
möjlighet att nyttja WTO:s handelsavtal som är ett ytterst fördelaktigt avtal 
för länders gränsöverskridande handel.38  
 
Precis som PK reglerar även TRIPs-avtalet användningstvång. Om ett 
medlemsland föreskriver ett användningstvång för att upprätthålla en 
registrering, får registreringen hävas först efter en oavbruten period om 
minst tre år av underlåten användning. Detta förutsatt att giltiga skäl för 
underlåtenheten inte kan uppvisas av varumärkesinnehavaren.39  

                                                
37 Mål C-40/01 Ansul p. 32-34. 
38 Bernitz m.fl. (2013), s. 14 ff; Levin (2011), s. 49 ff. 
39 Artikel 19.1 TRIPs-avtalet. 
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3 Användningstvånget 
I detta kapitel behandlas den nationella bestämmelsen och de 
gemenskapsrättsliga bestämmelserna om användningstvång och dess 
rekvisit djupgående med stor hjälp av domstolspraxis. Kravet på verkligt 
bruk är det mest omdiskuterade villkoret och ägnas således extra utrymme. 
Avsikten är att läsaren genom detta kapitel ska erhålla en djupare förståelse 
för användningstvånget och särskilt kravet på verkligt bruk. Den vidare 
rättsliga utvecklingen genom och efter MPI-studien behandlas i 
efterföljande kapitel. 

3.1 Allmänt om användningstvånget i 
Sverige och i EU 
Som tidigare nämnts regleras användningstvånget i artikel 10 VMD och i 
artikel 15 VMF. Den nationella bestämmelsen återfinns i 3 kap. 2 § VML. 
De skillnader som förekommer, mellan såväl de båda gemenskapsrättsliga 
bestämmelserna som den nationella bestämmelsen, och som är relevanta för 
denna framställning kommer att redogöras och förklaras löpande.  
 
Det användningstvång som stadgas i gemenskapsrätt och i nationell rätt 
angriper underlåtenhet att bruka varumärket. Under förutsättning att det 
saknas giltiga skäl för underlåtenheten att använda ett varumärke får 
registreringen hävas om innehavaren inte inom fem år från registreringen, 
eller inte inom en period av fem år i följd, har gjort verkligt bruk av sitt 
märke för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.40 Att 
registreringen får hävas åsyftar att hävningsförfarandet inte sker per 
automatik, utan det krävs att tredje part ansöker om hävning hos PRV eller 
väcker talan om hävning i domstol.41  
 
Användning av märket i medlemsstaten eller gemenskapen enbart för 
exportändamål anses tillräckligt för att användningskravet ska vara 
uppfyllt.42 Om varumärket innehar en nationell registrering gäller att 
användning ska ha skett i den medlemsstat för vilken registrering erhållits. 
Vid en gemenskapsregistrering enligt VMF gäller istället att användning av 
varumärket måste ha skett i gemenskapen43. Det är även möjligt att 
omvandla ett gemenskapsvarumärke till ett nationellt varumärke om 
gemenskapsvarumärket inte längre uppfyller kravet på verkligt bruk för 
gemenskapsregistrering, men det däremot uppfyller kravet på verkligt bruk 
för ett nationellt varumärke.44 

                                                
40 3 kap. 2 § VML; artikel 10 VMD; artikel 15 VMF.  
41 3 kap. 5 § VML; artikel 11 VMD; artikel 51 VMF. 
42 Artikel 10.1.b VMD; artikel 15.1.b VMF.  
43 Vad som omfattas av begreppet ”i gemenskapen” är omtvistat. Begreppet kommer att 
behandlas mer djupgående från och med kapitel 3.2.6. 
44 Artikel 112.2 VMF. 
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3.2 Mer ingående om villkoren för 
användningstvånget  
Det användningstvång som stadgas i såväl gemenskapsrätten som i nationell 
rätt uppställer vissa krav för att en varumärkesinnehavare ska få behålla 
rätten till sitt varumärke. Vad villkoren för att uppfylla bestämmelsen om 
användningstvång innebär mer specifikt behandlas, framförallt med hjälp av 
praxis, i kommande underrubriker. De villkor som här ska behandlas mer 
ingående är vem som kan anses vara brukaren, för vilken klass varor eller 
tjänster varumärket registrerats för, vad den registrerade formen av 
varumärket innebär, beräkningen av femårsfristen, innebörden av kravet på 
verkligt bruk, vad den geografiska utbredningen innebär, samt vad som 
anses vara en giltig ursäkt vid underlåten användning.  

3.2.1 Brukaren 
För att kravet på verkligt bruk ska vara uppfyllt krävs det att varumärket 
används av varumärkesinnehavaren. Ett varumärke som använts av någon 
annan med varumärkesinnehavarens samtycke likställs med användning av 
varumärkesinnehavaren. Således är det tillräckligt att användning skett 
genom en licenstagare.45 I praxis har däremot en överlåtelse av rätten till ett 
varumärke inte ansetts utgöra verkligt bruk.46 För gemenskapsvarumärket 
uppfylls användningstvånget även vid auktoriserad användning av kollektiv-
, garanti- eller certifieringsvarumärke.47 Dessa nämns inte i VMD då 
medlemsländerna inte har rätt att bemyndiga sådana registreringar.48 I 
nationell praxis har en överlåtelse av rätten till ett varumärke inte ansetts 
medföra att en annan person som varumärkesinnehavaren tidigare lämnat 
samtycke till att använda varumärket utan vidare fråntas denna rätt till att 
använda varumärket.49   

3.2.2 Klassificeringen  
Det uppställda användningstvånget kräver även att varumärkesinnehavaren 
uppfyller kravet på verkligt bruk av varumärket för den klass varor eller 
tjänster som registreringen upprättats för50. I såväl gemenskapsrätten som i 
nationell rätt använder sig OHIM respektive PRV av samma 
klassificeringssystem för varor och tjänster i samband med registreringen. 
Klassificeringen, som indelar varor och tjänster i olika klasser, grundar sig 
på den så kallade klasslistan enligt Niceöverenskommelsen51.52  I 
                                                
45 3 kap. 2 § 3 st VML; artikel 10.2 VMD; artikel 15.2 VMF. Detta stadgas även i TRIPs-
avtalet under artikel 19.2. 
46 Stockholms tingsrätts dom den 2 september 1994 i mål T 7-1478-93 Triumf. 
47 Artikel 15.2 VMF. 
48 T. Keeling (2011), s. 344.  
49 Stockholms tingsrätts dom den 17 februari 1997 i mål T 7-604-95 Outline Original. 
50 3 kap. 2 § 1 st VML; artikel 10.1 VMD; artikel 15.1 VMF. 
51 Nice-klassificeringen som upprättades genom Nice-överenskommelsen år 1957, är ett 
internationellt system som används för klassificering av varor och tjänster.   
52 Prop. 2009/10:225 s. 355 och 420; Levin (2011), s. 390.  
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bedömningen av om varumärket kan anses använt för de varu- eller 
tjänsteklasser för vilka det registrerats, krävs det att den faktiska 
användningen av varumärket i samband med marknadsföring av de aktuella 
varorna eller tjänsterna överensstämmer med de registrerade klasserna.53 
Om användningen av varumärket inte sker för alla de klasser som det 
registrerats för medger, såväl den nationella regleringen som de 
gemenskapsrättsliga regleringarna, en möjlighet att partiellt upphäva en 
varumärkesregistrering till följd av underlåten användning. Regeln tillämpas 
i de fall det finns hävningsgrund endast för en del av de varu- eller 
tjänsteklasser som varumärket registrerats för.54 Registrering kan alltså bara 
upprätthållas i den utsträckning som användningen av varumärket avser alla 
de varor eller tjänster som märket är registrerat för, annars kan 
registreringen hävas partiellt.  
 
I praxis har det i vissa fall inte varit tillräckligt att varumärkesinnehavaren 
använder varumärket inom den klass varor eller tjänster för vilket det är 
registrerat. Tribunalen55 har i ett avgörande från 200356 uttalat att i fall där 
ett varumärke registreras i en klass där flertalet självständiga 
underkategorier kan urskiljas medför användningen av varumärket i en av 
dessa underkategorier endast skydd för den eller de underkategorier i vilka 
varumärket faktiskt används. Detta ställningstagande har senare tillämpats i 
ett nationellt avgörande57 där varumärket FOLKSAM, registrerat i klass 36 
innefattande olika finansiella tjänster, var föremål för tvist. Tingsrätten 
ansåg sig kunna urskilja flertalet självständiga underkategorier såsom 
bankrörelse, kreditinstitut, betalkortstjänster samt kreditkortstjänster ur klass 
36 på så sätt Tribunalen åsyftat i det ovan nämnda Aladdin-avgörandet. Det 
var i målet otvistigt att Folksam varken bedrev verksamhet som bank eller 
kreditinstitut och inte saluförde tjänster i de nämnda självständiga 
underkategorierna som tingsrätten kunde urskilja i klass 36. Därför valde 
tingsrätten att upphäva såväl den svenska varumärkesregistreringen som 
gemenskapsregistreringen av varumärket FOLKSAM för dessa 
underkategorier.  

3.2.3 Den registrerade utformningen 
För att användningstvånget ska vara uppfyllt krävs att varumärket används i 
en form, som i förhållande till varumärkets registrerade form, endast 
avviker genom detaljer som inte förändrar märkets särskiljande 
egenskaper58.59 Detta innebär att endast smärre avvikelser godtas från 

                                                
53 3 kap. 2 § 1 st VML; artikel 10.1 VMD; artikel 15.1 VMF. 
54 3 kap. 4 § VML; artikel 13 VMD; artikel 51.2 VMF. Jfr prop. 1992/93:48 s. 97 ff.  
55 I samband med Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december år 2009 ändrade 
Förstainstansrätten namn till Tribunalen. Framställningen hänvisar uteslutande till 
Tribunalen. 
56 Mål T-126/03 Aladdin. 
57 Stockholms tingsrätts dom den 7 dec 2012 i mål T 12057-11 Folksam. 
58 I nationell rätt används ”särskiljningsförmåga” och i gemenskapsrätten används uttrycket 
”särskiljande egenskaper”. 
59 3 kap. 2 § 2 st 1 p; artikel 10.2.a VMD: artikel 15.1.a VMF. 
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märkets registrerade utformning.60 Användningstvånget anses uppfyllt även 
när märket använts i en annan form än det registrerade, förutsatt att de 
detaljer som förändrats inte förändrar märkets särskiljningsförmåga61.62  
Användning av ett varumärke i en annan form än den registrerade har varit 
föremål för flertalet domstolsavgörande i såväl EUD som nationell domstol. 
 
I ett avgörande63 från EUD år 2012 påpekas att det enda villkoret som 
uppställs i artikel 10.2.a VMD är att den form varumärket används i inte får 
skilja sig från den form i vilken varumärket är registrerat annat än avseende 
detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Mot bakgrund av 
detta ansåg EUD att artikelns lydelse inte ska tolkas som att den annorlunda 
form i vilken varumärket används inte i sig kan registreras som varumärke. 
Bestämmelsen syftar till att varumärkesinnehavaren ska ges 
variationsmöjligheter avseende utformningen av sitt varumärke i 
kommersiellt hänseende. Det krävs således inte att en strikt 
överensstämmelse ska upprätthållas mellan den registrerade formen och den 
form som används kommersiellt. Så länge varumärkets särskiljningsförmåga 
bevaras tillåts innehavare variera kännetecknet. Variationsmöjligheten ges 
för att möjliggöra för varumärkesinnehavare att kunna förändra ett 
varumärkes image och på så sätt anpassa varumärket till en marknad under 
utveckling.64 
 
I NJA 1991 s. 61965 prövades användningen av ett märke i en annan form än 
den registrerade. Det registrerade märket BIGMAC användes i särskriven 
form, BIG MAC. HD uttryckte att det krävs en samlad bedömning av 
likheter och skillnader i olika hänseenden mellan märkena. Om den samlade 
bedömningen ger vid handen att varumärkesinnehavaren använder 
varumärket i en form som endast skiljer sig från den registrerade formen 
genom beståndsdelar vilka inte ändrar märkets egenartade karaktär, ska 
användningstvånget anses uppfyllt. Den utseendemässiga skillnaden ansågs 
inte som väsentlig och de båda märkena ansågs ge samma intryck. Den 
särskrivna formen av varumärket (BIG MAC) som användes av innehavaren 
kunde därför inte anses skilja sig från den registrerade formen (BIGMAC) 
på sådant sätt att den ändrat märkets egenartade karaktär. BIGMAC ansågs 
således uppfylla användningstvånget. 
 

                                                
60 Levin (2011), s. 483.  
61 Med ett varumärkes särskiljningsförmåga åsyftas att varumärket måste uppfattas som ett 
kännetecken för en särskild vara eller tjänst för att kunna åtnjuta varumärkesregistrering. 
Begreppet särskiljningsförmåga är komplext, men behandlas inte närmare i denna 
framställning. För läsare som eftersöker fördjupande kunskap hänvisas exempelvis till 
Levin (2011), s. 418-425 samt till Holmqvist (1999). 
62 3 kap. 2 § 2 st 1 p; artikel 10.2.a VMD: artikel 15.1.a VMF. Samma förutsättning 
kommer även till uttryck i artikel 5 C.2 PK, men där används uttrycket ”egenartad karaktär” 
istället för ”särskiljningsförmåga” eller ”särskiljande egenskaper”.  
63 Mål C-553/11 Proti. 
64 Mål C-553/11 Proti, p. 20-24. 
65 NJA 1991 s. 619 Bigmac. Prövningen gällde 25 § 2 st äldre varumärkeslagen, men 
motsvarande tillämppning gäller 3 kap. 2 § VML. 
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EUD uttalade sig i ett avgörande år 201366 angående användning av ett 
varumärke som en del av ett sammansatt varumärke eller i kombination med 
ett annat varumärke. Enligt EUD gäller att kravet på verkligt bruk av ett 
varumärke kan vara uppfyllt när ett registrerat varumärke genom 
användning förvärvat särskiljningsförmåga enbart genom att utgöra en del i 
det sammansatta varumärke som faktiskt används. Detsamma gäller när 
varumärket endast används i kombination med annat varumärke och 
kombinationen av dessa båda varumärken dessutom är ett registrerat 
varumärke.67  
 
I NJA 2001 s. 265 godtog inte HD användningen av märket SPOTLIGHT, 
bestående av enhetliga versaler, som verkligt bruk av det registrerade 
kombinerade ord- och figurmärket bestående av tre ordelement, ”Spot”, 
”light” och ”serien”, där respektive element skiljde sig åt avseende storlek 
och typsnitt. HD konstaterade att i det registrerade varumärket var orden 
sammansatta, men skrivna i olika typsnitt och storlek och dessutom 
överlappade orden varandra på ett säreget sätt. HD kom mot bakgrund av 
detta fram till att den använda formen SPOTLIGHT avvek i så hög grad från 
det registrerade märket att dess egenartade karaktär förändrats.68  

3.2.4 Femårsfristen 
Enligt artikel 15 VMF inleds femårsfristen den dag då 
gemenskapsvarumärket registreras medan femårsfristen enligt artikel 10 
VMD inleds då registreringsprocessen är slutförd. Anledningen till att 
regleringarna skiljer sig åt på denna punkt är att lagstiftningarna i 
medlemsländerna inte är fullt harmoniserade i detta avseende. Vissa 
medlemsstater har ett förfarande där möjligheten till invändning ges innan 
registrering tillåts medan andra länder ger möjlighet till invändning efter att 
registreringen genomförts. Således har den europeiska lagstiftaren valt en 
formulering i VMD som ska leda till likabehandling för registrerade 
varumärken med avseende på kravet på verkligt bruk i samtliga 
medlemsländer.69 EUD har framhållit att dagen då registreringsprocessen av 
ett varumärke ska anses vara slutgiltig måste avgöras med hänsyn till de 
processuella regler avseende varumärkesregistrering som gäller i respektive 
medlemsstat.70 I domstol har det även preciserats att femårsfristen inte 
börjar löpa förrän invändningsfristen om två månader löpt ut eller att 
invändningsförfarandet är avslutat och beslutet om registrering vunnit laga 
kraft.71 Det kan tilläggas att i jämförelse med internationella bestämmelser 

                                                
66 Mål C-12/12 Colosseum Holding.  
67 Mål C-12/12 Colosseum Holding, p. 27-36. 
68 NJA 2001 s. 265 Spotlight. 
69 T. Keeling, (2011), s. 343. 
70 Mål C-246/05 Häupl, p. 31. 
71 Mål C-246/05 Häupl; NJA 2006 s. 7 Blockbuster. 
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gällande användningstvång är den europeiska femårsfristen förhållandevis 
generös.72  

I förarbetena har det uttalats att det är tillräckligt med ett enskilt 
användningstillfälle som uppfyller kravet på verkligt bruk för att en ny 
femårsperiod ska börja löpa.73 I den svenska bestämmelsen gäller att 
registreringen inte får hävas i de fall varumärket används under tiden mellan 
utgången av femårsfristen och ingivandet av hävningsansökan. Däremot tas 
ingen hänsyn till användning av ett varumärke, som påbörjas eller 
återupptas efter femårsfristens utgång och inom tre månader för ingivandet 
av en hävningsansökan, om dessa handlingar företas efter det att 
varumärkesinnehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning 
eventuellt kan inkomma.74 Det krävs med andra ord att 
varumärkesinnehavaren befinner sig i god tro på så sätt att förberedelserna 
för användning har påbörjats innan varumärkesinnehavaren får vetskap om 
att en eventuell hävningsansökan kan inkomma. 
 
HD har år 2015 begärt ett förhandsavgörande från EUD gällande 
femårsfristens inverkan på kravet på verkligt bruk redan innan utgången av 
femårsfristen. HD vill få besvarat frågan om det har någon betydelse för 
ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke om varumärkeshavaren inte gjort 
verkligt bruk av sitt varumärke för de varor och tjänster som registreringen 
omfattar under en period som ligger inom femårfristen. Om frågan besvaras 
jakande vill HD få besked om under vilka förutsättningar och på vilket sätt 
användningen inverkar på ensamrätten. EUD har ännu inte kommit med 
något avgörande i frågan.75  
 
Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att en 
varumärkesinnehavare nödvändigtvis inte i praktiken förlorar sitt 
varumärkesskydd till följd av en hävning efter utgången av en femårsfrist. 
Varumärkesinnehavarens rätt till varumärket kan kvarstå i de fall det finns 
ett kvarliggande inarbetningsskydd76.77 I nationell praxis återfinns exempel 
på fall där inarbetningen har ansetts så stark att skyddet kvarstått under 
mycket lång tid efter det att märkesanvändningen upphört, i vissa fall så 
länge som 50 år.78   

                                                
72 Jfr artikel 19 TRIPs som endast medger 3 år och artikel 5 C.1 Pariskonventionen där 
varumärket måste användas inom rimlig tid från registreringen.  
73 Prop. 1992/93:48 s. 98. 
74 3 kap. 2 § 4 st VML. 
75 Högsta domstolens beslut av den 3 december 2015 i mål nr T 3403-14. EUD:s 
förhandsavgörande Mål C-654/15. 
76 Ett varumärke kan enligt 1 kap. 7 § VML åtnjuta skydd som varumärke om det anses 
inarbetat. Det innebär att varumärket, i omsättningskretsen, måste vara känt som beteckning 
för de varor som tillhandahålls under varumärket. Motsvarande reglering återfinns inte i 
VMD eller VMF – möjligheten att uppnå varumärkesskydd för gemenskapsvarumärken 
begränsas till ansökan om registrering enligt artikel 6 VMF.   
77 Levin (2011), s. 484. 
78 RÅ 1970 s.74 Ljunglöfs snus. 
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3.2.5 Kravet på verkligt bruk 
Användning av ett varumärke måste utgöra ett verkligt bruk för att 
användningstvånget ska vara uppfyllt och för att rättighetsinnehavaren inte 
ska riskera att registreringen hävs. Den nationella lagbestämmelsen anger 
inte närmare vad som avses med verkligt bruk. Vägledning återfinns i 
artikel 10.1 VMD då begreppet verkligt bruk i VML är tänkt att reflektera 
det användningstvång som följer av gemenskapsrätten.79 En närmare 
precisering av innebörden och omfattningen av begreppet verkligt bruk har 
utvecklats i såväl nationell som i gemenskapsrättslig praxis. Preciseringen 
ger uttryck för vilket bruk som är tillräckligt för att utgöra verkligt bruk. I 
kommande underrubriker redogörs för tre tongivande rättsfall från EUD 
som belyser domstolens tillvägagångssätt vid bedömningen av kravet på 
verkligt bruk, närmare bestämt Ansul-avgörandet80, La Mer Technology-
avgörandet81 samt Sunrider-avgörandet82. I den sista underrubriken redogörs 
för svensk praxis.    

3.2.5.1 Ansul-avgörandet 
I det så kallade Ansul-avgörandet83 från år 2003 uttrycker EUD innebörden 
av begreppet verkligt bruk. Innebörden av begreppet verkligt bruk är i 
EUD:s mening en faktisk användning av det aktuella märket. Det ska 
således inte röra sig om en fiktiv användning som enbart syftar till att 
bibehålla registreringen. Användningen måste vara förenlig med 
varumärkets grundläggande funktion – att garantera den kommersiella 
ursprungsidentiteten hos en vara eller tjänst så att konsumenten utan risk för 
förväxling kan särskilja dessa varor eller tjänster från dem med ett annat 
ursprung. Detta innebär inte att det krävs faktisk försäljning av varor eller 
tjänster, marknadsföring kan vara tillräckligt. Däremot måste användningen 
varit extern och därmed accepteras inte intern användning som tillräcklig. 
Registreringen kan helt enkelt inte upprätthållas om varumärket förlorar sitt 
kommersiella existensberättigande i förhållande till andra företags varor 
eller tjänster genom att inte skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för 
de varor eller tjänster som bär varumärket. Varumärkesanvändningen måste 
således avse varor och tjänster som redan marknadsförs eller som kommer 
att marknadsföras inom en snar framtid i syfte att vinna kunder, särskilt i 
samband med reklamkampanjer.84  
 
I bedömningen av huruvida användningen av ett varumärke uppfyller kravet 
på verkligt bruk konstaterar EUD att hänsyn ska tas till samtliga 
omständigheter och förhållanden i det enskilda fallet som styrker att 
varumärket faktiskt utnyttjats kommersiellt. I synnerhet ska det vid 
bedömningen beaktas om bruket kan anses berättigat i den berörda 
ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de 

                                                
79 Levin (2011), s. 482.  
80 Mål C-40/01 Ansul. 
81 Mål C-259/02 La Mer Technology. 
82 Mål C-416/04 Sunrider. 
83 Mål C-40/01 Ansul. 
84 Mål C-40/01 Ansul, p. 35-37. 
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varor eller tjänster som skyddas av varumärket, vilket tjänste- eller varuslag 
som berörs, vad som kännetecknar den aktuella marknaden samt i vilken 
omfattning och med vilken regelbundenhet varumärket används. Det 
innebär att det nödvändigtvis inte alltid krävs att användningen är 
kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk skall anses vara 
uppfyllt, eftersom bedömningen är beroende av den berörda varans eller 
tjänstens egenskaper på marknaden.85  
  
EUD uttalade gällande fallets specifika omständigheter att det under vissa 
förutsättningar kan föreligga ett verkligt bruk redan när varumärket används 
vid marknadsföring av varor, för vilket varumärket registrerats och som inte 
längre utbjuds till försäljning. Det gäller i synnerhet när 
varumärkesinnehavaren säljer reservdelar, som ingår i sammansättningen 
eller strukturen hos de redan sålda varor som omfattas av 
varumärkesregistreringen. Detta under förutsättning att reservdelarna bär 
samma varumärke och att märket använts i enlighet med de 
bedömningsgrunder som EUD fastslagit tidigare i domen, under punkterna 
35-39.86   

Kommentar 
Mot bakgrund av de bedömningsgrunder som utvecklats främst genom 
Ansul-avgörandet har EUD i andra avgöranden dragit vissa specifika 
slutsatser angående kravet på verkligt bruk. EUD har bland annat kommit 
fram till att användning i form av enbart reklamåtgärder såsom användning 
av ett varumärke på varor som delas ut gratis genom distribuering 
tillsammans med andra orelaterade varor i samband med ett PR-
arrangemang inte uppfyller kravet på verkligt bruk. EUD ansåg i målet att 
varumärket förlorat sitt kommersiella existensberättigande, eftersom 
utdelning av reklamartiklar som premie vid köp av andra orelaterade varor 
varken bidrar till att skapa avsättningsmöjligheter för varorna eller att 
särskilja dem från andra varor.87 Däremot har EUD i ett annat mål fastslagit 
att tjänster som erbjuds gratis av ideella föreningar uppfyller kravet på 
verkligt bruk. Det faktum att en välgörenhetsorganisation saknar vinstsyfte 
utesluter inte att dess syfte kan vara att skapa och därefter bibehålla 
avsättningsmöjligheter för sina varor eller tjänster.88 

3.2.5.2 La Mer Technology-avgörandet 
Innebörden av rekvisitet verkligt bruk som uttrycktes i Ansul-avgörandet år 
2003, hänvisades till och bekräftades senare i La Mer Technology-
avgörandet år 2004.89 EUD tillade i detta fall ytterligare en faktor som kan 
beaktas vid bedömningen av kravet på verkligt bruk, nämligen den 
bevisning om varumärkets användning som innehavaren anför. EUD 
framhöll vidare att det följer av punkterna 35-39 i Ansul-avgörandet att den 
berörda marknadens egenskaper också kan beaktas vid bedömningen av 

                                                
85 Mål C-40/01 Ansul, p. 38-39.  
86 Mål C-40/01 Ansul, p. 40-41. 
87 Mål C-495/07 Silberquelle, p. 18-22. 
88 Mål C-442/07 Radetzky, p. 17-24.  
89 Jfr Mål C-40/01 Ansul, p. 35-37 med mål C-259/02 La Mer Technology, p. 19-20. 
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huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt eftersom den har ett direkt 
inflytande på varumärkesinnehavarens affärsstrategi. EUD konstaterade att 
bedömningen kan variera beroende på om innehavaren är ett litet företag 
eller ett större företag, eftersom deras respektive målsättning avseende 
kundkretsomfattning kan skilja sig avsevärt åt.90 
 
EUD framhöll vidare att till och med en mycket liten användning av ett 
varumärke kan vara tillräckligt för att kravet på verkligt bruk ska vara 
uppfyllt. Även användning som enbart beror på en enda importör i den 
berörda medlemsstaten kan vara tillräckligt. För att kravet på verkligt bruk 
ska anses styrkt i dessa fall krävs det att användningen är befogad utifrån en 
verklig kommersiell användning som överensstämmer med de i praxis 
uppställda villkoren som kravet på verkligt bruk anses innefatta. EUD 
menar att det under dessa omständigheter inte är möjligt att föreskriva en de 
minimis-regel. Om EUD skulle fastställa en kvantitativ gräns som tillämpas 
vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt 
eller inte skulle det begränsa den nationella domstolen att bedöma samtliga 
omständigheter i den tvist den har att pröva.91    
 
Kommentar 
EUD förtydligade genom detta avgörande kravet på verkligt bruk och de 
ställningstaganden som EUD gjort i Ansul-avgörandet. EUD förtydligade 
främst att till och med en mycket liten användning av varumärket kan vara 
tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt. 
Förutsättningen är att användningen svarar mot ett verkligt kommersiellt 
berättigande. EUD klargjorde även att det inte är möjligt att föreskriva en de 
minimis-regel för kravet på verkligt bruk. 
 

3.2.5.3 Sunrider-avgörandet 
I Sunrider-avgörandet92 hänvisades till och bekräftades de 
bedömningsgrunder som utvecklats genom Ansul-avgörandet och senare 
vidareutvecklats genom La Mer Technology-avgörandet.93 
 
I domen konstaterade EUD mot bakgrund av EUD:s uttalande i La Mer 
Technology-avgörandet, att det skulle vara paradoxalt att uppställa en 
kvantitativ gräns för användningen mot bakgrund av de bedömningsgrunder 
som utvecklats i praxis. Det innebär att till och med en förhållandevis liten 
och lokalt begränsad användning kan uppfylla det lagstadgade kravet på 
verkligt bruk så länge användningen kan anses genuin. I avgörandet 
bedömde EUD att de varor som såldes till en enda kund i Spanien under 
perioden maj 1996-maj 1997 till ett värde av cirka 4 800 € avseende en total 
försäljning om 293 lådor med tolv artiklar i varje låda uppfyllde kravet på 
verkligt bruk. Trots en förhållandevis begränsad försäljning inom en icke 

                                                
90 Mål C-259/02 La Mer Technology, p. 22-23.  
91 Mål C-259/02 La Mer Technology, p. 24-25. 
92 Mål C-416/04 Sunrider. 
93 Jfr mål C-40/01 Ansul, p. 35-37 och mål C-259/02 La Mer Technology, p. 19-20 med mål 
C-416/04 Sunrider, p. 70-72. 
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betydande del av det geografiska område där varumärket hade skydd ansågs 
kravet på verkligt bruk uppfyllt. EUD underströk att denna omständighet 
endast utgjorde en, bland flera omständigheter, som ska tas i beaktande för 
att avgöra om kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt eller inte.94  
 
Kommentar  
Det kan konstateras att en sammanvägning av flertalet omständigheter i det 
enskilda fallet måste läggas till grund för en bedömning av 
användningstvånget. Förutom att det kan fastslås att den faktiska 
försäljningen av varan eller tjänsten endast ska ses som en av flertalet 
självständiga villkor i bedömningen av kravet på verkligt bruk kan det 
genom EUD:s uttalanden anas en viss inställning till försäljningskravet som 
sådant. I EUD:s mening verkar det avgörande inte vara omfattningen av 
försäljningen utan snarare att de bakomliggande skäl som motiverat den 
faktiska försäljningen varit genuin.  

3.2.5.4 Svensk rättspraxis 
Som nämnt ger den svenska bestämmelsen som reglerar användningstvång 
ingen vägledning gällande tolkningen av begreppet verkligt bruk. Däremot 
framgår det av förarbetena till VML att bruket måste vara allvarligt menat, 
det vill säga ske i samband med en marknadsföring av den aktuella varan 
eller tjänsten som grundats på affärsmässiga överväganden. 
Skentransaktioner och slumpmässig försäljning eller marknadsföring torde 
således inte accepteras enligt VML. Däremot bör användning av ett 
varumärke i reklam eller andra marknadsföringsåtgärder kunna godtas under 
förutsättning att de sker i tidsmässigt rimlig anslutning till utförandet av 
varan eller tjänsten på marknaden.95 Det har som nämnts genom EUD:s 
praxis konstaterats att bedömningen av om kravet på verkligt bruk har 
uppnåtts grundar sig på en helhetsbedömning i det enskilda fallet där hänsyn 
tas till marknad, produkttyp, kunderna och företaget i sig. HD har i ett antal 
fall prövat olika frågor gällande verkligt bruk.  
 
I NJA 1987 s. 22, som avgjordes före gemenskapsrättens inträde på 
varumärkesrättens område, konstaterade HD att ett tillhandahållande av en 
vara tillhörande ett varumärkesskyddat kännetecken utan vederlag inte 
ensamt kan betraktas som verkligt bruk. Däremot kan varumärket anses 
uppfylla kravet på verkligt bruk när det används i reklam eller annan 
förberedande marknadsföringsåtgärd för en vara som inte lanserats på 
marknaden än. Detta förutsatt att varan inom rimlig tid, med hänsyn till 
förhållandena i det enskilda fallet, kommer att tillgängliggöras på 
marknaden för den aktuella omsättningskretsen.96  
 
I ett senare avgörande, NJA 2005 s. 643, prövade HD frågan om avtal om 
marknadsföring och om reklamkampanj i radio uppfyller kravet på verkligt 

                                                
94 Jfr mål C-259/02 La Mer Technology, p. 24-25 med mål C-416/04 Sunrider, p. 68, 72 
och 76. 
95 Prop. 1992/93:48 s. 99.  
96 NJA 1987 s. 22 Budweiser Budvar. 
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bruk. HD konstaterade mot bakgrund av två avgöranden i EUD97 att det i 
målet saknades tillräcklig användning av märket INTELCARD för att kravet 
på verkligt bruk skulle anses uppfyllt. Det saknades en fullgod utredning 
och bevisning av reklamkampanjens innehåll, på vilket sätt företagets 
tjänster tillhandahölls i Sverige och om någon försäljning av tjänsterna 
överhuvudtaget skett, som kunde styrka att märket utnyttjats kommersiellt. 
Däremot visade utredningen att reklamkampanjen varit ytterst begränsad.98  
 
Kommentar 
Det kan konstateras att svenska domstolar i stor utsträckning tagit hänsyn 
till EUD:s avgöranden avseende kravet på verkligt bruk. Däremot förefaller 
dock HD:s bedömning av användningstvånget i NJA 2005 s.643 vara 
aningen restriktiv i jämförelse med de tre tongivande avgörandena av EUD, 
som tidigare redogjorts för under kapitel 3.2.5.1 till 3.2.5.3. 

3.2.6 Den geografiska utbredningen 
Den geografiska utbredning som krävs för att användningstvånget ska anses 
uppfyllt i nationell mening är att varumärket måste ha tagits i verkligt bruk i 
Sverige99.100 Även varor eller deras emballage som försetts med varumärket 
här i landet endast för exportändamål omfattas.101 Innebörden av det 
geografiska kriteriet i nationell mening preciseras inte närmare i varken 
VML eller VMD. Även i förarbeten, doktrin och praxis är materialet 
knapphändigt. Den slutsats som kan dras från detta är att i nationellt 
hänseende uppbringar den geografiska utbredningen av användningstvånget 
inga större tolkningssvårigheter.   

Den geografiska utbredningen102 av användningstvånget för 
gemenskapsvarumärken har däremot varit omtvistad. EU-kommissionen och 
Europarådet fastslog i ett gemensamt uttalande redan vid införandet av den 
äldre varumärkesförordningen år 1993 att artikel 15 VMF skulle tolkas som 
att användning som uppfyller kravet på verkligt bruk i en medlemsstat utgör 
verkligt bruk i gemenskapen.103 Däremot framhöll Tribunalen generellt, i ett 
avgörande från år 2002 som dock gällde ett nationellt varumärke, att kravet 
på verkligt bruk innebär att ett varumärke måste användas inom en 
betydande del av det område som registreringen gäller för.104 Uttalandet var 
inte i linje med den inställning EU-kommissionen och Europarådet 
fastslagit. Detta uttalande från Tribunalens visade sig, genom Ansul-

                                                
97 Mål C-40/01 Ansul; mål C-259/02 La Mer Technology.  
98 NJA 2005 s. 643 Intelcard.  
99 I artikel 10.1 VMD används uttrycket ”i medlemsstaten”. Även i 25 § a äldre 
varumärkeslagen stadgades det geografiska kriteriet, men där användes uttrycket ”här i 
landet”. 
100 3 kap. 2 § 1 st VML; artikel 10.1 VMD.  
101 3 kap. 2 § 2 st 2 p; artikel 10.2.b VMD.  
102 I detta kapitel ges en generell bild av innebörden av det geografiska rekvisitet. 
Kommande kapitel ger en fördjupad bild och behandlar den vidare utvecklingen av 
tolkningen av den geografiska utbredningen i förhållande till kravet på verkligt bruk.  
103 Joint Statement (1995). I: OHIM Official Journal (1996).  
104 Mål T-39/01 Hiwatt, p. 37. 
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avgörandet i EUD som också gällde ett nationellt varumärke, vara felaktigt. 
I förhållande till ett gemenskapsvarumärke skulle den tolkning av 
användningstvånget som Tribunalen framfört vara överdrivet betungande. I 
Ansul-avgörandet, som senare bekräftades i La Mer Technology-avgörandet, 
uttalade EUD obiter dictum, i motsats till Tribunalen men däremot i likhet 
med EU-kommissionens och Europarådets gemensamma förklaring, att 
användning i enbart en medlemsstat kan vara tillräckligt för att uppfylla 
kravet på verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke.105 EUD har år 2012 
kommit med en omdiskuterad dom i Onel/Omel-avgörandet som specifikt 
behandlar kravet på verkligt bruk i geografiskt hänseende. Denna dom och 
en mer djupgående redogörelse av den geografiska utbredningen behandlas 
närmare under kapitel 5.1 för framställningens kronologiska uppbyggnad. 

3.2.7 Giltig ursäkt vid underlåten användning 
I vissa fall kan det föreligga omständigheter som gör det oskäligt att åberopa 
en varumärkesinnehavares underlåtenhet att använda sitt märke som grund 
för att häva registreringen.106 I de fall varumärkesinnehavaren kan visa 
giltiga skäl för underlåtenheten att använda sitt märke får hävning inte 
ske.107  
 
I de svenska förarbetena utpekas svårigheten att uppräkna alla tänkbara 
omständigheter som skulle kunna utgöra en giltig ursäkt för underlåtenhet 
att använda ett varumärke. Däremot anges i förarbetena att giltig ursäkt som 
grundläggande princip endast bör omfatta sådana omständigheter som 
uppstår oberoende av varumärkesinnehavarens möjlighet att grunda sådana 
skäl. Innehavaren bör inte kunna nå framgång genom att hävda att det 
saknades resurser oavsett om detta gäller svårighet att hitta arbetskraft, att 
erhålla råmaterial eller att marknadsföra sitt varumärke eller om det rör sig 
om finansiella hinder. Dessa svårigheter ingår som ett normalt led i en 
verksamhet och bör inte undandra märkesinnehavarens skyldighet att 
uppfylla kravet på verkligt bruk. De giltiga ursäkter som åsyftas i lagen tar 
närmare bestämt sikte på svårigheter som uppkommit oberoende av 
varumärkesinnehavarens handlande. Som exempel nämns svårigheter som 
uppkommit till följd av krig eller andra svåra krisförhållanden och även 
faktisk omöjlighet att använda märket i avvaktan på särskilda godkännanden 
eller tillstånd från myndighet.108 I svensk praxis har interna förhållanden i 
ett företag såsom omorganisation inte bedömts utgöra giltiga skäl för 
underlåten användning109 och inte heller att innehavaren valt att invänta 
utgången i en annan tvist110. 
 
De gemenskapsrättsliga bestämmelserna ger ingen vägledning om vad som 
ska bedömas som giltiga skäl för underlåtenhet. Däremot har EUD 

                                                
105 Mål C-40/01 Ansul, p. 38-39; mål C-259/02 La Mer Technology, p. 21-25.  
106 Prop. 1992/93:48 s. 101.  
107 3 kap. 2 § 1 st VML; artikel 10 och 11 VMD; artikel 15 VMF. 
108 Prop. 1992/93:48 s. 102. 
109 NJA 1983 s. 875 Agrivet. 
110 Svea HovR den 20 maj 1983 Golden Line. 
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behandlat frågan111 och då valt att använda bestämmelsen om 
användningstvång i TRIPs-avtalet112 som vägledning i sin tolkning av vilka 
omständigheter som ska anses utgöra en giltig ursäkt.113 TRIPs-avtalets 
artikel 19.1 stadgar, i likhet med vad som framkommit i de svenska 
förarbetena redan innan TRIPs-avtalets ikraftträdande, att omständigheter 
som utgör hinder för varumärkesanvändningen och som uppkommit 
oberoende av varumärkesinnehavaren ska erkännas som giltiga skäl för 
underlåtenhet. Detta kan exempelvis vara importrestriktioner eller andra 
myndighetsföreskrivelser avseende varumärkets varor eller tjänster114. 
EUD vidareutvecklade detta resonemang och befäste mot denna bakgrund 
att byråkratiska hinder inte utgör tillräcklig grund för att hävda att hindret 
varit utom kontroll för innehavaren eftersom hindret måste ha direkt 
koppling till märket. EUD menade dock att detta uttalande inte innebär att 
hindret tvunget måste omöjliggöra användning av varumärket. Det faktum 
att användning av märket anses orimlig är tillräckligt. Som exempel angavs 
orimligheten i att märkesinnehavaren skulle vara tvungen att sälja sina varor 
på en konkurrents försäljningsställe. EUD konstaterade slutligen att det av 
detta resonemang följer att endast hinder som har ett tillräckligt direkt 
förhållande till varumärket, som gör användning av varumärket omöjlig 
eller orimlig och som har uppstått oberoende av varumärkesinnehavarens 
agerande kan utgöra en sådan giltig ursäkt som lagstiftningen avsett att 
omfatta.115 

                                                
111 Mål C-246/05 Häupl. 
112 Artikel 19.1 TRIPs-avtalet. 
113 Mål C-246/05 Häupl, p. 49.   
114 Kur och Dreier (2013), s. 233.  
115 Mål C-246/05 Häupl, p. 52-54.  
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4 Max Planck Institutets studie 
MPI-studien av det varumärkesrättsliga systemets övergripande funktion i 
gemenskapen behandlas i detta kapitel. Särskild vikt läggs vid MPI-studiens 
utredning avseende kravet på verkligt bruk och dess förslag om samexistens. 
I MPI-studien anläggs även ett ekonomiskt perspektiv i sin utredning som 
också redogörs för i detta kapitel. Redogörelse för MPI-studien är tänkt att 
ge läsaren vidare kunskap om användningstvånget och särskilt kravet på 
verkligt bruk, inte minst i geografiskt hänseende. Vidare är det tänkt att 
läsaren med sin nyvunna kunskap i detta kapitel nu introduceras för den 
utredning som var tänkt att ligga till grund för införandet av det nya VMD 
och den reviderade VMF under 2016.   

4.1 MPI-studien av EU:s immaterial- och 
konkurrensrättsliga funktion 
Den gemenskapsrättsliga varumärkesregleringen har förblivit nästintill 
oförändrad116 sedan dess ikraftträdande, trots att EU från år 1993 och fram 
till idag vuxit från 12 till 28 medlemsstater. Nära femton år efter att de 
gemenskapsrättsliga varumärkesregleringarna introducerades påbörjades en 
djupgående utredning av det gemenskapsrättsliga varumärkessystemets 
övergripande funktion.117 Utredningen av EU:s varumärkesregleringar 
skedde mot politisk bakgrund.  En reducering av ansöknings-, registrerings- 
och förnyelseavgifterna för varumärken antogs år 2005, men mötte 
motstånd från medlemsstaterna eftersom det fanns en rädsla för att de 
nationella systemen skulle bli överflödiga.118 EU-kommissionen ingav en 
rapport119 till Europaparlamentet och dess ministrar år 2007 som bland 
annat tog upp avgiftsproblematiken. Med EU-kommissionens rapport som 
grund presenterade konkurrenskraftsrådet sina slutsatser gällande den 
framtida utvecklingen av EU:s varumärkessystem. I samband med dessa 
slutsatser uppmanades EU-kommissionen att genomföra en genomgående 
utredning av det europeiska varumärkessystemets övergripande funktion. På 
förekommen anledning publicerade EU-kommissionen ett anbud för den 
omfattande studie som ministrarna i konkurrenskraftsrådet hade gett i 
uppdrag till EU-kommissionen att leverera. MPI vann kontraktet och fick 
därmed i uppdrag att genomgående utreda det europeiska 
varumärkessystemet. MPI-studien levererades till EU-kommissionen i 
februari år 2011 och publicerades kort därefter.120   
 

                                                
116 I den äldre varumärkesförordningen och det äldre varumärkesdirektivet har endast skett 
redaktionella förändringar som utgetts i de kodifierade versionerna, VMF och VMD.  
117 Gründig-Schnelle och Lazewski (2011).  
118 ECTA-rapport, s. 2. 
119 Europarådet 10.05.2007, No 9427/07 PI 21.  
120 ECTA-rapport, s. 2.  
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MPI:s uppdrag var att genomgående utreda det europeiska 
varumärkessystemet i syfte att identifiera potentiella områden i 
varumärkesregleringarna som var i behov av förbättringar, där särskilt fokus 
var behovet av fortsatt harmonisering.121 Genom MPI-studien analyserades 
och ingavs förslag på materiella och processuella lagförändringar i VMF 
och VMD. Ett av de områden som inkluderades var den omtvistade frågan 
om vad som utgör verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke, i synnerhet i 
geografiskt hänseende.  

4.2 MPI-studiens förslag gällande kravet 
på verkligt bruk 
I MPI-studien föreslogs att de gällande gemenskapsrättsliga bestämmelserna 
avseende verkligt bruk, artikel 10 VMD och artikel 15 VMF, skulle 
modifieras. Bland annat föreslogs att användning av ett varumärke i en 
annan form än den registrerade skulle kunna uppfylla kravet på verkligt 
bruk och därigenom vara tillräckligt för att behålla rättigheten till 
varumärket oavsett om den förändrade formen innehade en självständig 
registrering eller inte. Syftet med förslaget var främst att 
varumärkesregistreringar skulle kunna upprätthållas i takt med att märket 
moderniseras i de fall dess egenartade karaktär inte går förlorad till följd av 
moderniseringen.122 MPI-studiens tolkningsförslag har senare bekräftats 
genom ett avgörande i EUD.123 
 
MPI-studien tog även sikte på en ytterst omdiskuterad fråga, nämligen den 
geografiska utbredning som krävs för att kravet på verkligt bruk ska anses 
vara uppfyllt för gemenskapsvarumärken. När MPI-studien genomfördes 
saknades avgöranden från EUD som specifikt behandlade den geografiska 
utbredning124 som krävs för att kravet på verkligt bruk ska anses vara 
uppfyllt för ett gemenskapsvarumärke. Däremot var Onel/Omel-avgörandet 
pågående i EUD vid denna tidpunkt.125   
 
Som tidigare nämnts fastslog EU-kommissionen och Europarådet i ett 
gemensamt uttalande redan vid införandet av den äldre 
varumärkesförordningen år 1993 att artikel 15 VMD skulle tolkas på så sätt 
att användning som uppfyller kravet på verkligt bruk i en medlemsstat utgör 
verkligt bruk i gemenskapen.126 I juli år 2009, i samband med inbjudan att 
inkomma med offert för genomförandet av studien, ställde EU-
kommissionen frågan om den gemensamma förklaringen från år 1993 

                                                
121 Gründig-Schnelle och Lazewski (2011). 
122 MPI-studien, s. 290. 
123 Mål C-553/11 Proti, p. 20-24. Domen omnämns redan i kapitel 3.2.3.   
124 Den inställning som kommit till uttryck i Ansul-avgörandet och La Mer Technology-
avgörandet skedde obiter dictum och motiverade inte kravet på geografisk utbredning mer 
djupgående, se kapitel 3.2.6.  
125 MPI Law Research Paper No. 12-13, s. 20. 
126 Joint Statement (1995). I: OHIM Official Journal (1996). 
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fortfarande var lämplig med hänsyn till att EU då växt från 12 till 27 
medlemsländer.127    
 
MPI-studien vidhöll tolkningen som uttrycktes i den gemensamma 
förklaringen från år 1993 och påpekade i ljuset av EU:s enhetliga karaktär 
och den inre marknaden som det europeiska varumärkessystemet grundar 
sig på, att kravet på verkligt bruk enbart ska bedömas från ett 
gemenskapsperspektiv. Bedömningen ska ta hänsyn till omständigheterna i 
varje enskilt fall och lämna de nationella gränserna mellan medlemsstaterna 
därhän. Den geografiska aspekten ska således endast ses som en del av de 
bedömningsgrunder gällande verkligt bruk som utarbetats i EUD och som 
tillsammans ska avgöra om kravet på verkligt bruk är uppfyllt i det enskilda 
fallet.128     
 
Flertalet av medlemsstaternas åsikter överensstämmer inte med EU-
kommissionens och Europarådets gemensamma uttalande och därmed inte 
heller med MPI-studiens bekräftelse av tolkningen av den geografiska 
aspekten av kravet på verkligt bruk. Dessa medlemsstater anser att 
uttalandet inte längre överensstämmer med den faktiska omfattningen av 
gemenskapens marknad och därför är i behov av revidering. Den bästa 
lösningen anses av dessa medlemsstater vara att höja tröskeln för kravet på 
verkligt bruk av gemenskapsvarumärken för att på så sätt stärka de 
nationella varumärkessystemen och bibehålla medlemsstaternas syn på 
samexistens.129  

4.3 MPI-studiens förslag om samexistens 
Om kravet på verkligt bruk ska tolkas i enlighet med MPI-studiens förslag 
innebär det att rätten till ett gemenskapsvarumärke kan bibehållas genom 
användning som endast sker i en liten del av gemenskapen. Med anledning 
av detta tolkningsförslag föreslog MPI-studien en kompletterande 
bestämmelse om samexistens. Europarådet framhöll redan i sina slutsatser 
år 2007 att den geografiska förutsättningen för kravet på verkligt bruk måste 
angripas i en kontext där en bedömning av systemens samexistens sker.130 
 
Regeln om samexistens föreslogs att tillämpas i fall där ett 
gemenskapsvarumärke under en period av 15 år endast har använts inom en 
liten del av gemenskapen samtidigt som en ansökan om registrering av ett 
nationellt varumärke skett i en medlemsstat som är avlägsen i förhållande 
till det område där gemenskapsvarumärket används. För att regeln om 
samexistens ska vara tillämplig föreslogs att tre förutsättningar skulle vara 
uppfyllda. Först och främst ska regeln endast vara tillämplig för 
gemenskapsvarumärken som varit registrerade i minst 15 år. För det andra 
krävs att gemenskapsvarumärket används i en del av gemenskapen som är 

                                                
127 MPI-studien, s. 293.  
128 MPI-studien, s. 258.  
129 MPI-studien, s. 46 f.  
130 Europarådet 10.05.2007, No 9427/07 PI 21. 
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avlägsen från landet där den nationella registreringsansökan lämnats in. I 
detta hänseende tas inte enbart den strikt geografiska avlägsenheten mellan 
de aktuella varumärkena i beaktande utan även avlägsenheten till de 
marknader där varumärkena verkar. För det tredje måste den person som 
skickar in den nationella ansökan om varumärkesregistrering visa att 
ansökan skett i god tro. Sökanden måste således visa att denne inte hade 
någon anledning att anta att registrering av det nationella varumärket skulle 
kunna komma i faktiskt konflikt med gemenskapsvarumärket på 
marknaden.131  
 
MPI-studiens förslag om samexistens med avseende på problematiken 
rörande verkligt bruk ansågs inte utgöra hinder för att uppfylla den 
grundläggande principen om enhetlig karaktär132 inom europeisk 
varumärkesrätt.133 Rätten att använda ett gemenskapsvarumärke i alla delar 
av gemenskapen begränsas inte genom införandet av regeln om 
samexistens. Om användning av gemenskapsvarumärket skulle expandera 
till landet där det nationella varumärket registrerats, föreslår MPI-studien att 
det är upp till innehavaren av den nationella registreringen att förhindra 
eventuell konsumentförväxling i handeln. Således kan 
gemenskapsvarumärket användas utan restriktioner i den medlemsstaten 
eftersom ansvaret åligger innehavaren av det nationella varumärket.134 
Förslaget tar härigenom hänsyn till principen om enhetlig karaktär genom 
att uppmärksamma förekomsten av individuella undermarknader med 
säregna förutsättningar inom EU:s gränser.135 Regeln om samexistens är 
avsedd att reducera risken att ett gemenskapsvarumärke förbjuds i de fall det 
inte används i vissa delar av gemenskapen. Samtidigt är tanken att stärka 
samexistensen mellan gemenskapsvarumärkessystemet och de nationella 
varumärkessystemen.136  

4.4 MPI-studien ur ett ekonomiskt 
perspektiv 
Andra delen av MPI-studien innehåller en faktainsamling där det bland 
annat återfinns en ekonomisk analys av det europeiska varumärkessystemet 
som utfördes av INNO-tec på Ludwig Maximilians Universitet i München. 
Rapporten framhåller att två huvudsakliga slutsatser kan dras utifrån INNO-
tecs analys. Först och främst berömmer de OHIM för att ha skapat ett 
attraktivt överstatligt varumärkessystem som framgångsrikt har 
effektiviserat den administrativa processen för att uppnå skydd för sitt 
varumärke i hela gemenskapen och skapat bra förutsättningar för att 
efterfrågan på gemenskapsvarumärken ska fortsätta att öka. Samtidigt anges 

                                                
131 MPI-studien, s. 293 f. 
132 Denna princip antar att EU ska ses som ett enhetligt territorium, särskilt avseende 
frågeställningar rörande förvärv av rättigheter och användning av gemenskapsvarumärke.   
133 MPI Law Research Paper No. 12-13, s. 4. 
134 MPI-studien, s. 293 f. 
135 MPI Law Research Paper No. 12-13, s. 4.  
136 MPI-studien, s. 293 f.  
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i INNO-tec rapportens ekonomiska analys att efterfrågan av 
gemenskapsvarumärke påverkar konstruktionen och graden av nationella 
varumärkesansökningar. Påverkan är i vissa fall till och med väsentlig.  I 
INNO-tec rapporten anses denna situation skapa frågeställningar om vilken 
roll de nationella varumärkessystemen och dess ansvariga myndigheter ska 
spela i det europeiska varumärkessystemet och hur detta ska finansieras om 
trenden med ökade ansökningar om gemenskapsvarumärken fortsätter.137  

 
Den andra implikationen i INNO-tec rapportens analys är att den nuvarande 
europeiska varumärkesdepån, innehållande nationella varumärken och 
gemenskapsvarumärken, är mycket stor och snabbväxande. Detta resulterar i 
ett försvårat förhållande för sökandena att överblicka registret och avgöra 
om ett nytt märke riskerar att stå i konflikt med ett registrerat märke. Under 
arbetet med att analysera den ekonomiska aspekten av det europeiska 
varumärkessystemet framkom viktiga indikationer. Bland annat framkom 
uppgifter som styrkte att de som ämnar ansöka om registrering av ett 
varumärke känner osäkerhet angående möjligheten att lyckas med ansökan 
och därför skickar in parallella varumärkesregistreringar för flertalet 
liknande märken. I de fall alla varumärkena erhåller registrering ökar risken 
för att ett eller flera av märkena förblir oanvända. I analysen anges att det 
genom studien anses bevisat att denna typ av registreringsstrategi ökar 
avsevärt och att fenomenet är av exponentiell karaktär. Ju fler sökanden som 
garderar sig med flertalet parallella ansökningar, desto fler oanvända 
märken existerar. Detta leder till ett större register som ytterligare försvårar 
för sökanden att överblicka möjligheterna att nå framgång med en ansökan 
om varumärkesregistrering. Därmed ökar risken för att fler ska tillämpa 
strategin med parallella ansökningar. Dessutom bidrar avgiftsreduceringen 
för gemenskapsvarumärken till att öka antalet oanvända varumärken i 
registret i allmänhet. I analysen framkommer även att sannolikheten för att 
vinna framgång med en ansökan om registrering av ett 
gemenskapsvarumärke har ökat över tid, framförallt för de sökandena som 
har större erfarenhet av varumärkesansökningar. Samtidigt har risken att 
möta motstånd vid registrering av ett gemenskapsvarumärke minskat i 
nästintill alla klasser i Nice-klassificeringen.138  
 
 

                                                
137 INNO-tec rapport, s. 1 ff.  
138 INNO-tec rapport, s. 1 ff. 
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5 Utveckling efter MPI-studien  
I detta kapitel presenteras den rättsliga utveckling som skett avseende kravet 
på verkligt bruk, speciellt i geografiskt hänseende och i förhållande till de 
förslag som lades fram i MPI-studien. EUD har kommit med en 
omdiskuterad dom i Onel/Omel-avgörandet. Under år 2016 sker även 
införandet av det nya VMD och den reviderade VMF. Detta föranleder en 
redogörelse för vilka ändringar dessa eventuellt kan innebära för 
användningstvånget och särskilt kravet på verkligt bruk. Efter detta kapitel 
ska läsaren ha en klar och ingående bild av användningstvångets utveckling 
och gällande rätt, men även en inblick i kommande varumärkesrättsliga 
reformpaket.   

5.1 Utveckling i praxis - Onel/Omel-
avgörandet 

5.1.1 Rättslig bakgrund 
I flertalet tidigare avgöranden i EUD139 avseende nationella varumärken kan 
den generella samlade inställningen anses ge uttryck för att begreppet 
verkligt bruk är autonomt gemenskapsrättsligt och att användningens 
geografiska utbredning endast ska ses som en av flera faktorer som ska tas i 
beaktande vid bedömningen av verkligt bruk. Vidare har inställningen varit 
att användning av ett gemenskapsvarumärke i en enda medlemsstat inte 
nödvändigtvis utesluter att verkligt bruk uppfylls inom gemenskapen. De 
tidigare avgörandena har inte specifikt behandlat frågan om geografisk 
utbredning, utan snarare kriterierna för kravet på verkligt bruk i sin helhet. 
Där har det lagts vikt vid att varumärkesinnehavaren faktiskt använt sitt 
varumärke på den relevanta kommersiella marknaden för varumärkets varor 
och tjänster. Bedömningen har riktat in sig på om varumärket använts i 
tillräcklig omfattning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar i 
förhållande till den relevanta kommersiella marknadens specifika 
egenskaper. Av EUD:s tidigare praxis kan alltså inte utläsas någon specifik 
tolkning med avseende på geografisk utbredning av ett varumärke, utan 
istället har hänsyn tagits till omständigheterna i fallet som helhet. 
Frågan om vilken geografisk utbredning som krävs för att kravet på verkligt 
bruk ska vara uppfyllt för ett gemenskapsvarumärke överlämnades till EUD 
för avgörande år 2011. Den allmänna förväntan var att den inställning som 
har härskat sedan år 1993140 slutligen skulle bekräftas av EUD. Nämligen 
inställningen att användning av ett gemenskapsvarumärke i en medlemsstat 
kan vara tillräckligt för att utgöra verkligt bruk i gemenskapen. När kravet 

                                                
139 Mål C-40/01 Ansul, p. 43; mål C-259/02 La Mer Technology, p. 27; 
mål C-416/04 Sunrider, p. 66, 70–73 och 76.   
140 Joint Statement (1995). I: OHIM Official Journal (1996). EU-kommissionen och 
Europarådet gav 1995 ett gemensamt uttalande om tolkningen av artikel 15.1 VMF som 
sedan bekräftades i MPI-studien. 
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på verkligt bruk för första gången specifikt skulle behandlas ur geografiskt 
hänseende för gemenskapsvarumärken i ett avgörande hos EUD levde 
ställningstagandena i det omdiskuterade Onel/Omel-avgörandet inte upp till 
dessa förväntningar.  

5.1.2 Omständigheterna i fallet 
Leno Merken var rättighetsinnehavare till gemenskapsvarumärket ONEL för 
tjänster i varuklasserna 35, 41 och 42 enligt Niceöverenskommelsens 
klasslista. Leno Merken ingav en invändning mot registreringen av 
Hagelkruis ansökan om att få märket OMEL registrerat som varumärke i 
identiska varuklasser. Hagelkruis krävde att Leno Merken skulle uppbringa 
bevis för verkligt bruk av sitt gemenskapsvarumärke. Parterna ansåg det 
otvistigt att OMEL var benäget att ge upphov till förväxlingsrisk med 
ONEL. Däremot var parterna oense om tolkningen av verkligt bruk enligt 
artikel 15.1 VMF, i synnerhet i förhållande till vilken geografisk utbredning 
som krävs för att verkligt bruk ska anses föreligga.141  

5.1.3 GA:s slutsatser 
GA gav i sitt förslag till avgörande uttryck för den rådande inställning som 
såväl EU-kommissionen och Europarådet som MPI har gällande tolkningen 
av begreppet verkligt bruk med avseende på geografisk utbredning för 
gemenskapsvarumärke. GA diskuterade territoriella gränser, men lade störst 
vikt vid helhetsbedömningen. GA konstaterade således att enbart 
användningens geografiska utbredning inom en medlemsstat inte 
nödvändigtvis är tillräckligt för att utgöra verkligt bruk. Däremot är det 
möjligt att som en del av en helhetsbedömning komma fram till att 
användning av ett gemenskapsvarumärke inom ett geografiskt område som 
motsvarar en medlemsstats territorium är tillräckligt.142 

5.1.4 EUD:s slutsatser 
EUD konstaterade att de bedömningsgrunder som kommit att utvecklats i 
Ansul-avgörandet, La Mer Technology-avgörandet och Sunrider-avgörandet 
gällande kravet på verkligt bruk är analogt tillämpliga för 
gemenskapsvarumärken eftersom VMD och VMF har samma syfte vad 
gäller kravet på verkligt bruk av varumärken.143 EUD tillade dock att den 
vid en sådan analog tillämpning avseende gemenskapsvarumärken måste 
skillnaden144 mellan den geografiska utbredningen av skyddet för nationella 
varumärken respektive för gemenskapsvarumärken beaktas.145  
 

                                                
141 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 16-20. 
142 GA:s avgörande i mål C-149/11 Onel/Omel, p. 37-43.  
143 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 28-31. 
144 En skillnad som tydliggörs direkt i lagtext genom att VMD använder uttrycket ”i 
medlemsstaten” och VMF använder uttrycket ”i gemenskapen”.   
145 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 33. 
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I skälen till VMF uttrycks bland annat vikten av att motverka de hinder som 
uppkommer genom medlemsstaternas territoriellt avgränsade rättigheter 
vilka försvårar för företag att verka i gemenskapen. VMF ska skapa jämlika 
förutsättningar för alla företag som verkar inom gemenskapen för att dessa 
inte begränsas av geografiska hinder.146 EUD konstaterade mot bakgrund av 
dessa skäl att i bedömningen av den geografiska utbredningen gällande 
kravet på verkligt bruk för gemenskapsvarumärken ska medlemsstaternas 
territoriella gränser inte tas i beaktande.147 EUD påpekade att det förvisso är 
motiverat att ett gemenskapsvarumärke måste användas inom ett större 
geografiskt område än ett nationellt varumärke för att uppfylla kravet på 
verkligt bruk. Detta då gemenskapsvarumärket åtnjuter ett i geografiskt 
hänseende mer omfattande skydd. Samtidigt utesluter inte detta att 
marknaden för de berörda varorna eller tjänsterna för vilka 
gemenskapsvarumärket registrerats under vissa omständigheter faktiskt är 
avgränsad till ett geografiskt område som motsvarar en medlemsstats 
territoriella gränser. I ett sådant fall kan användningen av ett varumärke 
inom detta geografiska område uppfylla kravet på verkligt bruk för såväl ett 
gemenskapsvarumärke som ett nationellt varumärke. Det beror på att bruket 
inte behöver vara geografiskt omfattande för att betraktas som verkligt 
eftersom det viktiga är brukets kvantitativa utbredning, det vill säga den 
berörda varans eller tjänsten egenskaper på marknaden.148 EUD 
konstaterade i enlighet med La Mer Technology-avgörandet att någon de 
minimis-regel för att fastställa vilken geografisk utbredning som krävs vid 
bedömningen av huruvida verkligt bruk föreligger inte kan fastslås. En 
sådan minimigräns skulle förhindra de nationella domstolarna att genomföra 
en helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall.149 
 
EUD uttrycker avslutningsvis att ett gemenskapsvarumärke uppfyller kravet 
på verkligt bruk om användningen sker i enlighet med dess grundläggande 
funktion och med avsikt att bibehålla eller skapa marknadsandelar i 
gemenskapen för de varor eller tjänster som varumärkesregistreringen 
omfattar. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om dessa 
villkor uppnås i varje enskilt fall. Bedömningen ska grunda sig på samtliga 
relevanta omständigheter och förhållanden, däribland den relevanta 
marknadens egenskaper, varorna eller tjänsternas art, brukets geografiska 
och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och med vilken 
regelbundenhet varumärket har använts.150 
 
Kommentar 
För att sammanfatta den nya inställning som kommit till uttryck genom 
Onel/Omel-avgörandet kan det konstateras att medlemsstaternas territoriella 
gränser inte ska tas i beaktande i bedömningen av kravet på verkligt bruk i 
geografiskt hänseende för gemenskapsvarumärken. Huvudfokus i 
bedömningen av verkligt bruk ska även fortsättningsvis vara densamma. 

                                                
146 Skäl 2, 4 och 6 VMF.  
147 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 40-44.  
148 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 50 och 54. 
149 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 55; mål C-259/02 La Mer Technology, p. 25 och 27. 
150 Mål C-149/11 Onel/Omel, p. 58. 
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Nämligen en helhetsbedömning i varje enskilt fall av om användningen sker 
i syfte att skapa eller bibehålla marknadsandelar för de varor eller tjänster 
som varumärket registrerats för. Precis som tidigare tongivande rättsfall 
befäst består denna helhetsbedömning av flertalet faktorer, närmare bestämt 
vilket tjänste- eller varuslag som berörs, vad som kännetecknar den aktuella 
marknaden samt i vilken omfattning och med vilken regelbundenhet 
varumärket används. EUD lägger i Onel/Omel-avgörandet även till brukets 
geografiska och kvantitativa utbredning som bedömningsgrund. EUD:s 
ställningstagande kräver ett nytt tankesätt, nämligen att sluta tänka i begrepp 
av medlemsstater och territorium. Istället ska EU:s inre marknad ses i sin 
helhet i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna för vilket 
varumärket är registrerat.  
 
För att detta tankesätt ska framstå som rimligt i förhållande till tidigare 
avgöranden och till EU:s alla medlemsstater bör den ekonomiska 
prestationen ställas i proportion till de berörda varorna eller tjänsterna och 
marknaden i sin helhet. I en sådan bedömning är det inte otänkbart att en 
medlemsstats territoriella gränser sammanfaller med den ekonomiska 
prestationen. Nedan följer en exemplifiering av hur detta tankesätt kan 
framstå som rimligt.151 Försäljning av motorbåtar enbart i Luxemburg skulle 
troligtvis inte uppfylla kravet på verkligt bruk av ett gemenskapsvarumärke, 
inte för att Luxemburg är litet till geografisk yta, utan för att Luxemburg 
inte kan räknas till den relevanta marknaden för försäljning av motorbåtar 
och för att försäljningsmängden där är mycket liten i förhållande till 
försäljningssiffrorna för motorbåtar i EU i sin helhet. Hade bedömningen 
istället avsett Malta eller Cypern skulle utgången eventuellt bli en helt 
annan. Det beror på att Malta och Cypern är öar där försäljningen av och 
efterfrågan på motorbåtar är betydligt större i förhållande till EU:s marknad 
som helhet. Dock ska det tilläggas att vid tillämpning av denna metod 
uppstår följdfrågor som måste lösas, exempelvis hur bedömningen av vad 
som ska utgöra relevant marknad ska fungera.  

5.2 Utveckling i lagstiftningsarbetet 
Ett europeiskt paket med rättsliga varumärkesreformer publicerades i 
december år 2015. Paketet inkluderar det nya VMD som trädde i kraft den 
13 januari 2016 och en serie ändringar avseende VMF152 som träder i kraft 
den 23 mars 2016. Reformpaketet är kulmineringen av det arbete som pågått 
under de senaste sju åren för att reformera EU:s varumärkessystem där MPI-
studien varit en del av arbetet. Några av de ändringar som sker i VMF 
innebär att OHIM byter namn till EUIPO (European Union Intellectual 
Property office) och att de varumärken som nu benämns och är registrerade 
som gemenskapsvarumärke automatiskt byter namn till EU-varumärke153. 
Fortsättningsvis kommer i detta kapitel, men endast i detta kapitel, att 
hänvisas till de nya benämningarna.  

                                                
151 Jfr Grabrucker (2014), s. 179 f. 
152 Den reviderade VMF. 
153 Skäl 1-2 reviderade VMF. 
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Det i huvudsak gemensamma syftet med reformpaketet är att främja 
innovation och ekonomisk tillväxt samt att säkerställa att det europeiska 
varumärkessystemet fungerar på ett smidigt, effektivt och ändamålsenligt 
sätt. Vidare ska varumärkesregistreringssystemen i hela EU ska genom 
ändringarna bli mer tillgängliga och ändamålsenliga för företag i form av 
lägre kostnader, minskad komplexitet samt bättre förutsägbarhet och 
rättssäkerhet. Justeringarna är tänkta som kompletterande insatser för att 
säkerställa samexistens och det kompletterande förhållande som råder 
mellan det europeiska varumärkessystemet och de nationella systemen.154 
 
I skälen till den reviderade VMF konstateras att det finns ett fortsatt behov 
av nationella varumärken och att det är upp till den som söker registrering 
att välja den registreringsform som är mest fördelaktig för deras verksamhet. 
Detta oavsett om det är en nationell ansökan i ett eller flera medlemsländer, 
endast som EU-varumärke eller båda delarna. I skälen anges vidare att MPI-
studiens utvärdering av EU:s varumärkessystems övergripande funktion 
bekräftade att flera aspekter, däribland dess grundprinciper, fortfarande är 
väl fungerande och motsvarar företagens behov och förväntningar. I skälen 
anges också att EU-kommissionen mot bakgrund av MPI-studien 
konstaterat att gemenskapens varumärkessystem kräver en modernisering 
för att som helhet bli mer effektivt, ändamålsenligt och konsekvent samt 
anpassas till internets tidsålder.155   
 
Det föreslås inga reella förändringar avseende användningstvånget i det nya 
VMD eller i den reviderade VMF. Detta trots att EU-kommissionen påpekat 
att det europeiska varumärkessystemets är i behov av modernisering och att 
den utredning som de beställt av MPI utpekat kravet på verkligt bruk som 
ett område i tydligt behov av förtydligande. Detta kommer till uttryck i 
skälen till den reviderade VMF. Trots detta nämns kravet på verkligt bruk 
nämns endast i förhållande till registrerad utformning. I skälen poängteras 
att användningstvånget med avseende på registrerad utformning av 
rättviseskäl och för rättssäkerhetens skull bör tolkas så att ett EU-varumärke 
som används i en form som skiljer sig enbart genom detaljer vilka inte 
förändrar märkets särskiljningsförmåga i dess registrerade form är 
tillräckligt för att uppfylla kravet på verkligt bruk, oavsett om varumärket är 
registrerat i den form det används eller inte.156 Detta innebär att lagstiftaren 
nu gett uttryck för att verkligt bruk med avseende på registrerad utformning 
i fortsättningen ska tolkas i enlighet med den inställning som utvecklats 
genom praxis157. I övrigt kommenteras inte kravet på verkligt bruk i varken 
det nya VMD eller i den reviderade VMF. Någon motivering till varför det 
inte kommenterats går inte heller att finna. Detta kan tyckas vara 
anmärkningsvärt. 

                                                
154 Skäl 7-8 nya VMD; skäl 34 och 42 reviderade VMF. 
155 Skäl 6-7 reviderade VMF. 
156 Skäl 23 reviderade VMF.  
157 Se kapitel 3.2.3 angående mål C-553/11 Proti.  
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6 Internationell utblick 
I detta kapitel ges en övergripande redogörelse för användningstvånget i 
amerikansk rätt i syfte att ge läsaren en nyanserad bild av det 
gemenskapsrättsliga användningstvånget i en rättslig, samhällelig och 
ekonomisk kontext genom att vidga vyerna bortom EU:s gränser. Här läggs 
även en bra grund för analys av det nationella och gemenskapsrättsliga 
användningstvångets för- och nackdelar.  

6.1 Användningstvånget i amerikansk rätt 
I amerikansk rätt behandlas begreppet användning avsevärt annorlunda än i 
den nationella lagstiftningen och i de gemenskapsrättsliga regleringarna. 
Särskilt utmärkande är den grundläggande principen i amerikansk rätt 
gällande krav på användning i handeln för att kunna erhålla registrering. 
Detta krav saknas helt i VML och i de gemenskapsrättsliga regleringarna. 
Där är det tillräckligt att den som ansöker om registrering har för avsikt att 
använda sitt varumärke för att erhålla registrering, bevis på faktisk 
användning krävs inte. Tilldelning av varumärkesrättigheter i amerikansk 
rätt avgörs alltså utifrån bevis för första användning, inte utifrån 
registrering.158  
 
Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, närmare bestämt ITU-
registrering159. ITU-registreringen ger en möjlighet att erhålla 
varumärkesregistrering om den som ansöker om registrering har för avsikt 
att använda varumärket i handeln. För att få behålla 
varumärkesregistreringen måste innehavaren inom sex månader inlämna 
bevis på att faktisk användning160 förekommit alternativt ansöka om 
förlängning av tidsfristen. Tidsfristen kan förlängas med sex månader utan 
krav på giltiga skäl och med ytterligare 24 månader om innehavaren kan 
uppvisa giltiga skäl.161 När en rättighetsinnehavare väl erhållit registrering 
tilldelas varumärket rikstäckande skydd även om användningen eller 
avsikten att använda varumärket inte varit rikstäckande.162  

6.1.1 Begreppet användning 
Tolkningen av begreppet ”användning” ändrades till följd av en revidering 
av Lanham Act 1998. Före revideringen var blott ett tecken på användning 
tillfredsställande som bevis för att användningen skulle anses som tillräcklig 
för att uppfylla ett av de primära registreringskraven, det vill säga 
användningstvånget, för federal registrering. Genom revideringen skärptes 
kravet på användning och nu föreskriver lagstiftningen ”bone fide use… in 
                                                
158 Aron och Nordemann (2014), s. 1187; Halpern, Seymore och Port (2012), s. 276.  
159 15 U.S.C. § 1051 (b) (Lanham Act § 1(b)). ITU står för ”intent-to-use”.  
160 Ett så kallat ”Statement of Use”.  
161 Halpern, Seymore och Port (2012), s. 281 f.  
162 Halpern, Seymore och Port (2012), s. 241. 
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the ordinary course of trade”163.164 Således fordras nu att användningen ska 
vara tillräcklig i handeln för att erhålla de rättigheter som är knutna till 
varumärkesregistreringen. Det krävs med andra ord, och för att likställa med 
gemenskapsrätten, verkligt bruk.  
 
Verkligt bruk i amerikansk rätt har behandlats i praxis. För att försäljning 
ska uppfylla kravet på verkligt bruk krävs att försäljningen innefattar en 
kommersiellt betingad transaktion – en intern företagshändelse räcker 
inte.165 Om försäljningen av en vara eller tjänst som bär varumärket anses 
tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk blir beroende av avsikten 
och omständigheterna som är kopplade till försäljningen. I ett avgörande 
ansågs ett minimalt antal försäljningar av godis via postorder utspridda över 
lång tid i flertalet stater inte vara tillräckligt för att uppfylla kravet på 
verkligt bruk.166 Även affärshändelser som endast företagits i syfte att visa 
varumärket i offentligheten utan att någon faktiskt försäljning har skett har 
bedömts otillräckligt för att uppfylla kravet på verkligt bruk.167 Däremot har 
initial försäljning av en vara i ett försök att skapa marknadsandelar för varan 
ansetts tillräcklig om det skett i ”den normala handeln”168.169 Det saknas en 
objektiv kvantitativ gräns för vilken mängd försäljning som innehavaren av 
ett varumärke måste uppnå för att kunna erhålla registrering. Istället bedöms 
varje enskild vara eller tjänst i respektive kategori utifrån den relevanta 
marknaden för att avgöra om tillräcklig användning skett. Exempelvis kan 
det krävas försäljning av flera tusen chokladkakor för att det ska vara en 
tillräcklig mängd i förhållande till marknaden för chokladkakor medan det 
på en marknad för industrimaskiner kan vara tillräckligt med en enskild 
försäljning av en industrimaskin.170  

6.1.2 Rätten att behålla registreringen 
Precis som i den nationella lagstiftningen och i de gemenskapsrättsliga 
regleringarna krävs det även i amerikansk rätt att varumärkesinnehavaren 
upprätthåller sin användning, men till skillnad från förfarandet i nationell 
rätt och i gemenskapsrätt är det upp till innehavaren att bevisa fortsatt 
användning för att få behålla sin registrering. Under det femte året räknat 
från när varumärkesinnehavaren erhöll registrering måste denne visa att 
fortsatt användning av varumärket sker171 och sker det inte inom utsatt tid 
häver USPTO registreringen.172 Likt såväl nationell rätt som gemenskapsrätt 
krävs i de fall det förekommer uppehåll i användningen av varumärket att 

                                                
163 15 U.S.C. § 1127 (Lanham Act § 45). 
164 Halpern, Seymore och Port (2012), s. 243 f. 
165 State of Flordia v. Real Juices, Inc. (M.D. Fla 1971). I fallet bedömdes en försändelse av 
sex burkar grapefruktjuice inte uppfylla kravet på verkligt bruk.  
166 Sweetarts v. Sunline, Inc. (8th Cir. 1967).  
167 Blue Bell v. Farah Mfg. (5th Cir. 1985). 
168 Författarens översättning av uttrycket ”in the ordinary course of trade”. 
169 International Mobile Machines Corp. v. International Telephone and Telegraph Corp. 
(Fed. Cir. 1986). 
170 Halpern, Seymore och Port (2012), s. 276 f. 
171 Så kallade ”Continuing Use Affidavit” eller ” Section 8 Affidavit”. 
172 Se Halpern, Seymore och Port (2012), s. 283 f.  
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varumärkesinnehavaren uppvisar giltiga skäl för sin underlåtenhet. 
Underlåtenhet att använda ett varumärke ursäktas endast vid speciella 
omständigheter.173 I amerikansk varumärkesrätt finns på federal nivå en 
möjlighet för identiska eller liknande varumärken att samexistera. Detta 
förutsatt att båda märkena uppfyller användningstvånget innan någon av 
dem ansöker om registrering och att risken för förväxling är låg eftersom 
varumärkena används på två åtskilda marknader, antingen med avseende på 
varuklass eller geografi.174   

6.2 EU och USA i en översiktlig 
ekonomisk, rättslig och 
samhällsorienterad kontext 
Trots att USA och EU är två skilda rättsystem, det förstnämnda ett common 
law system och det sistnämnda ett civil law system, antar båda systemen 
inställningen att varumärkesskydd utgör en inneboende del i att skapa en 
marknad med sund konkurrens.175 Även uppfattningen att ett varumärkes 
grundläggande funktion är att garantera ett kommersiellt ursprung 
överensstämmer i de båda rättsordningarna.176 Detta kan delvis förklaras av 
att immaterialrätten och framförallt varumärkesrätten i hög grad är 
internationellt harmoniserad. Såväl EU:s medlemsstater som USA är 
anslutna till TRIPs-avtalet och PK. Det resulterar i att de länder som anslutit 
sig till avtalet har ett liknande grundskydd, således även gällande 
användningstvång, främst till följd av de minimikrav som uppställs i TRIPs-
avtalet.177  
 
Generellt kan inom varumärkesrätten i EU och USA sägas att även om det 
tidvis råder motstående intressen mellan å enda sidan rättighetsinnehavarna 
och å andra sidan omsättningskretsen och marknadskonkurrensen i stort kan 
intressena på ett övergripande plan anses överensstämma. Båda sidor vinner 
på att det finns en stark, säker och välbalanserad varumärkesrätt. Vid val av 
varumärke finns i det närmaste en oändlig valmöjlighet och 
varumärkesrätten bör för näringsidkarnas del främja avsättningsintresset 
genom en effektiv och rättvis tilldelning av ensamrätter. Därför uppställer 
varumärkesrätten vissa begränsningar i valet av varumärken och i dess 
ensamrätter, däribland den begränsning som användningstvånget utgör, för 
att ensamrätternas omfång ska gynna konkurrensen på marknaden.178  
Varumärkets växande betydelse i takt med samhällsutvecklingen där 
marknaden blir mer och mer global ger automatiskt ett större behov för 
näringsidkarna att kunna särskilja sitt varumärke i kampen om 
konsumenterna.179 I detta sammanhang är det av stor vikt att de varumärken 
                                                
173 Se 15 U.S.C § 1058(b)(2) (Lanham Act § 8(b)(2)).  
174 Stim (2014), s. 374.  
175 Aron och Nordemann (2014), s. 1187. 
176 Halpern, Seymore och Port (2012), s. 240; mål C-206/01 Arsenal, p 48-50.  
177 Se kapitel 2.4. 
178 Griffiths (2008), s. 242; Nordell (2004), s. 575.  
179 Prop. 2009/10:225 s. 511 f.  
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som finns registrerade faktiskt används. Detta som en del i att skapa 
generella förutsättningar för en välfungerande varumärkesrätt och i sin tur 
en välfungerande marknadskonkurrens.180 I grund och botten ger 
användning av varumärken en positiv inverkan på marknadens utformning 
eftersom de i en välfungerande marknadsekonomi bidrar till en effektiv 
konkurrens med mer konsumentvänliga priser.181 Samtidigt är det då viktigt 
att uppnå ett välavvägt system där varumärken kan fortsätta bidra till en 
sund marknadskonkurrens. Här spelar regeln om användningstvång en 
central roll eftersom den är tänkt att reglera mängden registrerade 
varumärken och kontrollera att de varumärken som finns registrerade 
faktiskt används.  

                                                
180 Kur och Dreier (2013), s. 157 f; Levin (2011), s. 405 f. 
181 Nordell (2004), s. 96 ff. 
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7 Slutdiskussion och analys 
Nu är framställningen framme vid det avslutande kapitlet där de 
frågeställningar som uppställdes i inledningskapitlet ska diskuteras och 
analyseras mot bakgrund av det material som redogjorts för i 
framställningen. Avslutningsvis sammanfattas de analytiska diskussioner 
som framförs under kapitel 7.1 och 7.2. 

7.1 Vilka konsekvenser kan olika 
tolkningar av villkoren för 
användningstvånget, i synnerhet kravet på 
verkligt bruk, resultera i?  
Vad användningstvånget de facto innebär avgörs främst utifrån tolkningen 
av begreppet verkligt bruk. Om det krävs ytterst lite kommersiell aktivitet 
för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt finns stor risk att 
bestämmelsens syfte går förlorat. Om varumärken som inte används för att 
fylla sin grundläggande funktion som kommersiell ursprungsgarant tillåts 
vara kvar i registret resulterar det i ett varumärkessystem som gynnar 
defensiva registreringar och situationer där faktisk avsikt att använda 
varumärket saknas. Dessutom ger det europeiska varumärkesregistret ingen 
vägledning huruvida de registrerade varumärkena faktiskt används eller inte. 
Detta försvårar bedömningen av vilka märken som finns tillgängliga för 
registrering.  Om användningstvånget istället blir för strikt riskerar 
bestämmelsen att bli en inträdesbarriär som snarare begränsar än främjar 
sund konkurrens. För höga krav på kommersiell användning kan markant 
försvåra för mindre aktörer och skapa höga inträdesbarriärer på marknaden 
som i längden motverkar sund konkurrens. Således krävs noggranna 
övervägningar vid utformningen och den fortsatta rättsliga utvecklingen av 
användningstvångets innebörd, med en ständig medvetenhet om de 
praktiska konsekvenser användningstvånget ger upphov till i takt med att 
samhället utvecklats. Målet är att uppnå en tolkning och tillämpning som 
resulterar i en välavvägd balans mellan användningstvångets syfte och en 
sund konkurrens utan att kompromissa med förutsägbarheten och 
rättssäkerheten. Problemet är svårigheten i att uppnå just detta och samtidigt 
se till att balansen består i takt med den rättsliga och samhälleliga 
utvecklingen.    
 
Bedömningen gällande vilken geografisk utbredning som krävs för att 
kravet på verkligt bruk ska vara uppfyllt skapar tolkningssvårigheter.  
Användning inom en mycket begränsad del av EU bör inte alltid vara 
tillräcklig för att uppfylla kravet på verkligt bruk av gemenskapsvarumärke. 
Samtidigt skulle ett krav på verkligt bruk i alla 28 medlemsstater vara ett 
alldeles för strikt användningstvång. Var gränsen för verkligt bruk ska gå i 
geografiskt hänseende är därför en svår balansgång.  
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Å ena sidan finns EU-kommissionens och MPI-studiens inställning gällande 
den geografiska utbredningen av kravet på verkligt bruk. Den innebär att 
den territoriella förutsättningen för kravet på verkligt bruk av 
gemenskapsvarumärken och av nationella varumärken inte tvunget måste 
bedömas lika. Användning som är tillräcklig för att bibehålla rätten till ett 
nationellt varumärke är nödvändigtvis inte tillräcklig för att kravet på 
verkligt bruk enligt artikel 15 VMF gällande gemenskapsvarumärken ska 
vara uppfyllt. Å andra sidan konstaterade EUD i Onel/Omel-avgörandet att 
bedömningen av den geografiska utbredningen gällande kravet på verkligt 
bruk för gemenskapsvarumärken inte ska ta medlemsstaternas territoriella 
gränser i beaktande. EUD påpekade att det förvisso är motiverat att vänta 
sig att ett gemenskapsvarumärke måste användas inom ett större geografiskt 
område än ett nationellt varumärke för att uppfylla kravet på verkligt bruk 
eftersom det åtnjuter, ett i geografiskt hänseende, mer omfattande skydd. 
Samtidigt utesluter inte detta att marknaden för de berörda varorna eller 
tjänsterna för vilka gemenskapsvarumärket registrerats under vissa 
omständigheter faktiskt är avgränsad till ett geografiskt område som 
motsvarar en medlemsstats territoriella gränser.  
 
Beroende på vilken tolkning som ges företräde kommer förhållandet mellan 
de nationella och det gemenskapsrättsliga varumärkessystemet att påverkas 
olika. EU-kommissionens och MPI-studiens tolkning kan anses berättigad 
med hänsyn till formuleringen av övriga artiklar i VMF. Som nämnts kan ett 
gemenskapsvarumärke enligt artikel 112.2 VMF omvandlas till ett nationellt 
varumärke om gemenskapsvarumärket upphör till följd av att 
användningstvånget inte längre anses uppfyllt, men det fortfarande uppfyller 
kravet på verkligt bruk för ett nationellt varumärke. Med denna tolkning kan 
en territoriell avgränsning utläsas redan i lagstiftning, vilken kan sägas öka 
förutsägbarheten. Om EUD:s tolkning ska ges företräde blir denna artikel 
eventuellt överflödig, förutsatt att artikeln inte tolkas i ljuset av EUD:s 
avgörande. Samtidigt öppnar EUD:s avgörande för en mer enhetlig syn på 
den europeiska marknaden. En sådan inställning kan tyckas vara mer 
naturlig mot bakgrund av de grundläggande tankar som EU-samarbetet vilar 
på. EU:s ambition är att undanröja hinder och skapa fri rörlighet mellan 
medlemsstaterna för en väl fungerande inre marknad.  Eftersom 
immaterialrätten pekas ut som ett tongivande harmoniseringsområde för en 
välfungerande inre marknad kan det tyckas märkligt att en 
bedömningsgrund avseende ett grundläggande krav som användningstvång 
baseras på territoriella gränser – det kan inte sägas överensstämma med 
tanken om EU som en gemensam och gränslös marknad. Med dessa syften i 
åtanke framstår EUD:s avgörande som förklarligt.   
 
EUD:s avgörande ger dock upphov till ett flertal frågor. Först och främst 
kräver EUD:s tillägg till bedömningsgrunderna i kravet på verkligt bruk, det 
vill säga brukets geografiska och kvantitativa utbredning, ett tankesätt som 
utelämnar begreppen medlemsstater och territorium. Istället ska EU:s inre 
marknad ses i sin helhet i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna 
för vilket varumärket är registrerat. Som nämnt bör det för att detta tankesätt 
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ska framstå som rimligt i förhållande till tidigare avgöranden i EUD och till 
EU:s alla medlemsstater, tas hänsyn till den ekonomiska prestationen. Detta 
i förhållande till de berörda varorna eller tjänsterna och marknaden i sin 
helhet eftersom det i en sådan bedömning inte är otänkbart att en 
medlemsstats territoriella gränser sammanfaller med den ekonomiska 
prestationen. Samtidigt skapar dock detta problem i att bestämma 
marknaden för de berörda varorna eller tjänsterna om territoriella gränser 
lämnas därhän. EUD ger ingen direkt vägledning i hur den geografiska 
bedömningsgrunden rent praktiskt ska tillämpas. Eventuellt kan en liknande 
bedömning som den som tillämpas i konkurrensrätten för att bestämma vad 
som är en produkts eller tjänsts relevanta marknad tillämpas182. Detta 
alternativ framstår mot bakgrund av EUD:s avgörande som rimligt i min 
mening då denna bedömningsmetod har tillämpats en längre tid av 
domstolarna och således är väl beprövad inom konkurrensrätten. 
Konkurrensrätten har dessutom ett nära samband med immaterialrätten, inte 
minst varumärkesrätten, vilket talar för att en liknande bedömningsmetod 
skulle fungera väl.  
 
Vidare ger EUD:s tvetydighet de nationella domstolarna ett förhållandevis 
generöst tolkningsutrymme. EUD ska förvisso lämna den praktiska 
tillämpningen i varje enskilt fall till den nationella domstolen, men utan 
tydliga och preciserade bedömningsgrunder riskerar tillämpningen att skilja 
sig åt markant mellan medlemsstaterna – en utveckling som går i motsatt 
riktning av att uppnå ett harmoniserat europeiskt varumärkesrättsligt system. 
Visserligen är det geografiska villkoret bara en av flera bedömningsgrunder 
vid bedömningen av kravet på verkligt bruk, men oklarheter i hur denna 
bedömningsgrund ska tillämpas kommer att försvåra för domstolarnas 
helhetsbedömning.  
 
Om de nationella domstolarna inte har tillräcklig vägledning i hur 
bedömningen av kravet på verkligt bruk ska tillämpas kan möjligheten, för 
såväl aspirerande varumärkesinnehavare som för faktiska 
varumärkesinnehavare, att förutsäga vilka krav som ställs antas bli än mer 
komplicerad. Även om varumärkesinnehavare påverkas negativt av 
oförutsägbarheten i ett grundläggande krav som användningstvång skapar 
oförutsägbarheten störst bekymmer för aspirerande varumärkesinnehavare. 
EU:s varumärkessystem bygger på att det inte krävs faktisk användning för 
registrering, men däremot krävs ett aktivt agerande från andra aktörer på 
marknaden för att få ett varumärke upphävt till följd av underlåten 
användning. Förutom att immaterialrättstvister är mycket kostsamma är de 
kända för att skapa avsevärda bevissvårigheter. Självklart är detta något som 
företagare noga måste överväga, speciellt de mindre och medelstora 
företagen som inte är lika starka ekonomiskt sett. Eftersom OHIM:s register 
över registrerade varumärken inte ger någon indikation på om ett varumärke 
används eller inte måste en företagare först bekosta utredning av om någon 
användning av varumärket denne är intresserad av faktiskt sker. 
Ansträngningarna för att grundligt utreda detta till den grad att företagaren 
                                                
182 Läsare som eftersöker fördjupande kunskap om begreppet relevant marknad och 
bedömningen av denna hänvisas till Bernitz (2015), s. 50 ff och 142 ff.   
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vågar driva hävningsförfarandet ökar nämnvärt om ytterligare en 
bedömningsgrund kräver en utförlig utredning. Är förutsägbarheten 
dessutom låg kommer osäkerheten i kombination med kostnaderna leda till 
att små och medelstora företag undviker att driva hävningsförfaranden. 
Detta underlättar i sin tur för defensiva registreringar och ger ett europeiskt 
varumärkessystem som fylls med registreringar utan avsikt till användning 
eller registreringar som åtnjuter ett alldeles för omfattande skyddsomfång, 
men där kostnaderna och oförutsägbarheten försvårar för marknaden att 
själv reglera systemet på ett smidigt sätt. I takt med att EU växer och att 
varumärkets betydelse ökar kommer systemet så småningom att bli trögt 
och än mer oförutsägbart. Detta kommer definitivt inte att gynna sund 
konkurrens och en väl fungerade inre marknad med fri rörlighet.       
 
En specificerad kvantitativ regel om geografisk utbredning skulle resultera i 
ett mer förutsägbart rättstillämpningsläge. Om det gemenskapsrättsliga 
varumärkessystemet skulle tillämpat ovan föreslagna regel hade företagen 
fått en klar fingervisning om hur många länder de behöver använda sitt 
varumärke i och därigenom lättare kunnat bedöma om de uppfyller kravet 
på verkligt bruk. En sådan minimigräns är dock varken önskningsvärd eller i 
linje med EUD:s tidigare avgöranden. Domstolarnas möjlighet att ta hänsyn 
till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och göra en rättvis 
helhetsbedömning av kravet på verkligt bruk skulle då begränsas. Mot 
bakgrund av den variation som råder mellan EU:s medlemsstater med 
avseende på såväl geografisk storlek och invånarantal som marknader är det 
orimligt att alltid likställa användningen i en medlemsstat med 
användningen i en annan medlemsstat då förutsättningarna kan skilja sig åt 
markant. Kanske är det en bättre lösning att gå på MPI-studiens linje och se 
territoriella gränser, men samtidigt öppna för en möjlighet till samexistens. 
Rätten till ett gemenskapsvarumärke kan i detta fall bibehållas även vid 
användning i en liten del av gemenskapen, men samtidigt öppna för 
möjligheten att i vissa fall låta registrera ett liknande nationellt varumärke i 
en medlemsstat som är avlägsen i förhållande till det område där 
gemenskapsvarumärket används. Här har MPI dessutom redan övervägt 
risken för att någon av varumärkesinnehavarna vill expandera sin 
verksamhet genom att det åligger den nationella varumärkesaspiranten att 
visa att denne inte har någon anledning att anta att registrering av det 
nationella varumärket skulle kunna komma i faktisk konflikt med 
gemenskapsvarumärket på marknaden. Skulle konflikt uppstå är det 
dessutom upp till den nationella varumärkesinnehavaren att förhindra 
eventuell konsumentförväxling i handeln. Denna utformning av regelverket 
tar dessutom hänsyn till den gemenskapsrättsliga grundläggande principen 
om enhetlig karaktär genom att uppmärksamma förekomsten av individuella 
undermarknader med säregna förutsättningar inom EU:s gränser. Vidare 
finner ett liknande regelsystem stöd i amerikansk rätt, som på många sätt 
lämpar sig för jämförelse183.   
 

                                                
183 Se vidare diskussion under kapitel 7.2.  
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Europeiska lagstiftaren verkar inte ha tagit fasta på den grundligt utförda 
genomgången av det europeiska varumärkessystemet som MPI genomförde, 
i vart fall inte avseende kravet på verkligt bruk och de tolkningssvårigheter 
som detta ger upphov till. Inte heller den utveckling som skett i EUD verkar 
ha förorsakat någon diskussion eller förändring av användningstvånget. Ett 
förtydligande i detta avseende hade varit välkommet för att tydliggöra 
förhållandet mellan det nationella och det gemenskapsrättsliga 
varusmärkessystemet och för att underlätta för de företag som verkar i 
gemenskapen. Det enda förtydligande, eller snarare bekräftelse, gällande 
kravet på verkligt bruk som gjordes gällde registrerad utformning. 
Lagstiftaren ger i skälen till reviderade VMF uttryck för att verkligt bruk 
med avseende på registrerad utformning i fortsättningen ska tolkas i enlighet 
med den inställning som utvecklats genom Proti-avgörandet. Det kan tyckas 
olyckligt att den europeiska lagstiftaren inte tagit chansen att använda sig av 
den information och de slutsatser som MPI omsorgsfullt och noggrant utrett 
avseende kravet på verkligt bruk för att förtydliga bestämmelsen om 
användningstvång. I ett något cyniskt tankesätt kan tänkas att lagstiftaren är 
för feg att tillvarata de slutsatser som MPI-studien levererade och istället 
överlämnat till domstolarna att fortsätta utveckla och förtydliga 
användningstvångets innebörd och specifikt kravet på verkligt bruk. Ett 
annat sätt att tolka lagstiftarens ovilja att tillvarata MPI-studiens slutsatser är 
att de senare avgöranden som skett, däribland Onel/Omel-avgörandet, 
uttrycker en i lagstiftarens mening lämplig utveckling. I min mening borde 
lagstiftaren oavsett tycke tagit tillfället i akt att förtydliga 
användningstvånget och specifikt kravet på verkligt bruk eftersom det 
onekligen ger upphov till tolkningssvårigheter som minskar 
förutsägbarheten och i förlängningen riskerar att motverka snarare än främja 
sund konkurrens.  

7.2 Hur förhåller sig det 
gemenskapsrättsliga användningstvånget 
och kravet på verkligt bruk däri till 
regleringen i den amerikanska 
rättsordningen? 
Trots att det amerikanska varumärket existerar i en annan jurisdiktion i 
förhållande till gemenskapsvarumärket och det nationella varumärket kan 
det varumärkesrättsliga användningstvånget anses fylla samma funktion i de 
olika rättsordningarna. Det beror delvis på att EU och dess medlemsstater är 
anslutna till ett flertal av de internationella instrument som USA också är 
anslutna till. Exempelvis föreskriver TRIPs-avtalet som en del av de 
minimirättigheter som medlemsländerna måste uppfylla ett 
användningstvång. Den funktion som användningstvånget fyller i dessa 
rättsordningar synes vara att säkerställa att registret inte består av 
varumärken som snarare motverkar än främjar en sund 
marknadskonkurrens. Det säkerställs genom att användningstvånget 
begränsar möjligheten att registrera varumärken genom att endast tillåta 
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varumärken som faktiskt används i ett kommersiellt syfte.  EU och USA har 
även från ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv flertalet gemensamma 
nämnare genom att de båda vilar på en demokratisk och 
marknadsekonomisk grund. Det gör att en jämförelse av rättsordningarnas 
val att hantera användningstvånget i många avseende kan anses lämplig. 
Således är det intressant att genom jämförelsen belysa och analysera om det 
europeiska varumärkessystemet med avseende på användningstvång kan 
hitta inspiration i det amerikanska sättet att hantera användningstvånget.   
 
Även om både EU och USA uppställer ett användningstvång som kan sägas 
fylla samma funktion skiljer sig tillvägagångssättet för att säkerställa 
detsamma nämnvärt åt. Såväl registreringsprocessen som risken för hävning 
till följd av underlåten användning skiljer sig nämnvärt åt. Den amerikanska 
varumärkesregleringen kräver som huvudregel att faktisk kommersiell 
användning visas för att ett varumärke överhuvudtaget ska erhålla 
registrering, medan det europeiska och nationella varumärkessystemet i 
registreringsskedet endast uppställer krav på avsikt att använda varumärket. 
Redan i registreringsskedet begränsar alltså det amerikanska 
varumärkessystemet registreringar av varumärken där faktisk användning 
inte kan visas. Detta minskar risken för att det sker defensiva registreringar 
och att onödiga registreringar inte belastar det amerikanska 
varumärkesregistret till skillnad från det europeiska och nationella systemet. 
Vidare kräver det amerikanska systemet att innehavaren, under det femte 
året räknat från när varumärkesinnehavaren erhöll registrering, visar på 
fortsatt användning om registreringen ska behållas. I det europeiska 
varumärkessystemet måste marknadens aktörer själv reglera detta genom att 
en konkurrent ansöker om hävning av ett varumärke som inte används. 
Dessutom ger det europeiska varumärkesregister som finns tillgängligt 
ingen vägledning huruvida de registrerade varumärkena faktiskt används 
eller inte. Det amerikanska systemet för bibehållande av en registrering 
medför, i jämförelse med det europeiska varumärkessystemet, att 
aspirerande eller faktiska varumärkesinnehavare betydligt enklare kan 
avgöra om ett kännetecken är registrerbart. Det europeiska 
varumärkessystemet försvårar i detta avseende bedömningen av vilka 
märken som finns tillgängliga för registrering. Oförutsägbarheten riskerar 
leda till att aspirerande eller faktiska varumärkesinnehavare undviker att 
ansöka om registrering eller att initiera ett hävningsförfarande på grund av 
osäkerheten avseende om ett varumärke kan anses uppfylla 
användningskravet eller inte. Denna uppfattning styrks genom uppgifter 
som lämnats i INNO-tec rapporten av dem som ämnar ansöka om 
registrering av ett varumärke. De aspirerande varumärkesinnehavarna 
påtalade en osäkerhet inför möjligheten att lyckas med sin ansökan och 
angav att de därför skickade in parallella varumärkesregistreringar för 
flertalet liknande märken. Detta torde innebära att det europeiska registret 
för varumärken redan belastas med flertalet varumärken som inte används 
alls eller som innehar ett alldeles för stort skyddsomfång. I takt med att EU 
och även gemenskapsvarumärkets popularitet växer riskerar registret att bli 
än mer oförutsägbart och svårhanterligt. Detta kan knappast påstås gynna en 
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sund konkurrens på marknaden. Detta resonemang bekräftas även delvis av 
de slutsatser som författarna till INNO-tec rapporten menar sig kunna dra.   
 
MPI:s förslag om samexistens är en annan intressant möjlighet till 
jämförelse eftersom ett liknande regelsystem återfinns i amerikansk rätt. 
Som nämnts finns det i amerikansk rätt en möjlighet för identiska eller 
liknande varumärken att samexistera. Det gäller under förutsättning att båda 
märkena uppfyller användningstvånget innan ansökan om registrering 
lämnas in samt att risken för förväxling är låg eftersom varumärkena 
används på två åtskilda marknader, antingen med avseende på varuklass 
eller geografi. Ett system som fungerat bra i USA torde mot bakgrund av de 
många tidigare nämnda likheter mellan USA och EU, kunna fungera väl 
även i EU. För företagens del skulle MPI:s förslag om samexistens innebära 
att nationella varumärken kan registreras om gemenskapsvarumärket endast 
verkar på en viss del av den europeiska marknaden som är avskild från det 
geografiska område där det nationella varumärket vill verka. Det är rimligt 
sett utifrån att gemenskapsvarumärke åtnjuter skydd i hela gemenskapen 
även i de fall det endast sker en förhållandevis begränsad användning 
geografiskt sett. Ett förslag om samexistens skulle då öppna möjligheter för 
liknande nationella varumärken samtidigt som gemenskapsvarumärkets 
skyddsomfång i de fall samexistens skulle förekomma får ett mer rimligt 
skyddsomfång. Dessutom innehåller det europeiska varumärkessystemet en 
bestämmelse som gör att gemenskapsvarumärken kan omvandlas till ett 
nationellt varumärke om användningstvånget inte längre är uppfyllt för ett 
gemenskapsvarumärke, men väl för ett nationellt varumärke.  I amerikansk 
rätt gäller istället att skyddsomfånget för ett varumärke som erhållit 
registrering och som då tilldelas rikstäckande skydd endast kan begränsas 
genom att andra liknande varumärken kan tillåtas samexistera. Om det 
europeiska varumärkessystemet skulle införa en regel om samexistens och 
fortsättningsvis även tillämpa regeln som möjliggör omvandling, skulle det 
finnas goda förutsättningar att på ett lämpligt sätt balansera 
gemenskapsvarumärkesregistreringars skyddsomfång utifrån den faktiska 
användning som sker.  

7.3 Sammanfattande slutsatser 
Olika tolkningar av kravet på verkligt bruk torde mot bakgrund av ovan 
förda diskussion leda till skilda resultat. Vad lagstiftarens val att inte 
diskutera eller införa MPI:s förslag om samexistens samt att inte förtydliga 
tillämpningen av kravet på verkligt bruk kommer att innebära mer praktiskt 
får framtida rättstillämpning utvisa. Som nämnt uttrycker lagstiftaren i 
skälen en vilja att säkerställa att europeiska varumärkessystemet fungerar på 
ett smidigt, effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Varumärkesregistreringssystemen i hela EU ska genom ändringarna bli mer 
tillgängliga och ändamålsenliga för företag i form av lägre kostnader, 
minskad komplexitet samt bättre förutsägbarhet och rättssäkerhet. Dessa 
bakomliggande skäl står i min mening inte i överensstämmelse med 
lagstiftarens underlåtenhet att förändra och förtydliga användningstvånget 
och kravet på verkligt bruk. För att dessa bakomliggande skäl ska uppfyllas, 
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inte bara avseende specifika regler som användningstvång utan även för 
systemet som helhet, måste lagstiftaren hitta en balans genom att utarbeta 
tydligare bestämmelser som leder till bedömningsgrunder som tydliggör vad 
som krävs av företag och övriga inom gemenskapen. Det ser jag inte att 
lagstiftaren uppnått genom införandet av det nya VMD eller den reviderade 
VMF.    
 
Om lagstiftaren ska lyckas säkerställa att det gemenskapsrättsliga 
varumärkessystemet fungerar på ett smidigt, effektivt och ändamålsenligt 
sätt och att registreringssystemen ska bli mer tillgängliga och 
ändamålsenliga torde utsikterna till framgång förbättras om lagstiftaren hade 
låtit sig inspireras av amerikansk rätt. Att varumärken registreras även när 
det bara finns en avsikt till användning torde inte minska effektiviteten eller 
förutsägbarheten. Däremot torde antalet överflödiga registreringar, det vill 
säga registreringar av varumärken som inte används eller som åtnjuter ett 
för omfattande skyddsomfång, minska avsevärt om rätten att bibehålla en 
nationell registrering eller en gemenskapsregistrering istället varit beroende 
av att innehavaren, utan att utomstående initierat ett hävningsförfarande, 
tvingats att visa på fortsatt faktisk användning vart femte år. Detta skulle i 
sin tur sannolikt öka förutsägbarheten, tillgängligheten och effektiviteten i 
det europeiska varumärkesregistret och i systemet i sin helhet. Kanske 
upptäcker lagstiftaren att den uppmärksamhet som ägnades 
användningstvånget och särskilt kravet på verkligt bruk i det 
varumärkesrättsliga reformpaket som införs under år 2016 inte varit 
tillräcklig. Troligtvis måste framtida ändringar av användningstvånget ske 
för att det på ett effektivt sätt ska kunna fortsätta bidra till att varumärket 
fyller sin konkurrensfrämjande funktion samt bidra till ett flexibelt 
europeiskt varumärkesregister och i förlängningen ett mindre komplext och 
mer förutsägbart europeiskt varumärkessystem. Ytterligare något som 
framhålls av lagstiftaren i skälen – att minska det totala antalet registrerade 
varumärken inom gemenskapen och i förlängningen minska antalet tvister – 
främjas inte såsom användningstvånget tillämpas i dagsläget.  
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