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Sammanfattning  

För att erhålla varumärkesskydd genom registrering krävs att det inte föreligger några absoluta 

eller relativa registreringshinder. VmL:s registreringshinder utgör även skäl till att 

ogiltigförklara ett redan registrerat varumärke. Ett relativt registreringshinder framgår av 2 kap. 

8 § 1 st. punkt 4 VmL, i vilken föreskrivs: ”Ett varumärke får inte registreras om varumärket 

kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan 

vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid 

tidpunkten för ansökan.” 

VmL innehåller emellertid inte något absolut registreringshinder eller ogiltighetsgrund mot 

registreringsansökningar som har skett i ond tro, trots att en sådan bestämmelse återfinns i 

VmD och är obligatorisk för EU:s medlemsländer att införa i den nationella lagstiftningen. I 

uppsatsen undersöks således huruvida VmL är förenlig med VmD vad gäller bestämmelserna 

om ond tro. 

I EU-domstolens rättspraxis har det visat sig att det inte behöver föreligga en förväxlingsrisk 

med ett äldre kännetecken för att en ond tros-situation ska vara tillämplig, något många har 

trott. Bland andra har Sveriges lagstiftare gjort denna feltolkning, vilket kan utläsas i 

propositionen till VmL. I EU-praxis finns vidare flera exempel på när ond tro föreligger som 

en absolut grund, där det således inte råder förväxlingsrisk mellan två varumärken. Sådana 

situationer föreligger när en registreringsansökan har skett med oärliga avsikter, vilka inte är 

att anse som god affärssed, och som medför att konkurrensen snedvrids. Ett exempel på ett 

sådant agerande är när ett företag registrerar sitt varumärke i varu- och tjänsteklasser, vilka 

det inte avser att bruka varumärket inom.  

Genom utredningen kan konstateras att sådana situationer inte går att förhindra med hjälp av 

VmL, i och med att lagen inte innehåller en bestämmelse om ond tro som ett absolut 

registreringshinder eller ogiltighetsgrund. En direktivkonform tolkning är heller inte möjlig på 

grund av att bestämmelsen i VmL uttryckligen erfordrar förväxlingsrisk med ett äldre 

kännetecken, för att ond tro ska kunna vara för handen. 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL är 

följaktligen varken förenlig med VmD eller med EU-domstolens rättspraxis. 
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Abstract  

To obtain trade mark protection through registration, there must be no absolute or relative 

grounds for refusal. The Swedish Trade Mark Act’s grounds for refusal also constitute grounds 

for invalidating an already registered trade mark. A relative ground for refusal is stipulated in 

Chapter 2, Section 8 (1) (4) Swedish Trade Mark Act, which provides: "A trade mark may not 

be registered if the mark can be confused with a mark used in this country or abroad by someone 

else at the time of application and which is still in use if the applicant was in bad faith at the 

time of the application." 

However, the Swedish Trade Mark Act does not contain any absolute grounds for refusal or 

absolute grounds for invalidation of registration applications that have been made in bad faith, 

even though such a provision is found in the Trade Mark Directive and is mandatory for EU 

member states to implement into national law. The essay thereby examines whether the Swedish 

Trade Mark Act is compatible with the Trade Mark Directive concerning the provisions about 

bad faith. 

In the case law of the Court of Justice of the European Union, it has been found that there is no 

need for a confusion with an older trade mark for a bad faith situation to apply, something many 

have believed. Among others, the Swedish legislators have made this misinterpretation, which 

can be seen in the governments bill to the Swedish Trade Mark Act. Furthermore, in EU case 

law there are several examples of when bad faith exists as an absolute ground, where there is 

no likelihood of confusion between two brands. Such situations exist when a registration 

application has been made with dishonest intentions, which are not considered good business 

practice, and which causes the competition to be distorted. An example of such behavior is 

when a company registers its trade mark in goods and service classes, which it does not intend 

to use the trade mark within. 

The examining finds that such situations cannot be prevented by the means of the Swedish 

Trade Mark Act, because the law does not contain a provision of bad faith as an absolute ground 

for refusal or for invalidation. A consistent interpretation is also not possible because the 

provision in the Swedish Trade Mark Act explicitly requires the risk of confusion with an older 

trade mark, for bad faith to be available. Chapter 2, Section 8 (1) (4) Swedish Trade Mark Act 

is therefore neither compatible with the Trade Mark Directive, nor with the case law of the 

Court of Justice of the European Union. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Ett företags varumärke har ofta en stor ekonomisk betydelse. På grund av det digitala samhället 

och den växande marknaden är det viktigare än någonsin för näringsidkare att kunna särskilja 

sitt varumärke från andras, och att få varumärkesskydd.1 Varumärkesskydd innebär en 

ensamrätt till varumärket, med andra ord förbjuds andra från att använda varumärket eller dess 

kännetecken i näringsverksamhet.2 Förvärv av ensamrätt kan ske genom bland annat 

registrering.3 För att erhålla varumärkesskydd genom registrering krävs att vissa villkor är 

uppfyllda, samt att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder.4  

I EU:s varumärkesdirektiv 2015/24365 (VmD) återfinns två artiklar om registreringshinder och 

ogiltighetsgrunder mot registreringsansökningar som har skett i ond tro. I art. 4.2 VmD anges 

den absoluta bestämmelsen vari det framgår att ett varumärke ska ogiltigförklaras, om den 

sökande har gjort sin registreringsansökan av varumärket i ond tro. Den relativa bestämmelsen 

framgår av art. 5.4 c) VmD. I artikeln anges att om ett varumärke kan förväxlas med ett äldre 

varumärke som är skyddat utomlands, får en medlemsstat besluta att varumärket inte ska 

registreras, eller ogiltighetsförklaras om varumärket redan är registrerat, ifall sökanden vid 

tidpunkten för ansökan handlade i ond tro. 

I varumärkeslagen (2010:1877) (VmL), som bygger på VmD,6 återfinns en bestämmelse om 

ond tro i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4, vilken liknar art. 5.4 c) VmD. Bestämmelsen utgör ett relativt 

registreringshinder. VmL saknar således en absolut bestämmelse om ond tro, trots art. 4.2 VmD. 

Det har visat sig vara problematiskt att skilja på en absolut respektive relativ ond tros-situation. 

En feltolkning har skett flertalet gånger, bland annat av tribunalen när den som lägre instans 

dömde i målet Stylo & Koton7. Feltolkningen har inneburit att för att ond tro ska anses föreligga 

som en absolut grund, förutsätts en förväxlingsrisk med ett äldre varumärke, vilket således är 

oriktigt. Det förklarade EU-domstolen nyligen när den dömde i den överklagade domen, i målet 

 
1 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningsrätt, 

känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt, Tolfte upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 387. 
2 1 kap. 10 § VmL. Se även: Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, Grundläggande immaterialrätt, Fjärde 

upplagan, Gleerups, Malmö, 2018, s. 134. 
3 1 kap. 6-7 §§ VmL. Se även: Levin, 2019 s. 409. 
4 2 kap. 1, 4-10 §§ VmL. Se även: Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 146-148.  
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av 

medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 
6 Prop. 2017/18:267, s. 139-140. 
7 Dom av den 20 november 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mot EUIPO, T-687/16, 

ECLI:EU:T:2017:853, punkt 44.  
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Stylo & Koton8.9 EU-domstolen förtydligade att ond tro föreligger som en absolut grund när en 

registreringsansökan har gjorts på ett otillbörligt sätt, vilket strider mot god affärssed.10 Det 

krävs därmed inte att det föreligger risk för förväxling med ett äldre varumärke, vilket däremot 

är fallet vid en relativ grund.11 En sådan absolut ond tros-situation kan föreligga när en 

registreringsansökan är gjord utan legitima avsikter, till exempel när ett företag ansöker om 

varumärkesskydd i flertalet varumärkesklasser, vilka det inte avser att bruka varumärket inom, 

utan snarare för att få en monopolställning på marknaden.12 

Frågan som uppstår är hur en sådan situation skulle kunna förhindras med hjälp av VmL, i och 

med avsaknaden av ond tro som ett absolut registreringshinder och ogiltighetsgrund. Vidare 

föranleder målet Stylo & Koton skepsis beträffande Sveriges implementering av VmD, med 

tanke på att 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL kräver förväxling mellan två varumärken för att ond 

tro ska anses föreligga. Har Sveriges lagstiftare gjort samma feltolkning som tribunalen? 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att utreda om Sveriges varumärkesreglering är 

förenlig med VmD beträffande bestämmelserna om ond tro. För att uppnå syftet utreds och 

fastställs gällande rätt för att sedermera kunna belysa eventuella brister i Sveriges 

harmonisering med VmD, och vilka problem som kan uppstå i och med att VmL saknar ond tro 

som en absolut ogiltighetsgrund. Utöver det huvudsakliga syftet, syftar uppsatsen också till att 

undersöka huruvida svenska domstolar kan göra en direktivkonform tolkning av ond tros-

bestämmelsen, samt att ge förbättringsförslag till den nationella varumärkeslagstiftningen 

beträffande bestämmelserna om ond tro. 

 

 

 

 

 
8 Dom av den 13 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mot EUIPO, C-104/18 P, 

EU:C:2019:724. (I fortsättningen C-104/18 P, Stylo & Koton). 
9 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 57-65. 
10 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 46. 
11 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 53.  
12 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 53. Se även: Dom av den 29 januari 2020, Sky plc m.fl. mot SkyKick UK 

Limited och SkyKick Inc, C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 81. 
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1.3 Frågeställningar  

▪ Har Sverige implementerat bestämmelserna om ond tro förenligt med VmD?  

▪ Vilka problem uppstår på grund av att Sverige saknar ond tro som en absolut 

ogiltighetsgrund? 

▪ Kan de svenska domstolarna tolka 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL direktivkonformt? 

▪ Hur kan VmL förbättras för närmare harmonisering med VmD beträffande 

bestämmelserna om ond tro? 

1.4 Metod och material 

1.4.1 EU-rättslig metod  

Varumärkesrätten har länge haft en stark internationell koppling och är numera helt 

harmoniserad inom EU.13 EU-rättsliga källor ligger således till grund för varumärkesrätten, 

liksom stora delar av materialet i uppsatsen, varför det är naturligt att uppsatsen primärt bygger 

på en EU-rättslig metod. 

Det finns flera typer av EU-rättsliga metoder, bland annat texttrogen tolkning och autonom 

tolkning, men den tolkning som främst kännetecknar en EU-rättslig metod, är den teleologiska 

tolkningsmetoden.14 Det är den sistnämnda metoden som används genomgående i uppsatsen, 

för att undersöka huruvida svensk varumärkesrätt är i konformitet med EU-rätten beträffande 

bestämmelserna om ond tro. Metoden tillämpas främst vid besvarandet av den första och tredje 

frågeställningen. Den teleologiska EU-rättsliga metoden är ändamålsenlig och har utvecklats 

av EU-domstolen. I och med att EU-rättens regelverk kan vara vaga och odetaljerade, EU-

fördragen beskrivs ofta som ramfördrag, har EU-domstolen blivit tvungen att fylla ut de tomrum 

som uppstått.15 Vid EU-domstolens tolkning av en regel, läggs vikt på bestämmelsens 

ändamålsenliga verkan, bestämmelsens syfte, och vad som är mest förmånligt för unionsrättens 

vidare utveckling.16  

EU-rätten är överordnad den nationella rätten, vilket betyder att vid händelse av konflikt mellan 

svensk rätt och EU-rätt, ska EU-rätten ges företräde.17 Vidare, om en nationell bestämmelse är 

 
13 Levin, 2019, s. 387. 
14 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 

2., omarb. uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 159 och 168. 
15 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 168. Se även: Reichel, Jane, EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv, Maria & 

Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 122. 
16 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 49 och 169. 
17 Principen om EU-rättens företräde slogs fast i dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, 

EU:C:1964:66. 
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otydlig eller strider mot EU-rätten, är medlemsländernas domstolar och myndigheter skyldiga 

att tolka den nationella bestämmelsen i ljuset av EU-rätten.18 EU:s rättskällor delas in i bindande 

och icke-bindande rättskällor. Bindande rättskällor, vilka rättstillämparen är skyldig att följa, 

består av primärrätt19, EU:s stadga om grundläggande rättigheter, bindande sekundärrätt20, 

internationella avtal, EU-domstolens och tribunalens rättspraxis, samt allmänna rättsprinciper.21 

Icke-bindande rättskällor (soft law) består av icke-bindande sekundärrätt, vilket exempelvis 

utgörs av rekommendationer och yttranden.22 

De EU-rättsliga källor som används i uppsatsen är främst VmD, och till viss del EU:s 

varumärkesförordning 2017/100123 (VmF), för att visa på likheter med VmD. Nämnda 

rättsakter utgör bindande sekundärrätt. EU-praxis utgör en betydande del av materialet i 

uppsatsen. Främst återfinns rättspraxis från EU-domstolen, men även ett fåtal intressanta domar 

från tribunalen. Praxis behandlas i uppsatsen dels för att beskriva hur EU-domstolen har tolkat 

begreppet ond tro, dels för att se hur bestämmelserna om ond tro har tillämpats i praktiken. De 

flesta rättsfall som har valts ut berör därför de relevanta reglerna om ond tro. Denna praxis 

bygger i de flesta fall på bestämmelserna om ond tro i det äldre varumärkesdirektivet 2008/9524 

(ÄVmD) och i den äldre varumärkesförordningen 207/200925 (ÄVmF). Eftersom dåvarande 

artiklar i princip har samma lydelse som de nuvarande, är rättsfallen ändå ledande och kan 

analyseras utifrån. Målen Stylo & Koton och SkyKick26 är av särskild betydelse för uppsatsen. 

I uppsatsen förs dessutom resonemang om allmänna rättsprinciper. Allmänna rättsprinciper ger 

uttryck för fundamentala och bestående värden.27 Både allmänna rättsprinciper samt EU-

domstolens och tribunalens rättspraxis är viktiga oskrivna rättskällor som inom EU-rätten har 

ett högt normhierarkiskt värde.28 

 
18 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, Sjätte upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 

2018, s. 124. Se mer ingående i avsnitt 4.2. 
19 Fördraget om Europeiska unionen (FEU), Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). 
20 Till exempel förordningar, direktiv och beslut.  
21 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 40-41. 
22 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 46-47. Se även: art. 288 FEUF. I uppsatsen används inte soft law. 
23 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken. 
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar. 
25 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 
26 Dom av den 29 januari 2020, Sky plc m.fl. mot SkyKick UK Limited och SkyKick Inc, C-371/18, 

EU:C:2020:45. (I fortsättningen C-371/18, SkyKick). 
27 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 62. 
28 Reichel, Jane, EU-rättslig metod, kap. 5 i Nääv & Zamboni, 2018, s. 126-27. Se även: Hettne & Otken 

Eriksson, 2011, s. 40 och 163. 
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1.4.2 Rättsdogmatisk metod 

För att uppnå uppsatsens syften utreds gällande svensk rätt på varumärkesområdet, varför även 

svenska rättskällor ligger till grund för uppsatsen. Den EU-rättsliga metoden kompletteras 

således med en rättsdogmatisk metod. En rättsdogmatisk metod tillämpas vid besvarandet av 

de tre första frågeställningarna. Vid tillämpning av en rättsdogmatisk metod ligger de 

vedertagna rättskällorna till grund, det vill säga: lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten, samt 

doktrin.29 I uppsatsen utreds och fastställs gällande rätt, de lege lata, utifrån nyss nämnda 

rättskällor i syfte att tydligt belysa hur rättsläget ser ut idag inom svensk varumärkesrätt 

beträffande ond tro. Efter att rättsläget har fastställts analyseras sedan vilka konsekvenser som 

följer av rådande rättsläge. 

Vid besvarandet av den fjärde frågeställningen framförs dessutom förslag på förbättringar 

beträffande Sveriges varumärkeslagstiftning. Ett sådant resonemang, om hur rätten borde vara, 

de lege ferenda, kan falla utanför rättsdogmatiken.30 Sandgren menar att de lege feranda hör 

till rättsdogmatiken så till vida att ”argumenten är en utveckling av analysen av gällande rätt”, 

men sker argumentationen i vidare mening är det snarare en rättspolitisk argumentation.31 

Kleineman anser att framförande av kritik mot gällande rätt, och att ge förslag på förändringar 

faller inom ramen för rättsdogmatiken.32 Att beskriva gällande rätt, och att sedermera ta det ett 

steg längre genom att, utifrån sina slutsatser, kritisera den gällande rätten och med hjälp av 

ändamålsargument visa på ett bristfälligt rättsläge, utgör en så kallad kritisk rättsdogmatisk 

forskning.33 Den beskrivna kritiskt inriktade rättsdogmatiken tillämpas således i detta 

hänseende. Argumentationen förs med objektiva juridiska argument utifrån 

ändamålsorienterade argument, likt den ovan beskrivna EU-rättsliga metoden. 

Svenskt material som används i uppsatsen, och som faller inom rättsdogmatiken, är VmL, och 

förarbetena till VmL, närmare bestämt Statens offentliga utredning (SOU)34 och regeringens 

proposition35. Relevant svensk praxis används även som material för att visa på hur 

bestämmelsen om ond tro i VmL har tillämpats. Vidare utgör doktrin material i uppsatsen, 

främst i kapitel två, i syfte att tydligt kunna förklara grunderna i varumärkesrätten.  

 
29 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv & Zamboni, 2018, s. 21. 
30 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, Fjärde 

upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
31 Sandgren, 2018, s. 49 och 52. 
32 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv & Zamboni, 2018, s. 24 och 36. 
33 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, kap. 2 i Nääv & Zamboni, 2018, s. 40. 
34 SOU 2016:79. 
35 Prop. 2017/18:267. 
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1.4.3 Komparativ metod 

I avsnitt 5.3.2 redogörs för amerikansk varumärkesrätt, varför en komparativ metod tillämpas i 

detta hänseende. En komparativ juridisk metod innebär en jämförelse mellan två eller flera 

rättssystem för att visa på dess likheter och skillnader.36 Syftet med det komparativa inslaget är 

följaktligen att jämföra samt att belysa skillnader och likheter mellan EU-rätten och amerikansk 

rätt, beträffande reglerna om ond tro och användningstvång. Därtill görs en jämförelse i 

analysen, i samband med besvarandet av den andra frågeställningen, avseende vilka följderna 

blir genom de olika lagstiftningarna. Materialet i det komparativa inslaget består, utöver det 

EU-rättsliga materialet, av den amerikanska varumärkeslagstiftningen vilken benämns the 

Lanham Act.  

1.5 Avgränsningar 

Varumärkesskydd kan uppnås på flera sätt. I uppsatsen behandlas dock enbart 

registreringsförfarandet och således inte inarbetning. De, för uppsatsen, relevanta 

bestämmelserna återfinns i de tre första kapitlen i VmL, varför resterande kapitel i lagen inte 

berörs. Likaså berörs heller inte artiklar i VmD eller VmF som inte rör registreringshinder, 

ogiltighetsgrunder eller användningstvång. Andra absoluta och relativa registreringshinder och 

ogiltighetsgrunder än ond tro behandlas inte. Närbesläktat med ond tros-bestämmelserna är så 

kallade agentvarumärken, dessvärre finns inte utrymme att behandla dessa i uppsatsen.  

I uppsatsen ges en kortare redogörelse för amerikansk rätt i syfte att belysa skillnader mellan 

denna och EU-rätten. Det är dock inte en uttömmande redogörelse. I övrigt avgränsas uppsatsen 

till att behandla EU-rätt och svensk rätt. 

Uppsatsen riktar sig till en juridiskt insatt läsarkrets, varför grundläggande kunskaper inom 

varumärkesrätt och EU-rätt behövs för att förstå innehållet i uppsatsen. På grund härav beskrivs 

varumärkesrätten enbart kortfattat och översiktligt. Fokus ligger på varumärkesskyddet och 

registreringsförfarandet, varför andra viktiga varumärkesrättsliga regler faller utanför 

uppsatsens tillämpningsområde. Övriga immaterialrätter än varumärkesrätt avgränsas helt och 

hållet från uppsatsen. 

 

 
36 Valguarnera, Filippo, Komparativ juridisk metod, kap. 6 i Nääv & Zamboni, 2018, s. 143. 
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1.6 Disposition  

Efter detta inledande kapitel följer kapitel två, vari grundläggande varumärkesrätt redogörs för. 

Nuvarande reglering på området presenteras och varumärkesskyddet och hur det beviljas 

genom registrering beskrivs. Syftet med kapitel två är att ge läsaren fundamentala kunskaper 

inom ämnet som är relevanta för att förstå fortsättningen av uppsatsen. I kapitel tre presenteras 

utvecklingen av de EU-rättsliga och svenska bestämmelserna om ond tro. Bakgrunden och 

skälen till bestämmelserna redogörs för, och de svenska förarbetena till den senaste versionen 

av VmL presenteras. Kapitlet ämnar till att läsaren ska få förståelse för bestämmelserna om ond 

tro och vad de fyller för funktion, samt varför reglerna ser ut som de gör idag. I kapitel fyra 

behandlas begreppet ond tro. Fokus ligger på hur EU-domstolen har tolkat begreppet, varför 

flera rättsfall presenteras. Sedermera presenteras även svenska rättsfall för att se om de är 

harmoniserade med EU-domstolens praxis. Syftet med kapitlet är att läsaren ska förstå 

begreppet ond tro och dess särskilda EU-rättsliga tolkning, och hur bestämmelserna om ond tro 

har tillämpats i praxis. I kapitel fem behandlas den absoluta ond tros-bestämmelsen samt dess 

koppling till regeln om användningstvång. Kapitlet syftar till att visa på hur absoluta ond tros-

situationer kan uppstå, samt att belysa tomrummet som uppstår när svensk rätt inte innehar en 

ond tros-bestämmelse som en absolut ogiltighetsgrund. I slutet av kapitel fyra och fem återges 

författarens egna sammanfattande kommentarer utifrån kapitlets innehåll, vilket följaktligen 

utgör kortare analysdelar. Slutligen, i kapitel sex, återfinns en mer omfattande analys där 

uppsatsens frågeställningar besvaras för att uppnå uppsatsens syften. 
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2. Varumärkesrätt  

2.1 Introduktion  

Varumärkesrätten är en del av känneteckensrätten. Dit hör även företagsnamn och geografiska 

ursprungsbeteckningar.37 Av VmL framgår att ett varumärke kan utgöras av samtliga tecken 

som innehar särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i varumärkesregistret.38 De 

tecken som kan utmärka ett varumärke är särskilda ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, 

färger, ljud samt formen på en vara eller förpackning.39 Det är av största betydelse för både 

näringsidkare och konsumenter att varumärken har särskiljningsförmåga. Företagen vill 

identifiera sig och sticka ut på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt vill konsumenten enkelt 

kunna lokalisera sig på marknaden och köpa den produkt de vill ha utifrån en viss kvalitet och 

ursprung, utan att behöva välja mellan ett tiotal liknande produkter.40  

2.2 Lagstiftningen  

Immaterialrätt är ett rättsområde som länge har präglats av internationell rätt.41 Varumärkesrätt 

är den immaterialrätt som först harmoniserades inom EU, och i och med Sveriges medlemskap 

i unionen grundar sig svensk varumärkesrätt helt och hållet på EU-rätten.42 

VmD samt VmF lägger grunden för den EU-rättsliga varumärkesrätten.43 VmD syftar till en 

ytterligare harmonisering av varumärkesrätten inom EU och främjandet av den inre 

marknaden.44 VmD syftar även till att modernisera varumärkessystemet så att det anpassas efter 

dagens internet.45 VmF berör EU-varumärken46 och syftar till att företag ska få ett enhetligt 

varumärkesskydd och en enhetlig rättsverkan inom hela unionen, för att främja en harmonisk 

utveckling av ekonomiska aktiviteter samt en väl fungerande konkurrens på den inre 

marknaden.47 VmD och VmF är materiellt sett liknande i många bestämmelser.48 

 
37 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 19. 
38 1 kap. 4 § 1 st. VmL. 
39 1 kap. 4 § 2 st. VmL och art. 3 VmD och art. 4 VmF. 
40 Levin, 2019, s. 387 och Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 140. 
41 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 23. 
42 Levin, 2019, s. 51 och 55. 
43 Levin, 2019, s. 55-56. 
44 Skäl (5), (8), (12), VmD.  
45 Skäl (6), VmD.  
46 Skillnaden mellan ”vanliga” varumärken och EU-varumärken är att EU-varumärken har ett rättsligt skydd 

inom hela EU, och inte bara nationellt. 
47 Skäl (3) och (4), VmF. 
48 Prop. 2017/18:267 s. 141. 
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På nationell nivå utgörs lagstiftningen av VmL och VmF.49 Alla förordningar gäller direkt som 

lag i samtliga EU:s medlemsstater, till skillnad från direktiv som ska implementeras i den 

nationella lagstiftningen.50 VmL utformades för att implementera ÄVmD. Lagen trädde i kraft 

1 juli 2011 och ersatte därmed 1960-års varumärkeslag51. I samband med att VmD antogs år 

2015 uppdaterades VmL, och gäller i dess nuvarande lydelse sedan 1 januari 2019.52  

Det bör här även nämnas, om än kortfattat, vilka internationella konventioner på det 

varumärkesrättsliga området som Sverige har anslutit sig till. Bland annat är Sverige anslutet 

till Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 (Pariskonventionen). 

Pariskonventionen lyfter fram centrala principer om territorialitet, nationell behandling och 

minimiskydd. De varumärkesrättsliga bestämmelserna återfinns i artiklarna 6-10, vilka anger 

grunden för hur varumärkesskyddet ska utformas i de anslutna länderna.53 Sverige har även 

anslutit sig till Madridprotokollet, som möjliggör ett internationellt varumärkesskydd. 

Bestämmelserna har implementerats i VmL:s femte kapitel. Genom att göra endast en ansökan 

kan företag uppnå skydd för sitt varumärke i drygt 80 länder. Ansökan görs till den nationella 

registreringsmyndigheten vilken sedermera vidarebefordrar ansökan till World Intellectual 

Property Organization (WIPO).54 Som medlem i Världshandelsorganisationen55, är Sverige 

också anslutet till TRIPs-avtalet56.57 

2.3 Varumärkesskydd  

2.3.1 Allmänt om varumärkesskydd 

Varumärkesskydd innebär en ensamrätt till varumärket. Därmed får ingen annan lov att nyttja 

varumärket eller dess kännetecken i näringsverksamhet.58 I likhet med andra immaterialrätter 

omfattas ensamrätten till ett varumärke av territorialprincipen, det vill säga att ensamrätten 

verkar i det land eller de länder där skyddet har beviljats. Vid beviljad ansökan om registrering 

 
49 Levin, 2019, s. 388-389.  
50 Art. 288 FEUF. 
51 SFS 1960:644. 
52 Levin, 2019, s. 388.  
53 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 24 och s. 135. 
54 Se 5 kap. VmL. Se även: Levin, 2019, s. 399. 
55 På engelska: World Trade Organization (WTO). 
56 Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights. 
57 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 25. 
58 1 kap. 10 § VmL. Se även: Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 134. 
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av varumärkesskydd i Sverige ges ett nationellt skydd inom landet. Utförs ansökan istället för 

ett EU-varumärke, och det beviljas, verkar skyddet inom hela EU.59  

Det finns många skäl till att skydda sitt varumärke och idag är det viktigare än någonsin. Främst 

är det av ekonomisk betydelse. Ett varumärke kan vara värt mycket pengar, för en del företag 

kan varumärket utgöra deras högst värderade tillgång, med ett högre värde än traditionellt 

fysiska tillgångar.60 Det finns även konkurrensrättsliga skäl. Varumärket utgör länken mellan 

företagen och konsumenterna.61 Den enorma marknaden som, på grund av internet, har 

utvecklats de senaste decennierna har skapat en hårdare konkurrens mellan företag. Det är 

följaktligen av största vikt att varumärken kan särskilja sig från andras, och således åtnjuta 

skydd, samt fånga konsumenternas intressen.62 Dagens digitaliserade samhälle, och framförallt 

användningen av internet som en kommersiell marknad, har resulterat i en ökad användning av 

varumärken i nya sammanhang. En konsekvens av detta är att det har blivit svårare att bevaka 

varumärkena, det vill säga att se till att de inte nyttjas av obehöriga, detta utgör 

varumärkesrättens största utmaning.63  

2.3.2 Varumärkesskyddets uppkomst  

För att erhålla varumärkesskydd finns flera tillvägagångssätt. För att beviljas ett nationellt 

skydd, inom Sverige, kan registrering ske till Patent- och registreringsverket (PRV), eller 

genom inarbetning.64 Önskas ett mer omfattande skydd, som gäller inom hela EU (EU-

varumärke), ska registrering göras hos EU:s immaterialrättsmyndighet, European Union 

Intellectual Property Office (EUIPO). Därtill kan även ett internationellt skydd erhållas för 

varumärken genom registrering enligt Madridprotokollet hos WIPO.65 Fortsättningsvis i 

kapitlet behandlas endast det första alternativet, registrering till PRV för nationellt skydd. 

I VmL:s andra kapitel återfinns bestämmelserna om registreringsförfarandet vid ansökan om 

varumärkesskydd inom Sverige. Både fysiska och juridiska personer kan ansöka om 

varumärkesregistrering.66 Ansökan prövas av PRV som utreder om den uppfyller de formella 

och materiella krav som krävs för att ensamrätten ska beviljas.67 I 2 kap. 1 § VmL stadgas de 

 
59 Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 

Fjortondeupplagan, Jure, Stockholm, 2017, s. 298. 
60 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 134.  
61 Levin, 2019, s. 420. 
62 Bernitz, m.fl., 2017, s. 255. 
63 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 134.  
64 1 kap. 6-7 §§ VmL. Se även: Levin, 2019, s. 409. 
65 Levin, 2019, s. 409. 
66 Bernitz, m.fl., 2017, s. 260. 
67 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 147. 
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formella krav som ska finnas med i ansökan om varumärkesskydd, det vill säga; företags- och 

kontaktuppgifter, en beskrivning av varumärket samt en varu- eller tjänsteförteckning över 

vilka klasser varumärket avser tillhöra. Sistnämnda krav framgår också av 2 kap. 13 § VmL, 

nämligen att registrering av varumärken sker i en eller flera klasser av varor eller tjänster. 

Avsikten är att ett varumärke endast ska registreras för de varu- eller tjänsteklasser som märket 

kommer att användas inom eftersom det annars hade blivit ett oberättigat och för omfattande 

skyddsomfång, vilket dessutom hindrar andra varumärken från att registreras. Utöver dessa 

formella krav finns en uppsättning materiella hinder mot registrering, så kallade 

registreringshinder.68  

Registreringshindren delas in i absoluta och relativa. Först prövar PRV ex officio om det 

föreligger något absolut registreringshinder, dessa framgår av 2 kap. 4-7 §§ VmL. Vad som 

menas med absoluta registreringshinder är sådana hinder som berör varumärket i sig, till 

exempel bristande särskiljningsförmåga.69 Kravet på särskiljningsförmåga är grundläggande för 

varumärkesrätten.70 Utan särskiljningsförmåga kan inte registrering av ett varumärke ske.71 Att 

ett kännetecken innehar särskiljningsförmåga innebär att ”…det kan skilja varor eller tjänster 

som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan”.72 

Anledningen bakom kravet på särskiljningsförmåga beror dels på att det fyller varumärkets 

funktion genom att individualisera innehavarens varor, dels på att det skulle vara opassande om 

en ensam aktör på marknaden skulle inneha ensamrätt till brukandet av exempelvis ett ord eller 

en form som utmärker varans egenskaper, vilket de andra aktörerna är beroende av att 

använda.73 

I 2 kap. 7 § VmL, återfinns flera absoluta registreringshinder. Närmare bestämt rör det sig om 

sju punkter som strider mot allmänna intressen. Exempelvis får inte ett varumärke registreras 

om; det strider mot lagar, goda seder eller allmän ordning,74 är ägnat till att vilseleda 

allmänheten genom varans art, kvalitet, geografiskt ursprung eller andra omständigheter.75 

Sedan granskas om det föreligger några relativa registreringshinder, vilka återfinns i 2 kap. 8-

10 §§ VmL. Relativa registreringshinder berör, till skillnad från de absoluta, andra varumärken 

 
68 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 147. 
69 Maunsbach & Wennersten, 2018, s. 147. 
70 Levin, 2019, s. 432. 
71 2 kap. 5 § VmL. 
72 1 kap. 5 § VmL. 
73 Bernitz m.fl., 2017, s. 271. 
74 2 kap. 7 § VmL, punkt 1.  
75 2 kap. 7 § VmL, punkt 2.  
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som redan är registrerade. En prövning görs således för att se om det ansökta varumärket kan 

göra intrång på, eller förväxlas med, ett äldre varumärke76. Om så är fallet kan det senare 

varumärket inte registreras. En ytterligare skillnad mellan de två typerna av registreringshinder 

är att de absoluta inte kan kringgås, medan varumärken som utgör relativa registreringshinder 

ändå kan registreras, såvida de erhåller samtycke från innehavaren av det äldre varumärket.77  

2 kap. 8 § 1 st. VmL består av fyra punkter som utgör skäl att neka en registreringansökan. Det 

rör sig om händelser när ett varumärke är identiskt med, eller liknar ett äldre varumärke, med 

andra ord om det föreligger en förväxlingsrisk med ett redan skyddat varumärke. I punkt fyra 

återfinns en regel om ond tro, vilken anger att om den sökande vid tidpunkten för ansökan varit 

i ond tro, och det finns en förväxlingsrisk med ett annat kännetecken som används i landet eller 

i utlandet, föreligger ett registreringshinder. 

2.3.3 Rättsverkan 

När en granskning skett, och inga formella eller materiella hinder föreligger, beviljas ansökan 

och innehavaren har därmed ensamrätt till sitt varumärke. Varumärket förs in i 

varumärkesregistret och beslutet kungörs.78 Från kungörelsedagen börjar en frist på tre månader 

att löpa. Under den perioden ges således en chans att göra invändningar mot varumärket.79 Till 

skillnad från övriga immaterialrätter är varumärkesskyddet inte tidsbegränsat. Genom 

registreringen är varumärket skyddat i tio år, sedan måste förnyelse av registreringen ske för att 

bibehålla skyddet. Det finns ingen gräns för hur många gånger en varumärkesinnehavare kan 

förnya registreringen, ensamrätten kan följaktligen hållas vid liv så länge som önskas.80 

2.3.4 Hävning av en varumärkesregistrering 

Ett registrerat varumärke kan hävas av flera skäl.81 I tredje kapitlet i VmL anges grunderna för 

att häva en registrering (ogiltighetsgrunder). I 3 kap. 1 § 1 st. VmL anges när en registrering av 

ett varumärke får hävas på grund av ursprungliga brister. Det får bland annat ske när varumärket 

har registrerats i strid mot VmL,82 till exempel att registrering har skett trots att det saknades 

särskiljningsförmåga, eller att det förelåg ett registreringshinder. Andra stycket samma lagrum 

 
76 Med äldre varumärke avses ett kännetecken som genom registrering (eller inarbetning) innehar ensamrätt, se 2 

kap. 8 § 2 st. VmL. 
77 Se 2 kap. 11 § VmL. Se även: Levin, 2019, s. 470.  
78 Se 2 kap. 23 § VmL. 
79 Se 2 kap. 24 § VmL. 
80 Se 2 kap. 34-35 §§ VmL: Se även: Bernitz m.fl., 2017, s. 250-251. 
81 Se 3 kap. VmL. 
82 3 kap. 1 § 1 st. punkt 1 VmL.  
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anger när hävning är tillämplig på grund av senare omständigheter.83 I 3 kap. 2 § VmL återfinns 

en regel om användningstvång, vilket innebär att ett varumärke får hävas om det inte har 

använts inom fem år från att det registrerades.84 

2.4 Sammanfattning 

Varumärkesrätten kretsar kring varumärkesskydd, vilket innebär en ensamrätt till sitt 

varumärke. Det finns många anledningar till att skydda sitt varumärke, främst utgörs det av 

ekonomiska skäl i och med att varumärken kan vara högt värderade tillgångar. För att erhålla 

varumärkesskydd genom registrering krävs att både formella och materiella krav är uppfyllda. 

Det är nödvändigt att varumärket innehar särskiljningsförmåga, samt att det inte förekommer 

något registreringshinder, exempelvis att varumärket inte strider mot allmän ordning, eller att 

det kan förväxlas med ett äldre varumärke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Senare omständigheter kan till exempel vara att ”varumärket, till följd av innehavarens handlande eller 

passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser”, se 

3 kap. 1 § 2 st. punkt 1 VmL. Se även: Levin, 2019, s. 496-497. 
84 Se avsnitt 5.3 för mer om användningstvång.  
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3. Utvecklingen av ond tros-bestämmelserna  

3.1 Introduktion  

En bestämmelse om ond tro fanns med i den äldre varumärkeslagen från 1960, i vilken angavs 

att ett varumärke inte kunde registreras om det var förväxlingsbart med ett äldre kännetecken 

och om ansökan hade gjorts ”med vetskap om detta”.85 Bestämmelser om ond tro har även 

funnits med sedan det första varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.86 I och med 

Sveriges EU-medlemskap bygger den nuvarande ond tros-bestämmelsen i VmL, på 

varumärkesdirektivets bestämmelser.87 Trots det innehar VmL endast en relativ regel om ond 

tro, medan VmD innehar både en absolut och relativ regel om ond tro. Nedan behandlas 

bakgrunden till ond tros-bestämmelserna både EU-rättsligt och nationellt, men först 

internationellt genom Pariskonventionen.  

3.2 Pariskonventionen 

I Pariskonventionen finns ingen uttrycklig ond tros-bestämmelse, men den närmsta 

motsvarigheten framgår av art. 6bis.88 I artikeln återges ett internationellt skydd för välkända 

varumärken. Skyddet innebär ett förbud mot att registrera eller använda ett varumärke, vilket 

kan förväxlas med ett välkänt varumärke som härstammar från ett annat land.89 En begäran om 

upphävning av ett sådant varumärke får göras inom en tidsperiod om fem år från 

registreringen.90 Dock ska inte någon tidsbegränsning föreligga om ansökan gjordes i ond tro.91 

Artikeln syftar till att förhindra varumärkesstölder över landsgränserna.92 Motiven bakom 

bestämmelsen är att en registrering eller användning av ett liknande märke som kan förväxlas 

med ett välkänt varumärke, i de flesta fall leder till en otillbörlig konkurrens, och kan även 

anses vara skadligt för de som blir vilseledda.93 

 
85 14 § punkt 7 SFS 1960:644.  
86 Se art. 3.2 d) och 4.4 g) i Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 

medlemsstaternas varumärkeslagar (89/ 104/EEG) och art. 51.1 b) i Rådets Förordning (EG) nr 40/94 av den 20 

december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
87 Prop. 2009/10:225, s. 185-186. 
88 Art. 6bis kommer också till uttryck i andra artiklar, till exempel i art. 10.2 c) VmD och 9.2 c) VmF. 
89 Art. 6bis 1st., Pariskonventionen. 
90 Art. 6bis 2st., Pariskonventionen. 
91 Art. 6bis 3st., Pariskonventionen. 
92 Levin, 2019, s. 396. 
93 Bodenhausen, Georg Hendrik Christiaan, Guide to the application of the Paris convention for the Protection 

of Industrial Property as revised in Stockholm in 1967, United international bureaux for the protection of 

intellectual property, Geneva, 1968, s. 90-91. 



15 

 

3.3 Ond tros-bestämmelserna i EU-rätten 

3.3.1 Bakgrunden till ond tros-bestämmelserna   

År 1959 påbörjades kommissionens initiativ att förena immaterialrätten inom EU. En 

tvåvägsstrategi för europeisering av varumärkesrätten antogs. Strategin innebar dels bildandet 

av ett enhetligt EU-varumärkessystem, dels harmoniseringen av medlemsstaternas nationella 

varumärkesreglering.94 Förhandlingarna drog ut på tiden och det skulle ta ungefär 30 år innan 

de första varumärkesregleringarna antogs, vilka bestod av det harmoniserande 

varumärkesdirektivet från 198895, och varumärkesförordningen om EU-varumärken från 

199396.97  

Bestämmelser om ond tro har funnits med sedan det första direktivet och förordningen. Vid 

utförandet av förordningen kom först den nederländska delegationen med förslaget att en ond 

tros-bestämmelse skulle finnas med som en hävningsgrund.98 Flera förslag inom samma ämne 

diskuterades utan att något antogs, tills Tysklands delegation kom med ett nytt förslag.99 

Förslaget innebar istället en regel om ”bona fide intent-to-use”, det vill säga ett krav på en 

sökandes god tros-avsikt att använda varumärket. Förslaget antogs i nästföljande utkast som en 

absolut grund för hävning.100 Förhandlingarna fortlöpte och det föreslogs sedan att begreppet 

”bona fide intent-to-use” skulle ersättas med begreppet ”bad faith” (ond tro). Förändringen fick 

stort stöd och infördes därmed år 1987 som en absolut ogiltighetsgrund. Syftet med 

bestämmelsen var att förhindra piratkopiering av varumärken (”trade mark trafficking”).101 

Bestämmelsen framgick sedan av art. 51.1 b) i förordningen, och innebar att ett 

gemenskapsvarumärke (EU-varumärke) skulle ogiltigförklaras om sökanden varit i ond tro vid 

tidpunkten för varumärkesregistreringen.102 

Vid förhandlingarna om utförandet av varumärkesdirektivet föreslogs, även här av 

Nederländerna, att direktivet skulle innehålla en allmän regel om att en varumärkesregistrering 

som var gjord i ond tro varken skulle kunna registreras eller hävas. Vidare föreslog den danska 

 
94 Tsoutsanis, Alexander, Trade Mark Registrations in Bad Faith, Oxford University Press, Oxford, 2010, s. 47-

48.  
95 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/ 

104/EEG). 
96 Rådets Förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
97 Levin, 2019, s. 390.  
98 Tsoutsanis, 2010, s. 49-50.  
99 Tsoutsanis, 2010, s. 50-53. 
100 Tsoutsanis, 2010, s. 54. 
101 Tsoutsanis, 2010, s. 63.  
102 Tsoutsanis, 2010, s. 67. 
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delegationen att ett förbud mot registrering skulle finnas om en sökande ”visste eller borde ha 

vetat” att ett tidigare utländskt varumärke använts. Utifrån dessa förslag återfanns i 1987 års 

utkast, två fakultativa bestämmelser.103 Det förstnämnda förslaget antogs utan vidare 

diskussioner och framgick sedermera av art. 3.2 d) och utgjorde ett absolut registreringshinder 

och ogiltighetsgrund, vilken aktualiserades om en ansökan gjorts i ont uppsåt.104 Det andra 

förslaget diskuterades däremot vidare och lydelsen ”visste eller borda ha vetat” ändrades till 

”ont uppsåt”105. Det gavs dock inte någon riktig förklaring på orsaken till, och syftet med, 

begreppsförändringen, även om vissa teorier finns.106 Bestämmelsen framgick sedan av art. 4.4 

g) i direktivet, vilket utgjorde ett relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund. 

Bestämmelsen skulle påkallas om det förelåg en förväxlingsrisk med ett äldre varumärke i 

utlandet, och om sökanden varit i ont uppsåt vid tiden för ansökan.107  

1988 års varumärkesdirektiv ersattes år 2008 av ÄVmD. De två bestämmelserna om ond tro 

fördes över, oförändrade, till det nya direktivet. Parallellt med varumärkesdirektivet 

konsoliderades även 1993 års varumärkesförordning av ÄVmF. Ond tros-bestämmelsen 

lämnades oförändrad, men i art. 52.1 b).  

EU:s varumärkesrätt skulle senare genomgå ännu en reform. Kommissionen beslutade att en 

fördjupad utvärdering av varumärkessystemets funktion i EU som helhet, och på nationell nivå, 

skulle genomföras i syfte att analysera utförandet och identifiera potentiella områden för 

förbättring, effektivisering och framtida utveckling.108 Max Planck-institutet för innovation och 

konkurrens i München109 fick således i uppdrag att utföra en sådan studie. År 2011 publicerades 

studien kallad Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System.110 

I studien betonades bland annat att harmoniseringen av varumärkesrätten inom unionen bidrog 

till målet om en bättre fungerande marknad, varför harmoniseringsprocessen borde fortsätta 

utvecklas.111 Beträffande bestämmelserna om ond tro, fanns enligt utredningen inget behov av 

 
103 Tsoutsanis, 2010, s. 57-59. 
104 Tsoutsanis, 2010, s. 60 och 61. 
105 Noterbart är att i de svenska översättningarna har både begreppen ”ont uppsåt” och ”ond tro” förekommit i 

varumärkesdirektiven. I den engelska versionen har alltid begreppet ”bad faith” använts.  
106 Exempel på teorier kan ha varit att lagstiftaren inte ville begränsa begreppet till att endast inkludera fall där 

sökanden ”visste eller borde ha vetat” om tidigare användning. Eller att lagstiftaren föredrog att använda samma 

terminologi i direktivet som i förordningen. Se Tsoutsanis, 2010, s. 60-61. 
107 Tsoutsanis, 2010, s. 61. 
108 Max Planck-institutet, Study on the overall Functioning of the European Trade Mark System, München, 2011, 

s. 1, punkt 1. Se även: Kur, Annette & Senftleben, Martin, European Trade Mark Law: A Commentary, Oxford 

University Press, Oxford, 2017, s. 69. 
109 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. 
110 Kur & Senftleben, 2017, s. 69. 
111 Max Planck-institutet, 2011, s. 251, punkt 3.  
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att ändra på ond tros-bestämmelsen i förordningen.112 Utredningen var emellertid mer 

omfattande gällande varumärkesdirektivets ond tros-bestämmelser. Det framfördes att den 

absoluta regeln om ond tro i art. 3.2 d), hade implementerats av Beneluxländerna, samt av 21 

andra medlemsstater. I majoriteteten av länderna förekom den absoluta regeln om ond tro som 

registreringshinder vilken granskas ex officio. Vidare påpekades att i Sveriges och Finlands 

lagstiftning förelåg en ond tros-situation endast när sökanden varit medveten om att en annan 

person använde ett likande förväxlingsbart märke vid tidpunkten då ansökan lämnades in.113 I 

studien föreslogs att den absoluta bestämmelsen om ond tro i art. 3.2 d) i varumärkesdirektivet 

borde vara obligatorisk för medlemsstaterna att genomföra.114 Med hänsyn till det ansågs det 

att den relativa bestämmelsen i art. 4.4 g) borde tas bort.115  

Studien var en viktig del av den nya reformen116 och låg delvis till grund för det nya 

varumärkesdirektivet- och förordningen.117  

3.3.2 Nuvarande reglering  

ÄVmD ersattes följaktligen år 2015 av VmD. Liksom i de tidigare direktiven, återfinns två 

artiklar om ond tro i VmD. I art. 4.2 förekommer ond tro som ett absolut registreringshinder 

och ogiltighetsgrund. I artikeln anges: 

”Ett varumärke ska kunna förklaras ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan 

om registrering av varumärket i ond tro. Varje medlemsstat får också föreskriva 

att ett sådant varumärke inte ska registreras.” 

Bestämmelsen har i princip samma innehåll som i de tidigare direktiven men med skillnaden 

att det numer, såsom förslogs i studien, har blivit obligatoriskt att inneha en bestämmelse om 

ond tro som en absolut ogiltighetsgrund. Det är dock frivilligt om ett sådant registreringshinder 

ska föreligga.  

Trots studiens förslag om att ta bort den relativa ond tros-bestämmelsen, finns den fortfarande 

kvar, men i art. 5.4 c) VmD. Bestämmelsen är, och har alltid varit, frivillig för medlemsstaterna 

att införa. I artikeln anges följande: 

 
112 Max Planck-institutet, 2011, s. 154, punkt 3.123. 
113 Max Planck-institutet, 2011, s. 214, punkt 1.7. 
114 Max Planck-institutet, 2011, s. 215, punkt 1.10, och s. 270, punkt 82.  
115 Max Planck-institutet, 2011, s. 219, punkt 1.28.  
116 Den nya reformen innebar, förutom det nya direktivet och den nya förordningen, att den EU-rättsliga 

varumärkesrättsbyrån bytte namn från Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) till EUIPO och att 

gemenskapsvarumärke bytte namn till EU-varumärke. Se till exempel Levin, 2019, s. 56.  
117 Kur & Senftleben, 2017, s. 69. 
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”En medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det 

är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån som varumärket kan 

förväxlas med ett äldre varumärke som är skyddat utomlands, under förutsättning 

att sökanden vid tidpunkten för ansökan handlade i ond tro.” 

VmF:s bestämmelse om ond tro återfinns, inte som ett registreringshinder men, som en absolut 

ogiltighetsgrund. I art. 59.1 b) stadgas att en ansökan ska förklaras ogiltig ”om sökanden var i 

ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.”  

3.4 Ond tros-bestämmelsen i svensk varumärkesrätt  

3.4.1 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL 

Som nämndes inledningsvis, förekom en variant av en ond tros-regel som ett registreringshinder 

i 1960 års varumärkeslag.118 Lagen ersattes när ÄVmD implementerades i Sverige i form av 

VmL, som trädde i kraft år 2011.119 I VmL återfinns en regel om ond tro, som ett relativt 

registreringshinder, i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4, där anges: 

”Ett varumärke får inte registreras om varumärket kan förväxlas med ett 

kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid 

tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro 

vid tidpunkten för ansökan.” 

I syfte att implementera VmD uppdaterades VmL och gäller i nuvarande tappning sedan 1 

januari 2019.120 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4, har emellertid fortfarande samma lydelse som den haft 

sedan införandet av lagen 2011. Skälen till det beskrivs i förarbetena, vilka redogörs för i det 

följande.  

3.4.2 Sveriges implementering av VmD 

3.4.2.1 En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)  

I maj 2015 tillsatte regeringen en utredningsgrupp, med uppdraget att ge förslag på hur Sverige 

skulle genomföra VmD, samt att framställa författningsförslag i syfte att anpassa svensk rätt till 

de förändringar som tillkom i VmF. I november 2016 presenterades utredningen En 

känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79).121 

 
118 14 § punkt 7 SFS 1960:644. 
119 SFS 2010:1877. Se även: Levin, 2019, s. 388.   
120 SFS 2018:1652 och prop. 2017/18:267, s. 142. 
121 SOU 2016:79, s. 199. 
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Beträffande reglerna om ond tro föreslogs i utredningen att 2 kap. 7 § VmL om absoluta 

registreringshinder, skulle kompletteras med ett nytt stycke. Förslaget innebar införandet av en 

ond tros-bestämmelse, vilken motsvarar det generella hindret i art. 4.2 VmD, 122 med lydelsen: 

”Ett varumärke får inte heller registreras om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för 

ansökan”.123  

I utredningen angavs som skäl till införandet av bestämmelsen att enligt VmD, till skillnad från 

ÄVmD, är det obligatoriskt för medlemsstaterna att föreskriva en ogiltighetsgrund för de fall 

en sökande har gjort en registrering i ond tro. Däremot är det enligt VmD frivilligt om 

medlemsstaterna vill införa bestämmelsen som ett registreringshinder. VmL:s uppbyggnad 

fungerar på sådant vis att de registreringshinder som finns, också utgör grund för hävning av 

ett registrerat varumärke. I utredningen angavs att det absoluta registreringshindret, och därmed 

ogiltighetsgrunden, ska ha en likartad utformning som art. 4.2 VmD.124  

I och med införandet av det absoluta hindret om ond tro påpekades i utredningen att det kan 

ifrågasättas, om det finns skäl att behålla det relativa hindret som framgår av 2 kap. 8 § 1 st 

punkt 4 VmL. Regeln liknar den fakultativa bestämmelsen i art 5.4 c) VmD, men skiljer sig 

från artikeln eftersom den utgör ett hinder vid förväxlingsrisk med ett skyddat varumärke inom 

landet och i utlandet, medan artikeln endast tar sikte på förväxlingsrisk med ett skyddat 

varumärke i utlandet. I utredningen ansågs det dock vara tämligen vanligt att en sådan situation 

förekommer, varför bestämmelsen fyller ett behov och således bör finnas kvar.125 Emellertid 

föreslogs att bestämmelsen i VmL skulle få en mer direktivanpassad lydelse, nämligen att ett 

registreringshinder och ogiltighetsgrund föreligger om en ansökan om registrering gjorts i ond 

tro, och det är förväxlingsbart med ett varumärke som är skyddat i utlandet. 126 Om förväxling 

däremot skulle ske med ett varumärke inom landet, skulle istället registreringshindren i 2 kap. 

8 § 1 st punkt 1-3 VmL tillämpas. Dessa punkter innebär att ett varumärke som kan förväxlas 

med ett annat inom Sverige inte får registreras, dock krävs inte ond tro hos den sökande.127 

3.4.2.2 Regeringens proposition 2017/18:267  

I propositionen förklaras att ÄVmD har genomförts i form av VmL. Både det gamla och nya 

varumärkesdirektivet består av två ond tros-bestämmelser, en absolut och en relativ. Dessa 

 
122 SOU 2016:79, s. 261-262. 
123 SOU 2016:79, s. 165 och 468. 
124 SOU 2016:79, s. 261-262. 
125 SOU 2016:79, s. 262-263. 
126 SOU 2016:79, s. 167 och 263. 
127 SOU 2016:79, s. 263.  
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bestämmelser var, enligt ÄVmD, fakultativa och Sverige har i VmL en bestämmelse om ond 

tro som ett relativt registreringshinder. Av propositionen framgår att art. 4.2 VmD inte har 

ändrats i sak genom det nya direktivet, förutom att det numer är obligatoriskt att föreskriva att 

hävning av ett registrerat varumärke ska ske om en sökande varit i ond tro vid 

ansökningstidpunkten. Liksom påpekats i utredningen, förklaras i propositionen att 

registreringshindren i VmL även kan åberopas som hävningsgrunder.128  

I propositionen anges att en ond tros-situation, enligt art. 4.2 VmD, har ansetts föreligga när ett 

varumärke, vilket är förväxlingsbart med ett annat kännetecken i samma land, har registrerats i 

ond tro. Skillnaden mellan det absoluta hindret i art. 4.2 och det relativa hindret i art. 5.4 c), 

utgörs enligt propositionen av att den senare artikeln tar sikte på förväxlingsrisk med 

kännetecken som åtnjutit skydd i utlandet. Vidare anges i propositionen att i samband med att 

ÄVmD genomfördes, i form av VmL, föreskrevs det att EU:s medlemsländer fick en viss 

handlingsfrihet när de införde bestämmelser om registreringshinder för en sökande i ond tro. 

Eftersom bestämmelserna inte i huvudsak har förändrats genom det nya direktivet är tidigare 

lagstiftningsarbete ännu gällande.129  

I motsats till utredningen, ansåg regeringen att det inte är nödvändigt att inneha en bestämmelse 

om ond tro som både en absolut respektive relativ ogiltighetsgrund. Trots utredningens förslag 

på förändring förblev således bestämmelserna om ond tro oförändrade, med exakt samma 

lydelse som innan.130 

3.5 Sammanfattning  

Bestämmelser om att förhindra varumärkesstölder, eller att dra otillbörlig fördel av någon 

annans varumärke är viktiga regler inom varumärkesrätten. Av art. 6bis i Pariskonventionen 

framgår ett skydd för välkända varumärken. Artikeln, liksom många andra artiklar i 

Pariskonventionen, har varit till stor inspiration för flera bestämmelser i nationella 

lagstiftningar och i EU-rätten.  

Regler om ond tro har funnits med i EU-rätten sedan det första varumärkesdirektivet- och 

förordningen. Problemet vid framtagandet av dessa bestämmelser utgjordes främst av vilket 

begrepp som passade bäst. Begrepp som diskturerades var: ”bona fide intent-to-use”, ”med 

vetskap om”, ”visste eller borde ha vetat”, och ”ond tro”. Oavsett lydelse, var syftet bakom 

 
128 Prop. 2017/18:267, s. 170-171.  
129 Prop. 2017/18:267, s. 171. 
130 Prop. 2017/18:267, s. 171. 
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bestämmelserna att förhindra piratkopiering av varumärken och affärsmässigt otillbörliga 

handlanden.  

I och med Sveriges medlemskap i EU bygger den svenska varumärkesrätten på den EU-

rättsliga, och bestämmelsen om ond tro i VmL liknar därför VmD:s bestämmelser. Det finns 

dock en tämligen stor skillnad, nämligen att Sverige inte har implementerat ond tro som en 

absolut bestämmelse, utan endast som en relativ. När VmD skulle implementeras i den 

nationella lagstiftningen föreslogs i SOU:n att en absolut bestämmelse om ond tro skulle införas 

i VmL. Enligt regeringen fanns emellertid inget behov av detta, varför ingen förändring skedde.  
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4. Tolkningen av begreppet ond tro 

4.1 Introduktion 

Begreppet ond tro, och dess motsats god tro131, är juridiska termer som i Sverige främst kommer 

till användning inom avtalsrätten och köprätten.132 Begreppen används för att symbolisera olika 

krav beträffande ena partens vetskap eller ovetskap om omständigheter som är väsentliga vid 

rättsförhållanden.133 Ond tro innebär således inom avtalsrätten att ena parten i har känt till, eller 

borde ha känt till felaktigheten vid ett rättsförhållande.134 En parts goda eller onda tro utgör en 

betydelsefull faktor, särskilt vid ingåendet av rättshandlingar eftersom det kan vara avgörande 

för om ett avtal är giltigt eller ogiltigt.135 Inom varumärkesrätten har begreppet ond tro varken 

definierats i VmD eller VmF, varför EU-domstolen har fått tolka begreppet.136 Genom EU-

domstolens rättspraxis har ond tro fått en särskild EU-rättslig innebörd. Innebörden av 

begreppet skiljer sig från ovan presenterade definition av ond tro, det vill säga att ha kännedom 

om en viss situation. Det rör sig här om en mycket vidare betydelse, som kräver mer än bara 

vetskap. EU-domstolen har i två prejudicerande mål, Lindt & Sprüngli137 och Malaysia 

Diary138, redogjort för hur en bedömning kan se ut, och vilka relevanta kriterier som kan tas 

hänsyn till, för att kunna avgöra om sökanden har varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan.139 

Rättsfallen presenteras nedan i kapitlet, följt av det nya målet Stylo & Koton. I det följande 

förklaras först skyldigheten att tolka nationell rätt i ljuset av EU-rätten. 

 
131 God tro innebär att en part har en viss uppfattning om ett rättsligt förhållande, vilket är en felaktig 

uppfattning, utan att parten har känt till eller borde ha känt till felaktigheten, se Rembe, Annika & Eklund, 

Stephanie, Juridiska ord och begrepp, Norstedts Juridik, Stockholm, 1998, s. 53. 
132 Nationalencyklopedin, ond tro. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ond-tro (hämtad 2019-12-

02) och Nationalencyklopedin, god tro. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/god-tro (hämtad 2019-

12-02). 
133 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars & Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt 1, 14:e upplagan, Juristförlaget, Lund, 

2016, s. 47. 
134 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 47. Ett exempel på en sådan situation kan vara när den ena 

parten har förvärvat egendom från någon som inte är den riktiga ägaren, med vetskap om detta, men ingår avtalet 

ändå. Alternativt att parten varit ouppmärksam (oaktsam) och därmed inte insett de riktiga förhållandena, se 

Rembe & Eklund, 1998 s. 53 och Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 47. 
135 Adlercreutz, Gorton & Lindell-Frantz, 2016, s. 47. Se till exempel 32 § lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
136 Se till exempel C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 44 och dom av den 27 juni 2013, Malaysia Diary Industries 

mot Ankenævet for Patenter og Varemærker, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 26. 
137 Dom av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mot Franz Hauswirth, C-529/07, 

EU:C:2009:361, punkt 11. (I fortsättningen C-529/07, Lindt & Sprüngli). 
138 Dom av den 27 juni 2013, Malaysia Diary Industries mot Ankenævet for Patenter og Varemærker, C-320/12, 

EU:C:2013:435. (I fortsättningen C-320/12, Malaysia Diary). 
139 Levin, 2019, s. 441. 
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4.2 Direktivkonform tolkning 

Som tidigare nämnts, utgör förordningar lag inom hela EU medan direktiv ska implementeras 

i den nationella lagstiftningen.140 Genomförandet av ett direktiv kan därmed skilja sig i viss 

omfattning mellan medlemsstaterna. Om den nationella lagstiftningen avviker från direktivet, 

är de nationella domstolarna skyldiga att tolka den nationella rätten i ljuset av EU-rätten och 

direktivet, så kallad direktivkonform tolkning. Det innebär att tolkning ska ske utifrån 

direktivets syften och ordalydelse.141 Skyldigheten att tolka rätten direktivkonformt grundade 

sig från början på principen om lojalt samarbete, vilken stadgas i art. 4.3 Fördraget om 

Europeiska unionen (FEU), men slogs senare fast i rättspraxis, bland annat i mål von 

Colson142.143 I målet Björnekulla144 angav EU-domstolen återigen skyldigheten att göra en 

direktivkonform tolkning, även vid händelse att det förekommer motsatta upplysningar i 

förarbetena till den nationella regeln.145 

En direktivkonform tolkning har bland annat gjorts i Patent- och marknadsöverdomstolens 

(PMÖD) dom Barnfonden.146 I fallet angavs att VmL:s regler om särskiljningsförmåga avviker 

från VmD:s bestämmelser, på grund av att begreppet särskiljningsförmåga har fått en vidare 

innebörd än vad som framgår av VmD, varför en sådan tolkning ansågs vara nödvändig.147 

Skyldigheten att tolka nationell rätt direktivkonformt begränsas dock av allmänna 

rättsprinciper, inte minst av rättssäkerhetsprincipen och förbudet mot retroaktiv lagstiftning. 

Vidare kan en direktivkonform tolkning inte vara berättigad om det innebär att det strider mot 

en tydlig och precis ordalydelse av den nationella bestämmelsen.148 I rättsfallet Shotfabriken149 

gick Patent- och marknadsdomstolen (PMD) på denna grund varför den bedömde att ond tros-

 
140 Art. 288 FEUF. 
141 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 188-189. 
142 Dom av den 10 april 1984, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen, C-

14/83, EU:C:1984:153, punkt 26.  
143 Bernitz & Kjellgren, 2018, s. 124.  
144 Dom av den 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB, C-371/02, 

EU:C:2004:275. (I fortsättningen C-371/02, Björnekulla), 
145 C-371/02, Björnekulla, punkt 13.  
146 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolens, mål PMÖÄ 10702-16, dom 2018-02-14. (I fortsättningen 

PMÖÄ 10702-16). 
147 PMÖÄ 10702-16, s. 6-7. 
148 Dom av den 4 juli 2006, Konstantinos Adeneier m.fl. mot Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), C-212/04, 

EU:C:2006:443, punkt 110. 
149 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, mål PMÄ 7945-19, dom 2019-12-13. (I fortsättningen 

PMÄ 7945-19). 
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bestämmelsen i VmL inte kunde tolkas direktivkonformt, eftersom det skulle strida mot den 

uttryckliga ordalydelsen.150 

4.3 EU-domstolens tolkning av begreppet ond tro 

4.3.1 Helhetsbedömning  

Lindt & Sprüngli-målet handlade om två företag som tillverkade guldklädda chokladharar.151 

Lindt & Sprüngli, ett schweiziskt företag, hade tillverkat sina chokladharar sedan 1950-talet 

och sedan år 1994 salufördes de i Österrike.152 År 2000 registrerades Lindt & Sprünglis 

chokladhare som ett EU-varumärke.153 Franz Hauswirth, ett österrikiskt företag som salufört 

sina chokladharar i Österrike sedan 1960-talet, hade däremot inte registrerat sin chokladhare 

som ett EU-varumärke.154  

I målet väckte Lindt & Sprüngli talan om varumärkesintrång gentemot Franz Hauswirth. Lindt 

& Sprüngli begärde att motparten skulle tvingas upphöra med sin försäljning av chokladharar, 

eftersom de kunde förväxlas med deras varumärkesskyddade chokladharar.155 Franz Hauswirth 

väckte genkäromål och yrkade att motpartens varumärke skulle ogiltigförklaras, eftersom denne 

hade varit i ond tro vid ansökan om varumärkesregistreringen, enligt den absoluta ond tros-

regeln i art. 51.1 b) i varumärkesförordning 40/94 (nuvarande art. 59.1 b) VmF).156 I en begäran 

om förhandsavgörande ställde Österrikes domstol tre frågor till EU-domstolen beträffande hur 

begreppet ond tro skulle tolkas.157  

EU-domstolen angav att vid en prövning om sökanden har varit i ond tro, ska en 

helhetsbedömning göras, med beaktande av samtliga relevanta faktorer som föreligger i det 

enskilda fallet.158 Vidare lade domstolen fram de relevanta faktorer i föreliggande mål som 

skulle tas hänsyn till vid bedömningen, nämligen: 1) Om sökanden haft vetskap om, eller borde 

haft vetskap om, ett annat kännetecken som användes av tredje man i en annan medlemsstat, 

och som sannolikt utgör en förväxlingsrisk med kännetecknet som avsågs i 

registreringsansökan. 2) Sökandes avsikt att hindra tredje man från att fortsättningsvis få lov att 

 
150 PMÄ 7945-19, s. 7-8. 
151 Se bilaga 1.1. 
152 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 11. 
153 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 12. 
154 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 14. 
155 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 3. 
156 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 4.  
157 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 21. 
158 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 37, 53. 
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bruka ett sådant kännetecken. 3) Graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken samt för 

kännetecknet som avsågs i registreringsansökan.159  

EU-domstolen belyste att det inte är tillräckligt att sökanden ska ha haft vetskap om en situation 

för att ond tro ska föreligga, utan hänsyn måste också tas till dennes avsikt med 

registreringen.160 Sökandens avsikt vid tidpunkten för registreringen utgör en subjektiv 

omständighet vilken ska fastställas mot de objektiva omständigheterna i varje enskilt fall.161  

4.3.2 Ett självständigt unionsrättsligt begrepp  

I målet Malaysia Diary handlade det om ett japanskt företag kallat Yakult, som tillverkade 

mjölkdryck i plastflaskor, och som hade förvärvat varumärkesskydd i flertalet länder, däribland 

i EU:s medlemsländer.162 Malaysia Diary, ett annat företag som också tillverkade mjölkdryck i 

plastflaskor, ansökte och fick sitt varumärke registrerat i Danmark.163 Yakult bestred Malaysia 

Diarys registrering och åberopade att motparten agerat i ont uppsåt eftersom de hade, eller borde 

ha haft, vetskap om Yakults snarlika varumärke.164 

Danmarks högsta domstol ställde tre frågor till EU-domstolen för förhandsavgörande, 

beträffande den relativa ond tros-bestämmelsen i art. 4.4 g) ÄVmD (nuvarande art. 5.4 c) 

VmD). För det första om begreppet ont uppsåt enligt art. 4.4. g) utgör ett unionsrättsligt begrepp 

vilket ska tolkas enhetligt inom hela EU, eller om det utgör ett rambegrepp och därmed kan 

fyllas ut enligt nationell rätt. För det andra, om det är tillräckligt att sökanden vid tidpunkten 

för ansökan har haft kännedom om ett annat identiskt varumärke för att ont uppsåt ska föreligga, 

eller om även subjektiva rekvisit ska beaktas. För det tredje, om ett medlemsland kan införa 

särskilda skydd för utländska varumärken som skiljer sig från art. 4.4 g).165  

EU-domstolen besvarade frågorna enligt följande: Ont uppsåt är ett självständigt EU-rättsligt 

begrepp som ska tolkas enhetligt inom hela unionen.166 Begreppet ont uppsåt ska följaktligen 

tolkas i överenstämmelse med varumärkesförordningen (ond tro).167 För att ont uppsåt ska 

föreligga är det inte tillräckligt att ha kännedom om ett tidigare märke som används av tredje 

man, utan en helhetsbedömning ska göras med samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, 

 
159 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 38, 53. 
160 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 40-41. 
161 C-529/07, Lindt & Sprüngli, punkt 42. 
162 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 8. 
163 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 9 och 11. 
164 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 12. 
165 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 17. 
166 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 29. 
167 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 35. 



26 

 

därmed ska subjektiva rekvisit också beaktas.168 Slutligen får inte medlemsländerna införa 

särskilda skydd, som skiljer sig från skyddet i art. 4.4. g), för utländska varumärken.169  

4.3.3 Stylo & Koton 

År 2011 gjorde en spansk medborgare en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till 

EUIPO i varu- och tjänsteklasserna 25, 35 och 39. Kännetecknet som avsågs var en logotyp 

med texten STYLO & KOTON.170 Ett annat företag, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve 

Ticaret (Koton) hade ett varumärke som var registrerat i många europeiska länder i varu- och 

tjänsteklasserna 25 och 35, kännetecknet utgjordes av en logotyp med texten KOTON171. Koton 

gjorde en invändning mot registreringen av STYLO & KOTON, varpå EUIPO endast 

registrerade varumärket i klass 39.172 Efter att Koton ingivit en ansökan om 

ogiltighetsförklaring av varumärket i sin helhet, vilken EUIPO:s annuleringsenhet och 

sedermera EUIPO:s överklagandenämnd avslog, ingavs även en sådan ansökan till 

tribunalen.173 Tribunalen avslog i sin dom klagandens ansökan om ogiltighetsförklaring.174 

Målet överklagades till EU-domstolen.  

Koton yrkade i EU-domstolen, liksom i tribunalen, att den överklagade domen skulle upphävas 

och det omstridda varumärket ogiltigförklaras.175 Som grund åberopades den absoluta ond tros-

regeln i art. 52.1 b) ÄVmF (nuvarande art. 59.1 b) VmF).176 Motparten, EUIPO, yrkade också 

på att överklagan skulle bifallas.177 Båda parterna gjorde gällande att tribunalen hade misstolkat 

EU-domstolens tidigare praxis, tillämpat artikeln felaktigt, och att domslutet därmed var en 

felaktig rättstillämpning.178  

I sin bedömning redogjorde EU-domstolen tydligt för skillnaden mellan ond tro som en absolut 

respektive relativ ogiltighetsgrund. Domstolen belyste att en bedömning huruvida en sökande 

har varit i ond tro, ska separeras från en bedömning om det föreligger en risk för förväxling.179 

En absolut ogiltighetsgrund förutsätter inte att det föreligger en risk för förväxling med ett äldre 

 
168 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 36-37. 
169 C-320/12, Malaysia Diary, punkt 43. 
170 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 11-12. Se bilaga 1.2. 
171 Se bilaga 1.2. 
172 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 13-17. 
173 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 18-22. 
174 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 24. 
175 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 29. 
176 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 32. 
177 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 30.  
178 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 33-38. 
179 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 49. 
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varumärke, vilket däremot är fallet vid den relativa ogiltighetsgrunden.180 Ond tro som en 

absolut ogiltighetsgrund är tillämplig i de fall en ansökan om registrering görs på ett otillbörligt 

sätt vilket strider mot god affärssed. Det kan exempelvis vara en sökandes avsikt att förvärva 

ensamrätt till sitt varumärke för ändamål som löper utanför varumärkets funktion, eller att skada 

tredje mans intressen.181 

Vidare kritiserade EU-domstolen tribunalens bedömning i det aktuella målet. Tribunalen 

beskrev i sin dom att en sökandes onda tro förutsätter en förväxlingsrisk med tredje mans 

kännetecken, vilket är en felaktig tolkning av EU-domstolens praxis. Tribunalen underlät även 

att göra en helhetsbedömning och vägde inte in alla relevanta faktorer som var för handen, när 

de prövade om ond tro förelåg vid ansökningstidpunkten. Tribunalen gjorde således en felaktig 

rättstillämpning.182 EU-domstolen beslutade följaktligen att upphäva tribunalens dom och 

ogiltigförklara EUIPO:s överklagandenämnds tidigare beslut. EUIPO begärdes därmed att fatta 

ett nytt beslut som stöddes av en helhetsbedömning.183  

4.4 Svensk praxis 

4.4.1 Inledning 

Ond tros-bestämmelsen har varit en tämligen sällsynt företeelse i svensk praxis, och än mer 

sällan har bestämmelsen resulterat i framgång eftersom det är svårt att bevisa någons onda tro 

vid tidpunkten för registreringsansökan.184 Innan Lindt & Sprüngli-målet och dess 

tydliggörande om innebörden av begreppet, har svenska domstolar i sin bedömning om ond tro, 

prövat om den sökande har haft kännedom om ett tidigare varumärke när denne ansökte om 

registrering. Ingen vikt lades då på sökandes avsikt.185 En sådan bedömning stämmer överens 

med den traditionella definitionen av ond tro inom svensk förmögenhetsrätt, vilken beskrevs 

inledningsvis i kapitlet. Mycket har dock hänt på området och EU-domstolen har tydliggjort 

tolkningen av begreppet ond tro, vilket redogjorts för genom ovan beskrivna mål. Nedan 

presenteras två svenska rättsfall från 2019, i syfte att visa på hur svenska domstolar har dömt i 

frågan om ond tro, och om det är förenligt med EU-rätten. 

 
180 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 53. 
181 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 46. 
182 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 57-66. 
183 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 66, 71 och 72. 
184 Levin, 2019, s. 440. 
185 Se till exempel RÅ 1984 2:37 och RÅ 1986 not 664.  
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4.4.2 Entombed-fallet  

Entombed-fallet186 handlade om ett musikband, kallat Entombed, som spelade death metal. 

Bandet bildades år 1989, och bestod då av fem bandmedlemmar, bland annat L.G.P och A.H. 

Under år 2013 uppstod meningsskiljaktigheter i bandet, vilket resulterade i att L.G.P och A.H. 

gick skilda vägar. Båda fortsatte dock att spela under namnet Entombed, fast med olika 

bandmedlemmar. Det var i detta skede som L.G.P i april 2013 gjorde en registreringsansökan 

till PRV för figurvarumärket Entombed187 i två varu- och tjänsteklasser, vilket sedermera 

registrerades. A.H. med flera invände mot registreringen och yrkade på att varumärket skulle 

upphävas. Invändningen avslogs av PRV, och A.H överklagade till PMD.188  

I PMD yrkade A.H bland annat upphävning av varumärket på grund av att L.G.P, vid tidpunkten 

för ansökan, varit i ond tro, i enlighet med 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL. L.G.P bestred och 

menade att PRV:s beslut om registrering skulle fastställas. PMD biföll A.H:s yrkanden och 

således upphävdes varumärkesregistreringen.189  

Domslutet överklagades sedermera av L.G.P och målet gick vidare till PMÖD. PMÖD 

förklarade inledningsvis de rättsliga utgångspunkterna som är för handen vid en sådan 

bedömning, nämligen att bestämmelsen om ond tro i VmL bygger på VmD, och att ond tro i 

varumärkesrätten har fått en särskild unionsrättslig innebörd, som skiljer sig från den vanliga 

innebörden av begreppet i den allmänna förmögenhetsrätten. I domskälen hänvisades till de två 

ledande fallen i EU-domstolens praxis, Lindt & Sprüngli och Malaysia Diary.190  

PMÖD konstaterade att det ansökta varumärket var identiskt med, och att det förelåg en 

förväxlingsrisk, kännetecknet som bandet verkat under sedan 1989. Det var även tydligt att 

L.G.P haft vetskap om kännetecknets användning, eftersom han själv varit medlem i bandet. 

L.G.P hade heller inte fått samtycke från A.H eller övriga bandmedlemmar att registrera 

kännetecknet. PMÖD poängterade att enligt EU-domstolens praxis är det dock inte tillräckligt 

med kännedom för att vara i ond tro, utan avsikten med ansökan är det betydande.191 Enligt 

PMÖD antydde utredningen att L.G.P haft som avsikt att själv få bestämma över användningen 

av kännetecknet, eftersom han bland annat använt sin registrering för att stänga ner A:H:s 

 
186 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolens, mål PMÖÄ 5441-17, dom 2019-05-15. (I fortsättningen 

PMÖÄ 5441-17). 
187 Se bilaga 1.3. 
188 PMÖÄ 5441-17, s. 2. 
189 PMÖÄ 5441-17, s. 2. 
190 PMÖÄ 5441-17, s. 5. 
191 PMÖÄ 5441-17, s. 5-6. 

http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Domstolar/pmod/2019/PM%c3%96%c3%84%205441-17.pdf
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Facebooksida som A.H använt under kännetecknet Entombed. Vidare agerade L.G.P, när han 

ansökte om registrering, utan övriga bandmedlemmars vetskap under tiden det rådde 

meningsskiljaktigheter. PMÖD ansåg att det vid en helhetsbedömning bevisats att L.G.P varit 

i ond tro vid tidpunkten för ansökan, så som framgår av 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL. L.G.P:s 

överklagan avslogs därmed.192  

4.4.3 Dunderhonung-fallet 

Shotluckan Holding AB (Shotluckan) ansökte i februari 2017 om registrering, i varuklass 33 

för alkoholhaltiga drycker, av ordvarumärket DUNDERHONUNG. PRV godkände ansökan 

och varumärket registrerades.193  

I förevarande mål yrkade käranden, Bamse Förlaget AB (Förlaget), att Shotluckans registrerade 

varumärke DUNDERHONUNG skulle upphävas eftersom det var identiskt med Förlagets 

välkända kännetecken dunderhonung.194 Förlaget hävdade bland annat att Shotluckan hade varit 

i ond tro vid tidpunkten för registreringsansökan, eftersom de måste ha varit medvetna om det 

allmänt kända kännetecknet dunderhonung, och att de valt just den benämningen för att nyttja 

notorieteten hos kännetecknet.195  

PMD angav att för att ond tro ska anses föreligga krävs förväxlingsrisk mellan varumärket och 

det äldre kännetecknet. Trots den identiska benämningen, fann inte PMD någon likhet i varu- 

eller tjänsteslag mellan kännetecknen, varför PMD menade att ingen förväxlingsrisk förelåg. 

Därav kunde det inte föreligga ond tro hos Shotluckan enligt 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL, 

varför PMD menade att det inte fanns skäl att pröva vilken Shotluckans avsikt varit med 

registreringen. PMD bedömde att upphävande av registreringen därmed inte kunde göras på 

denna grund.196 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Genom EU-domstolens rättspraxis har begreppet ond tro fått en unionsrättslig innebörd. För att 

en sökande ska anses ha varit i ond tro ska en helhetsbedömning göras, utifrån samtliga 

relevanta faktorer i det enskilda fallet. Som belystes i Lindt & Sprüngli-målet, var sökandes 

vetskap om att ett liknande kännetecken användes av tredje man ett relevant kriterium som 

 
192 PMÖÄ 5441-17, s. 7. 
193 Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolens, mål PMÄ 58-19, dom 2019-06-16, s. 2. (I 

fortsättningen PMÄ 58-19) 
194 PMÄ 58-19, s. 2. 
195 PMÄ 58-19, s. 4. 
196 PMÄ 58-19, s. 6-7. 
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skulle beaktas vid ond tros-bedömningen. Men det krävdes mer än bara vetskap, sökandes 

avsikt med registreringen utgör också en viktig faktor som måste tas hänsyn till.  

På grund av Lindt & Sprüngli-målet har en vanlig feltolkning kommit att uppstå. Feltolkningen 

har bland annat gjorts av tribunalen, vilket framgår av EU-domstolens skäl i målet Stylo & 

Koton. Feltolkningen har inneburit att för att ond tro ska anses föreligga, krävs att det finns en 

förväxlingsrisk mellan varumärket ifråga och ett äldre kännetecken. Feltolkningen grundar sig 

på det första rekvisitet som anges i Lindt & Sprüngli, nämligen om att ha vetskap om ett tidigare 

kännetecken. Det som dock har undgått många, är att det i domen inte framgår att det måste 

föreligga en förväxlingsrisk för att ond tro ska föreligga.197 Utan ond tro kan även uppstå på 

andra sätt.198 Rekvisiten som lades fram i Lindt & Sprüngli utgjorde endast exempel på kriterier 

som ska beaktas vid en bedömning, och just i detta fall var vetskapen om ett annat kännetecken 

en relevant omständighet, en omständighet som därmed kanske inte är föremål i ett annat fall. 

Faktum är att i de flesta ond tros-mål finns ett annat liknande varumärke med i bilden, som 

antagligen är de som invänt mot registreringen, men så behöver således inte vara fallet.  

I rättsfallet Stylo & Koton, ges en välbehövlig lektion i hur ond tros-bestämmelserna ska 

tacklas. Innebörden av ett handlande som har skett i ond tro som en absolut grund innefattar 

rentav ett affärsmässigt otillbörligt handlande, vilket kan, men är absolut inget krav, involvera 

en tredje part. För att den relativa bestämmelsen ska kunna aktualiseras finns däremot ett krav 

på att en förväxlingsrisk med ett äldre kännetecken, det vill säga en tredje part, ska föreligga. 

Det är intressant att påpeka att svaranden i målet, EUIPO, yrkar samma sak som motparten 

Koton, nämligen att talan ska bifallas eftersom den tidigare domen varit en felaktig 

rättstillämpning av EU-domstolens praxis. 

I rättsfallet Entombed, har PMÖD gjort en korrekt tolkning av EU-rätten. I fallet handlade det 

om just förväxlingsrisk mellan två varumärken, det vill säga en relativ ond tros-situation. I 

Dunderhonungs-fallet har PMD emellertid gjort samma feltolkning som tribunalen, när PMD 

påstår att det krävs förväxling för att ond tro ska anses föreligga, varför den inte ens prövade 

avsikten bakom registreringen. Uttalandet är åtminstone ur ett EU-rättsligt perspektiv en 

feltolkning, i enlighet med Stylo & Koton-domen, även om det i detta fall också handlade om 

två liknande kännetecken. Däremot kan argumenteras för att PMD hade rätt, med hänsyn till att 

det krävs förväxling enligt ordalydelsen i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL. 

 
197 Se till exempel C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 51. 
198 C-104/18 P, Stylo & Koton, punkt 52. 
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5. Ond tro som en absolut grund  

5.1 Introduktion 

Registreringsansökningar som är gjorda i ond trokan delas in i två huvudkategorier.  

Den första kategorin utgörs av de fall där sökandes avsikt har varit att dra nytta av ett distinkt 

kännetecken som redan används av en tredje part.199 En sådan situation utgör en relativ ond 

tros-situation, eftersom ett annat varumärke är inblandat och kan utgöra en förväxlingsrisk. 

Sådana situationer har redogjorts för i föregående kapitel. Den andra kategorin utgörs av de fall 

där sökandes avsikt har varit att säkerställa en oberättigad monopolsituation, som inte är riktad 

mot en viss tredje part, utan snarare hindrar konkurrensen i allmänhet.200 För att ond tro ska 

anses föreligga ska registreringen ha gjorts med oärliga motiv, och att registreringen skulle leda 

till en snedvriden konkurrens.201 En sådan händelse innebär en absolut ond tros-situation.  

I detta kapitel ska den sistnämnda situationen beröras djupare. Nedan återges två rättsfall från 

EU-praxis där ond tro har förelegat som en absolut ogiltighetsgrund. Den onda tron grundar sig 

på sökandes icke legitima avsikt med registreringen av sitt varumärke. Genom SkyKick-målet 

har den absoluta grunden för ond tro utvidgats ytterligare. Målet berör bland annat om det 

föreligger ond tro hos den sökande, när denne har registrerat sitt varumärke i varu- och 

tjänsteklasser som denne inte har som avsikt att använda. En sådan situation är vidare 

närbesläktad med andvändningstvånget, det vill säga kravet på att bruka sitt registrerade 

varumärke. 

5.2 Registreringsansökningar utan legitim avsikt  

5.2.1 Avsikten att dra nytta av ett känt namn 

En portugisisk man, Mr M, ansökte år 2012 om att registrera ordvarumärket NEYMAR. 

Varumärket registrerades året därpå i varuklass 25, vilken omfattar kläder, skor och 

huvudbonader.202 År 2016 gav den brasilianska fotbollsspelaren Neymar in en ansökan om 

ogiltighetsförklaring av varumärket. Som grund angav han att registreringen hade skett i ond 

tro, i enlighet med den absoluta bestämmelsen i art. 52.1 b) ÄVmF (nuvarande art. 59.1 b) 

VmF).203 Mr M anförde att han inte kände till fotbollsspelaren vid tidpunkten när han gjorde 

 
199 Kur & Senftleben, 2017, s. 540-542. 
200 Kur & Senftleben, 2017, s. 540. 
201 Kur & Senftleben, 2017, s. 543. 
202 Dom av den 14 maj 2019, Carlos Moreira mot EUIPO, mål T-795/17, EC:T:2019:329, punkt 1-4. (I 

fortsättningen T-795/17, Neymar). 
203 T-795/17, Neymar, punkt 5. 
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registreringsansökan, utan att det var en ren tillfällighet att fotbollsspelaren hade samma namn. 

Mr M menade att ordvarumärket enbart baserades på ordets fonetik.204 

I likhet med EUIPO:s överklagandenämnd, ansåg tribunalen att det fanns tillräckligt mycket 

bevisning som antydde att fotbollsspelaren Neymar var välkänd i Europa år 2012, varför Mr M 

måste ha känt till honom när han ansökte om varumärkesregistreringen. Dessutom hade Mr M 

vid samma tillfälle även ansökt om registrering av ett varumärke med samma namn som en 

annan känd fotbollsspelare. Dessa omständigheter antydde att han hade god kännedom om 

fotbollsvärlden.205 Tribunalen anförde följaktligen att Mr M hade haft en oärlig avsikt med 

registreringen. Den oärliga avsikten grundade sig på hans syfte som varit att vinna ekonomiska 

fördelar genom att dra nytta av fotbollsspelarens kända namn, och dess associering med 

varumärket. Tribunalen bedömde därmed att Mr M hade varit i ond tro när han ansökte om 

registrering för ordvarumärket NEYMAR.206  

5.2.2 Upprepningsansökningar och avsikten att registrera sitt varumärke i många 

varuklasser för att hindra konkurrenter 

Så kallade upprepningsansökningar och ansökningar utan avsikt att nyttja sitt varumärke har 

också ansetts kunna utgöra ond tro som en absolut grund. I Pelikan-målet207 berördes just 

upprepningsansökningar. Tribunalen angav att det inte är ond tro att omregistrera ett varumärke 

som har ändrats, genom exempelvis en modernisering. Det är heller inte ond tro att registrera 

varumärket i många varu- och tjänsteklasser, om avsikten har varit att varumärket ska användas 

inom dessa. Däremot kan ond tro föreligga om avsikten aldrig har varit att nyttja varumärket 

inom klasser som det registrerats för.208 Nyligen har detta uttalande tydliggjorts av EU-

domstolen i SkyKick-målet.209  

I målet hävdade kärandena Sky210, att svarandena SkyKick211, hade gjort intrång i flertalet av 

Skys EU-varumärken.212 SkyKick bestred intrång och anförde i genkäromål bland annat att 

Skys registreringar av EU-varumärkena skulle ogiltigförklaras på grund av att ansökningarna 

hade utförts i ond tro, eftersom de ansåg att Sky inte hade haft någon avsikt att bruka 

 
204 T-795/17, Neymar, punkt 40. 
205 T-795/17, Neymar, punkt 31, 43, 50. 
206 T-795/17, Neymar, punkt 55. 
207 Dom av den 13 december 2012, pelicantravel.com mot OHMI, T-136/11, EU:T:2012:689. (I fortsättningen T-

136/11, Pelikan). 
208 T-136/11, Pelikan, punkt 51, 54-56. 
209 C-371/18, SkyKick. 
210 Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited (gemensamt kallat Sky). 
211 SkyKick UK Limited, SkyKick Inc (gemensamt kallat SkyKick). 
212 C-371/18, SkyKick, punkt 30. 
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varumärkena för alla varu- och tjänsteklasser som de hade registrerats för.213 Englands High 

Court of Justice ställde bland annat följande fråga till EU-domstolen för förhandsavgörande: 

”Kan enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke görs utan avsikt att 

använda det med avseende på de angivna varorna eller tjänsterna utgöra ond tro?” 214 

Generaladvokaten angav i sitt förslag till avgörande,215 att tolkningsfrågan skulle besvaras 

jakande. Generaladvokaten ansåg att om en sökande inte haft avsikten att nyttja varumärket, 

har sökanden på ett otillbörligt sätt uteslutit eventuella konkurrenter genom att erhålla ensamrätt 

på ett kännetecken, något som utgör ett otillbörligt handlande och innebär missbruk av 

varumärkessystemet. Det saknar således betydelse om sökandens avsikt är att hindra en särskild 

tredje part från att använda ett kännetecken.216  

Även EU-domstolen besvarade tolkningsfrågan jakande, i överenstämmelse med 

generaladvokaten. Domstolen bedömde att en registreringsansökan som gjorts i varu- och 

tjänsteklasser, som den sökande inte har någon avsikt att använda, utgör ond tro, förutsatt att 

den sökande haft som avsikt att förstöra för tredje man på sådant vis som inte är att anse som 

god affärssed. Alternativt, utan att avse en specifik tredje part, för att erhålla ensamrätt för sitt 

varumärke för andra syften än som omfattas av varumärkets funktioner.217 EU-domstolen 

poängterade att för att en sådan ond tros-situation ska kunna fastställas, krävs att det 

förekommer ”relevanta och samstämmiga uppgifter” som indikerar att den sökande vid 

ansökningstidpunkten hade sådana avsikter.218 

5.3 Användningstvång 

5.3.1 Femårsperiod 

I 3 kap. 2 § VmL, återfinns en regel om användningstvång. Regeln innebär att ett varumärke 

får hävas i sin helhet om det inte har använts inom fem år från att det registrerades. 

Bestämmelsen grundar sig på art. 16.1 VmD.219 Motsvarande regel finns även för EU-

varumärken, i art. 18.1 VmF. Bestämmelsen om användningstvång har funnits med sedan det 

 
213 C-371/18, SkyKick, punkt 32 och 39. 
214 C-371/18, SkyKick, punkt 47 3). 
215 Förslag till avgörande av generaladvokat Evegini Tanchev, föredraget den 16 oktober 2019, Sky m.fl. mot 

SkyKick, C- 371/18, EU:C:2019:864. 
216 Förslag till avgörande av generaladvokat Evegini Tanchev, föredraget den 16 oktober 2019, Sky m.fl. mot 

SkyKick, C- 371/18, EU:C:2019:864, punkt 114. 
217 C-371/18, SkyKick, punkt 81. 
218 C-371/18, SkyKick, punkt 77. 
219 Prop. 2009/10:225 s. 215 och s. 437.   
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första varumärkesdirektivet- och förordningen.220 Regeln syftar till att minska antalet formellt 

registrerade varumärken, vilket således även minskar antalet tvister, till de varumärken som 

faktiskt används.221 En partiell hävning av varumärket kan även ske i enlighet med 3 kap. 4 § 

VmL, vilken grundar sig på art. 21 VmD. En partiell hävning betyder att hävning kan ske för 

de varu- eller tjänsteklasser som kännetecknet har registrerats för men inte använts, medan de 

varor och tjänster som använts får behålla sin registrering.222  

I målet Länsförsäkringar mot Matek,223 begärde Högsta domstolen förhandsavgörande från EU-

domstolen, beträffande tolkningen av art. 9.1 b) ÄVmF (nuvarande art. 9.2 b) VmF), vilken 

anger att EU-varumärkesinnehavaren har ensamrätt till sitt varumärke. Huvudfrågan som 

ställdes till EU-domstolen löd: ”Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han 

under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av 

[EU]varumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar?”224  

I domskälen belyste EU-domstolen att syftet bakom bestämmelserna om användningstvång, är 

att varumärken som inte brukas, inte ska utgöra hinder för konkurrensen genom att beröva 

konkurrenternas möjligheter att kunna bruka liknande varumärken.225 Emellertid har 

varumärkesinnehavaren i en tidsfrist om fem år från registreringen ensamrätt till varumärket, 

vilket inte kan upphävas inom denna period.226 Som svar på frågan angav således EU-domstolen 

att innehavaren, under femårsperioden, har rätt att förhindra andra från att använda identiska 

eller liknande märken i näringsverksamhet, med hänsyn till de varu- och tjänsteklasser som 

varumärkesregistreringen omfattar. Innehavaren behöver under denna period inte påvisa 

verkligt bruk av varumärket inom dessa varu- eller tjänsteklasser.227 Först när femårsperioden 

har löpt ut kan ensamrätten upphävas, om det visar sig att varumärket aldrig tagits i bruk under 

perioden.228  

 
220 Art. 10.1 direktiv 89/104/EEG och art. 15.1 förordning 40/94. 
221 Skäl (31), VmD. 
222 Levin, 2019, s. 497. 
223 Dom av den 21 december 2016, Länsförsäkringar AB mot Matek A/S, C-654/15, EU:C:2016:988. (I 

fortsättningen C-654/15, Länsförsäkringar).  
224 C-654/15, Länsförsäkringar, punkt 17. 
225 C-654/15, Länsförsäkringar, punkt 25. 
226 C-654/15, Länsförsäkringar, punkt 26. 
227 C-654/15, Länsförsäkringar, punkt 29. 
228 C-654/15, Länsförsäkringar, punkt 28. 
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5.3.2 Amerikansk varumärkesrätt – krav på användning eller avsikt att använda 

varumärket  

Amerikansk varumärkesrätt skiljer sig betydligt från EU-rätten vad gäller användningstvång. 

Användning av, eller avsikten att använda, varumärket är nämligen ett grundläggande krav för 

att kunna erhålla varumärkesskydd i USA. Den amerikanska varumärkesrätten återfinns i the 

Lanham Act. Enligt the Lanham Act kan registrering av varumärken ske på två vis för att 

beviljas varumärkesskydd. Det första registreringsalternativet är en så kallad ”use 

application”,229 vilket innebär att en ansökan om varumärkesregistrering görs för ett varumärke 

som redan har använts i näringsverksamhet i USA. Det andra registreringsalternativet är en så 

kallad ”intent-to-use application”230. I en sådan ansökan visar den sökande sin avsikt att 

använda varumärket i näringsverksamhet. I de fall registreringsansökan beviljas, har den 

sökande sedan sex månader på sig att lämna ett intyg på att varumärket har använts (”Statement 

of Use”), eller att ansöka om en förlängningsperiod på sex månader för att sedan kunna lämna 

ett sådant intyg.231  

5.4 Sammanfattande kommentarer 

Ond tro, som en absolut grund, har ansetts föreligga när en sökande har gjort en 

registreringsansökan med oärliga avsikter, och/eller för att få en monopolställning, vilket 

snedvrider konkurrensen på varumärkesmarknaden. I Neymar-målet fanns inte någon 

förväxlingsrisk med ett annat kännetecken, utan fotbollsspelaren med samma namn ville helt 

enkelt inte förknippas med, eller låta någon annan dra nytta av hans namn. Tribunalen ansåg att 

den sökande hade en oärlig avsikt med sitt varumärke, varför han bedömdes ha agerat i ond tro. 

Genom SkyKick-målet har den absoluta ond tros-bestämmelsen utvidgats ytterligare. Avsikten 

att inte bruka sitt varumärke för de varu- och tjänsteklasser som den sökande registrerat 

varumärket för, anses vara en handling i ond tro. Det är nu upp till SkyKick att bevisa att Sky 

har agerat i ond tro, och sedermera upp till den nationella domstolen att avgöra om Sky varit i 

ond tro när de ansökte om varumärkesregistrering. Genom SkyKick-målet har bestämmelsen 

om ond tro fått en nära koppling till regeln om användningstvång, vilken inom EU-rätten ger 

den sökande en period om fem år på att börja bruka sitt varumärke. Det är intressant att 

poängtera att en likande situation som varit föremål i SkyKick-målet inte skulle kunna uppstå i 

 
229 15 U.S.C. § 1051 (a) (Lanham Act § 1 (a)). 
230 15 U.S.C. § 1051 (b) (Lanham Act § 1 (b)). 
231 Halpern, Sheldon W., Seymore, Sean B. & Port, Kenneth L., Fundamentals of United States Intellectual 

Property Law: Copyright, Patent, and Trademark, fjärde upplagan., Kluwer Law International, Alphen aan den 

Rijn, 2012, s. 279-282. 
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USA, med tanke på deras strikta reglering om att använda, eller avsikten att använda, sitt 

varumärke för att ens beviljas varumärkesskydd.  

Syftena bakom bestämmelserna om ond tro och användningstvång liknar varandra. De finns till 

för att förhindra otillbörliga handlanden och missbruk av varumärkessystemet, samt för att 

främja konkurrensen. Trots skillnaderna mellan EU:s och USA:s regleringar i detta hänseende, 

täcker båda regleringarna i princip samma problem, nämligen att förhindra en snedvriden 

konkurrens. Med det sagt behöver inte någon av regleringarna vara bättre än den andra.  

I Sverige däremot uppstår ett problem. Som nämnts tidigare i uppsatsen har Sverige inte 

implementerat det absoluta registreringshindret eller ogiltighetsgrunden i VmL, utan endast den 

relativa bestämmelsen vilken förutsätter en förväxling mellan två varumärken. Att Sverige inte 

har en sådan bestämmelse betyder att registreringsansökningar med oärliga motiv inte kan 

förhindras med den nuvarande varumärkesregleringen. Med andra ord skulle en liknande 

situation som uppstått i målen Neymar och SkyKick inte kunna förhindras med hjälp av VmL, 

åtminstone inte innan utgången av femårsperioden som följer efter registreringen. 
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6. Analys  

6.1 Har Sverige implementerat bestämmelserna om ond tro förenligt med 

VmD?  

I 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL finns ett relativt registreringshinder och ogiltighetsgrund mot 

ansökningar som har gjorts i ond tro. Paragrafen föreskriver ett förbud mot att registrera ett 

varumärke om det kan förväxlas med ett annat kännetecken som använts inom Sverige, eller i 

utlandet, om den sökande varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Bestämmelsen bygger på 

VmD:s regler om ond tro och har funnits sedan år 2011 när VmL trädde i kraft, och därmed 

implementerade ÄVmD. VmD innehåller emellertid bestämmelser om ond tro som både ett 

relativt samt ett absolut registreringshinder och ogiltighetsgrund.232 Skillnaden mellan ond tros-

bestämmelserna i ÄVmD respektive VmD, är att ond tro som en absolut ogiltighetsgrund 

numera är obligatorisk för medlemsländerna att införa. Det är dock frivilligt att införa ond tro 

som ett absolut och relativt registreringshinder och som en relativ ogiltighetsgrund.233  

I 2017 års proposition, vilken ligger till grund för den senaste versionen av VmL, förklaras att 

en ond tros-situation enligt den absoluta bestämmelsen i art. 4.2 VmD, föreligger när ett 

varumärke är förväxlingsbart med ett annat kännetecken som använts inom landet, och har 

registrerats i ond tro. Vidare anges att skillnaden mellan den absoluta bestämmelsen i art. 4.2 

VmD, och den relativa bestämmelsen i art. 5.4 c) VmD, är att den relativa regeln istället tar 

sikte på när varumärket utgör en förväxlingsrisk med ett utländskt kännetecken.234  

I Dunderhonung-fallet från PMD har liknande resonemang förekommit. I domskälen angavs att 

det krävs förväxlingsrisk mellan varumärket ifråga och ett äldre kännetecken, för att ond tro ska 

föreligga. Domstolen bedömde att ingen förväxlingsrisk förelåg, varför de inte fann skäl att gå 

vidare med prövningen.235 Liknande påståenden har även kommit till uttryck utanför Sveriges 

gränser. Exempelvis angav tribunalen, och dessförinnan EUIPO, när de dömde som första 

instans i målet Stylo & Koton, att det krävs förväxlingsrisk med ett äldre kännetecken för att 

ond tro ska föreligga.236  

 
232 Se avsnitt 3.4.1. 
233 Se avsnitt 3.3.2. 
234 Se avsnitt 3.4.2.2. 
235 Se avsnitt 4.4.3. 
236 Se avsnitt 4.3.3. Se även: dom av den 20 november 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mot 

EUIPO, T-687/16, ECLI:EU:T:2017:853, punkt 44. 
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Det var därför tacksamt när EU-domstolen förklarade vad som egentligen gäller angående 

bestämmelserna om ond tro, när domen Stylo & Koton kom i september 2019. I domskälen 

klargjorde EU-domstolen skillnaden mellan en ond tros-situation som en absolut respektive 

relativ ogiltighetsgrund. För att ond tro ska föreligga som en absolut grund, ska 

registreringsansökan av ett varumärke göras på ett otillbörligt sätt, vilket strider mot god 

affärssed, till exempel att registrera sitt varumärke i varu- och tjänsteklasser som löper utanför 

varumärkets funktion med eller utan avsikten att skada tredje mans intressen. En relativ ond 

tros-situation föreligger däremot när en tredje part är inblandad, och det föreligger en 

förväxlingsrisk med dennes äldre varumärke.237 

Vidare angav EU-domstolen i domskälen att tribunalen gjorde en felaktig tolkning när den 

angav att ond tro förutsätter en risk för förväxling med ett äldre kännetecken. EU-domstolen 

menade att den felaktiga tolkningen som tribunalen, och som nämnts flera andra, gjort beror på 

en felaktig tolkning av tidigare rättspraxis, nämligen Lindt & Sprüngli-målet, och de tre rekvisit 

som lades fram i det målet. EU-domstolen förklarade att det inte framgår av domen i Lindt & 

Sprüngli att ond tro endast kan konstateras i de fall när de tre rekvisiten är uppfyllda, utan att 

andra situationer också kan utgöra ond tro. Det är omständigheterna i varje enskilt fall som ska 

ligga till grund för helhetsbedömningen om det föreligger ond tro eller inte. Att den sökande 

har känt till att ett likande varumärke använts vid tidpunkten för ansökan är därmed inte ett 

ständigt krav för att ond tro ska vara för handen.238  

Med stöd av Stylo & Koton-domen kan således konstateras att regeringens förklaring om vad 

som utgör en ond tros-situation i 2017 års proposition, samt PMD:s uttalande i Dunderhonung-

fallet, är felaktiga påståenden, eftersom det uppenbarligen inte måste finnas en förväxlingsrisk 

mellan två varumärken för att utgöra en ond tros-situation. Visserligen hade PMD delvis rätt i 

sitt uttalande, eftersom bestämmelsen i VmL kräver förväxlingsrisk mellan två varumärken. 

Dock, utifrån ett EU-rättsligt perspektiv, i enlighet med VmD och EU-praxis, är det att anses 

som ett felaktigt påstående. 

Två andra tydliga exempel på att förväxlingsrisk inte är ett krav för att en ond tros-situation ska 

vara för handen är målen Neymar och SkyKick. I Neymar-målet bedömdes ond tro föreligga 

på grund av den sökandes oärliga avsikt med registreringen av varumärket, nämligen att dra 

nytta av en känd persons namn för att få ekonomisk vinning. Den sökandes agerande utgjorde 

 
237 Se avsnitt 4.3.3.  
238 Se avsnitt 4.3.3.  
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ond tro enligt den absoluta ond tros-regeln i art. 59.1 b) VmF, vilken motsvarar art. 4.2 VmD.239 

I SkyKick-målet förklarade EU-domstolen att en ond tros-situation också kan föreligga när den 

sökande registrerat ett varumärke i varu-och tjänsteklasser vilka de inte har som avsikt att bruka 

varumärket inom. Avsikten har istället varit att få en monopolliknande ställning på 

marknaden.240 Även denna typ av handlande faller inom den absoluta bestämmelsen i art. 4.2 

VmD. 

Det kan vidare konstateras att 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL motsvarar och uppfyller art. 5.4 c) 

VmD. Däremot, med hänsyn till vad som framgår ovan, uppfyller den svenska bestämmelsen 

inte det absoluta registreringshindret och ogiltighetsgrunden som framgår av art. 4.2 VmD. Det 

beror på att artikeln inte förutsätter en förväxlingsrisk med ett äldre kännetecken, vilket VmL:s 

bestämmelse gör. 2 kap. 8 § 1 st punkt 4 VmL, är således betydligt snävare än art. 4.2 VmD.  

VmD kräver, till skillnad från ÄVmD, att ond tro som en absolut ogiltighetsgrund ska 

implementeras i medlemsländernas nationella lagstiftning. Det faktum att så inte är fallet i 

Sveriges varumärkeslagstiftning tyder på att VmL inte uppfyller kravet. ÄVmD:s bestämmelser 

om ond tro var båda fakultativa, och medlemsländerna kunde välja om sådana regler skulle 

finnas med i den nationella lagstiftningen eller inte. Med hänsyn till det var VmL, fram till dess 

att nya bestämmelser infördes i januari 2019, inte inkompatibel med VmD. Men sedan januari 

2019, när VmL uppdaterades i syfte att implementera nuvarande direktiv, kan konstateras att 

VmL:s ond tros-bestämmelse inte är förenlig med VmD. Det beror således på att VmL inte 

innehar en absolut ogiltighetsgrund vid ond tro, vilket är obligatoriskt. 

Svaret på den första frågeställningen är således nej. Sverige har inte implementerat 

bestämmelserna om ond tro förenligt med VmD.  

6.2 Vilka problem uppstår på grund av att Sverige saknar ond tro som en 

absolut ogiltighetsgrund? 

Vad blir då egentligen följden av att Sverige inte har en absolut bestämmelse om ond tro i VmL, 

och att den nationella lagstiftningen därmed inte är harmoniserad med VmD? Vad eller vilka är 

det som drabbas negativt av detta faktum? En möjlig konsekvens kan beskrivas enligt följande 

fiktiva scenario. 

 
239 Se avsnitt 5.2.1. 
240 Se avsnitt 5.2.2. 
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Företag X är ett nystartat klädföretag som vill erhålla varumärkesskydd för sitt klädmärke, 

varför de registrerar sitt varumärke hos PRV. Företagets avsikt med varumärket är att sälja 

kläder och inget annat. De avser inte att utöka varumärket med tiden genom att saluföra andra 

produkter än kläder. Det hade därför varit tillräckligt om varumärket erhöll varumärkesskydd 

inom varuklass 25, vilken omfattar kläder, skor och huvudbonader. Men för att säkerställa att 

ingen annan nyttjar ett liknande kännetecken på någon annan marknad, inom en annan bransch, 

ansöker företaget om varumärkesskydd i flertalet varuklasser, bland annat för smycken, möbler, 

musikinstrument, spel och leksaker.241 Företagets ägare är medvetna om att det finns en regel 

om användningstvång, och att de därmed kan förlora sin ensamrätt till sitt varumärke för de 

varuklasser som de inte brukar, men det är först om fem år som någon kan hävda att de inte 

använder sitt varumärke inom en viss varuklass. Företagsägarna resonerar att under denna 

femårsperiod kommer de att hinna bygga upp ett populärt varumärke och skapa sig en 

kundkrets, och det är ju inte så att de avser att hindra en specifik konkurrent.  

PRV, som inte är medvetet om företag X:s avsikter, godkänner registreringsansökan eftersom 

PRV anser att den är väl utförd och inte strider mot några registreringshinder. Företag X erhåller 

således ensamrätt till sitt varumärke inom de ansökta varuklasserna. 

Tre år senare vill ett annat företag, företag Y, som tillverkar möbler, ansöka om 

varumärkesskydd hos PRV, vilket det sedermera gör. Företag Y får dock avslag på sin 

registreringsansökan eftersom deras varumärke liknar företag X:s varumärke. Företag Y:s vd 

blir förvånad över beslutet. För det första har hon aldrig hört talas om företag X och för det 

andra, när hon sedan har läst på om företag X, framgår det att företag X endast verkar inom 

klädbranschen, och absolut inte inom möbelbranschen. Vd:n vill gå till botten med det här så 

att företaget kan erhålla varumärkesskydd för sitt varumärke, vd:n tänker vidare att hon ska 

stämma företag X.  

Företag Y:s vd kommer att tänka på en vän, som är innehavare av ett EU-varumärke, och som 

varit med om en liknande situation. Vd:n tar därför kontakt med vännen som berättar att vd:n 

kan stämma företag X och hävda att de agerat i ond tro vid tidpunkten för registreringsansökan 

och att företag X:s registrering ska hävas, åtminstone för de varuklasser som inte används. 

Vännen förklarar dock svårigheten med att få igenom en hävning på grund av ond tro, företag 

Y måste nämligen kunna bevisa att företag X varit i ond tro, något som kan vara tämligen svårt.  

 
241

 Det vill säga varuklass 14, 15, 20, 28 i Niceklassificeringen. 
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Vd:n får förhoppningar efter samtalet med sin vän och påbörjar därmed arbetet med att leta 

fram bevis mot företag X. Efter en tid, när vd:n har anställt en jurist för att hjälpa till med fallet, 

får vd:n förklarat för sig att enligt svensk varumärkesrätt, krävs det att det föreligger en risk för 

förväxling med ett äldre varumärke, som användes vid tidpunkten för ansökan, för att ond tro 

ska kunna föreligga. Vd:n börjar grubbla och inser att det här är ett förlorat fall. Företag Y har 

ju bara funnits sedan ett år tillbaka och det finns inte några andra varumärken som kan förväxlas 

med företag X.  

Det fiktiva scenariot påminner om situationen i målet SkyKick. I målet angav EU-domstolen 

att ond tro föreligger, när ansökan om registrering har skett i flertalet varu- och tjänsteklasser, 

om avsikten inte varit att bruka varumärket inom dessa klasser. Det förutsätts dock att den 

sökandes avsikt har varit, att på ett sätt som inte utgör god affärssed, skada en tredje parts 

intressen eller utan att skada en tredje part, genom att få ensamrätt för andra ändamål som inte 

omfattas av varumärkets funktioner.242  

Om det finns relevanta och samstämmiga uppgifter som bevisar att den sökande har varit i ond 

tro, kan situationer som följer av scenariot samt i målen Neymar och SkyKick undanröjas för 

EU-varumärken, enligt den absoluta ogiltighetsgrunden i art. 59.1 b) VmF. En sådan 

ogiltighetsförklaring kan och ska, även ske för nationella varumärken i de EU-länder som har 

implementerat art. 4.2 VmD i sin nationella lagstiftning. Det bör vara samtliga medlemsländer 

eftersom artikeln numera är obligatorisk. 

Det faktum att Sverige däremot saknar en absolut ond tros-bestämmelse innebär följaktligen att 

situationer som i det fiktiva scenariot och i målen Neymar och SkyKick, inte kan förhindras 

med hjälp av VmL. Med Sveriges nuvarande varumärkesreglering är det således möjligt för ett 

företag att ansöka om ett nationellt varumärkesskydd med oärliga avsikter, vilka utgör ett 

affärsmässigt otillbörligt handlade, och som hämmar konkurrensen på marknaden. Det är först 

fem år senare när användningstvånget träder in som registreringen, och därmed ensamrätten, 

kan upphöra antingen via en hävning av varumärket i sin helhet eller partiellt. Med beaktande 

av detta innebär det att marknaden för EU-varumärken, åtnjuter ett mer vattentätt skydd 

gentemot oseriösa aktörer än vad Sveriges varumärkesmarknad gör. 

I sammanhanget ska även poängteras att situationen som framgår av det fiktiva scenariot och i 

SkyKick-målet inte ens hade kunnat uppstå i USA. Det beror på den amerikanska 

varumärkesrättens krav på användning, eller avsikt att använda varumärket, för att beviljas 

 
242 Se avsnitt 5.2.2. 
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varumärkesskydd. Däremot hade en liknande situation som var fallet i Neymar-målet inte 

kunnat förhindras genom USA:s strikta användningskrav, eftersom målet inte berörde 

brukandet av ett varumärke, även om The Lanham Act troligtvis innehar en annan bestämmelse 

som skulle kunna förhindra en sådan situation.243  

Genom SkyKick-målet har den absoluta ond tros-bestämmelsen och användningstvånget i 

VmD i viss mån överlappats. Syftena bakom reglerna om ond tro och användningstvång är 

också delvis de samma, nämligen att förhindra otillbörliga handlanden och att främja 

konkurrensen. Sammantaget kan konstateras att den absoluta ond tros-bestämmelsen är vidare, 

och täcker in fler situationer, än vad USA:s bestämmelser om användningstvång gör.  

Med beaktande av det ovanstående utgör frånvaron av en absolut ond tros-bestämmelse i VmL 

en lucka i lagstiftningen. Den huvudsakligen konsekvensen av denna lucka är att konkurrensen 

på den svenska varumärkesmarknaden hämmas. Främst är det andra näringsidkare eller 

privatpersoner, liksom företag Y i scenariot, som påverkas negativt av att det inte finns en sådan 

regel. Konkurrensen hämmas genom att tredje män förhindras att erhålla varumärkesskydd för 

ett varumärke, som de har goda och verkliga avsikter att använda, eftersom någon med oärliga 

avsikter snedvrider konkurrensen genom att erhålla en monopolställning på marknaden. Vidare 

är det möjligt att aktörer med oärliga avsikter, vilka agerar affärsmässigt otillbörligt, inte 

hindras från att få igenom sin varumärkesansökan eftersom inget registreringshinder stoppar 

dem. Det är inte heller möjligt att ogiltigförklara varumärket i efterhand. Detta drabbar i sin tur 

också konkurrensen, och övriga aktörer på marknaden tar skada. Det innebär att på den svenska 

marknaden finns möjlighet till att missbruka varumärkessystemet, något som inte är möjligt på 

EU:s varumärkesmarknad för EU-varumärken.  

En ytterligare oroande följd av att VmL inte innehåller en absolut bestämmelse om ond tro, är 

att PRV och svenska domstolar beslutar och dömer utifrån en feltolkad och felaktig 

bestämmelse, vilken strider mot EU-rätten. Detta problem diskuteras vidare i nästa avsnitt.  

6.3 Kan de svenska domstolarna tolka 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL 

direktivkonformt? 

Frågan är då om en situation som beskrivits i scenariot ovan skulle kunna avhjälpas genom en 

direktivkonform tolkning, och därmed kunna ogiltighetsförklara varumärkesregistreringen som 

skett i ond tro. Utgångspunkten när en nationell bestämmelse är otydlig eller om den avviker 

 
243 Denna fråga faller dock utanför uppsatsens syfte, varför den inte diskuteras djupare.  
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från det bakomliggande EU-direktivet, är att de nationella domstolarna och myndigheterna är 

skyldiga att tolka bestämmelsen i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. Det är av betydelse 

för att lyckas uppnå de resultat som följer av direktivets syfte.244 Skyldigheten grundar sig på 

principen om lojalt samarbete i art. 4.3 FEU, och har sedermera slagits fast i EU-domstolens 

rättspraxis flertalet gånger. Skyldigheten sträcker sig långt, och den nationella domstolen ska 

göra allt i sin makt för att följa EU-rätten. Det har även fastställts i rättspraxis att om de 

nationella förarbetena inte är förenliga med EU-rätten och direktivet ifråga, får dessa kringgås 

vid tillämpningen av en direktivkonform tolkning.245  

När svenska domstolar och PRV ska göra en bedömning eller ta ett beslut utifrån ond tros-

bestämmelsen i VmL, ska de följaktligen, som utgångspunkt, bedöma direktivkonformt. En 

sådan tolkning skulle vid ond tros-bedömningen således innebära att det inte är nödvändigt att 

det föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärket ifråga och ett äldre kännetecken. Vidare 

skulle denna tolkning innebära en tillåten avvikelse från vad som framgår av 2017 års 

proposition.  

Emellertid har det i EU-domstolens rättspraxis även fastställts en begränsning av 

medlemsstaternas skyldighet att tolka direktivkonformt. Begränsningen innebär att en 

direktivkonform tolkning inte är berättigad, om tolkningen skulle medföra att allmänna 

rättsprinciper sätts ur spel, eller om den går emot en uttrycklig ordalydelse.246 Allmänna 

rättsprinciper utgör, liksom EU-domstolens rättspraxis, bindande rättskällor vilka 

medlemsstaterna är skyldiga att följa.247 

I PMD:s dom Shotfabriken från december 2019, förklarades att 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL, 

har ett snävare tillämpningsområde än vad art. 4.2 VmD har, i och med att den förstnämnda 

regeln förutsätter förväxlingsrisk med ett annat kännetecken. Följaktligen diskuterades om 

direktkonform tolkning skulle tillämpas. PMD angav att det inte går att bortse från den 

uttryckliga ordalydelsen i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL, det vill säga att det krävs förväxling 

med ett äldre kännetecken för att ond tro ska föreligga, varför de bedömde att en 

direktivkonform tolkning inte kunde göras i detta fall. Domen avviker därmed från VmD och 

dess ond tros-bestämmelser, men också från vad som framgår av EU-domstolens praxis i målet 

Stylo & Koton. Det som bland annat konstaterades i målet var att en förväxlingsbedömning och 

 
244 Se art. 288.3 FEUF och avsnitt 4.2. 
245 Se avsnitt 4.2. 
246 Se avsnitt 4.2. 
247 Se avsnitt 1.4.1. 
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en ond tros-bedömning ska utgöra två separata bedömningar. PMD:s dom innebär följaktligen 

att svensk praxis inte är förenlig med EU-domstolens praxis.  

I Barnfonden-fallet bedömde PMÖD, i motsats till Shotfabriken-fallet, att en direktivkonform 

tolkning kunde göras. PMÖD angav att VmL:s bestämmelser gav begreppet 

särskiljningsförmåga en vidare innebörd än vad VmD:s bestämmelser gjorde, men att de 

nationella bestämmelserna även inbegrep direktivets snävare betydelse. Därmed ansåg 

domstolen att VmL:s bestämmelser gav utrymme för en direktivkonform tolkning.  

Skillnaden mellan fallen Barnfonden och Shotfabriken och dess bedömning om en möjlig 

direktivkonform tolkning, berodde på ordalydelsen och utformningen av de nationella reglerna. 

I Barnfonden-fallet, när VmL:s bestämmelser var vidare än i VmD, fanns utrymme att tolka 

direktivkonformt eftersom reglerna i VmL inte talade emot en sådan tolkning. I Shotfabriken-

fallet däremot, när bestämmelsen i VmL istället hade en snävare innebörd än VmD, innebar en 

direktivkonform tolkning en motsägelse av den precisa ordalydelsen som framgår av 2 kap. 8 

§ 1 st. punkt 4 VmL.  

Trots att PMD:s bedömning inte är förenlig med EU-domstolens praxis, finns det viktiga 

argument mot att inte göra en direktivkonform tolkning. PMD anger i Shotfabriken-fallet endast 

ett skäl till varför en sådan tolkning inte är möjlig, det vill säga att det hade gått emot regelns 

uttryckliga ordalydelse. Det finns dock ett ytterligare viktigt argument som utgör skäl till att 

inte tolka direktivkonformt, det handlar om en allmän rättsprincip, nämligen 

förutsebarhetsprincipen. Förutsebarhetsprincipen är en grundläggande rättssäkerhetsprincip, 

vilken innebär att enskilda personer ska kunna förutse följden av ett handlade, utifrån lagtexten. 

Det vore därför även oförenligt med förutsebarhetsprincipen att göra en direktivkonform 

tolkning genom att gå emot ordalydelsen i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL.  

På grund av det faktum att VmL brister i förenligheten med EU-rätten beträffande ond tro, 

hamnar svenska domstolar, och även PRV, i en otacksam situation. Situationen innebär att om 

domstolarna och PRV väljer att tolka lagen som den uttryckligen framgår av VmL, är de 

oförenliga med EU-rätten. Om de istället väljer att tolka lagen förenligt med direktivet och EU-

praxis åsidosätter de en uttrycklig bestämmelse, vilket ger upphov till att allmänna principer 

åsidosätts. Domstolarna och PRV måste således ta beslut och döma utefter vad som åsamkar 

minst skada.  

Orsaken till att PMD i Dunderhonung-fallet inte diskuterade direktivkonform tolkning, trots att 

det rörde sig om samma bestämmelse i det fallet som i Shotfabriken-fallet, bör bero på att 
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rättstillämparen vid den tidpunkten inte kände till den korrekta innebörden av ond tro och dess 

situationer. Dunderhonung-fallet kom nämligen i juni 2019, Stylo & Koton-målet kom i 

september 2019 och Shotfabriken-fallet kom i december 2019. Som framgått bringade Stylo & 

Koton-målet klarhet beträffande de olika ond tros-situationerna. Om PMD förut haft en felaktig 

bild av ond tro och vad begreppet innebär inom varumärkesrätten, verkar den nu åtminstone, i 

och med Shotfabriken-fallet, ha fått upp ögonen och börjat rätta sig därefter. 

Det återstår att se vad PMÖD bedömer i den överklagade domen Shotfabriken, om de anser att 

en direktivkonform tolkning är berättigad eller inte. Men med hänsyn till vad som angetts ovan 

kommer PMÖD högst sannolikt att döma i likhet med PMD och hävda att det inte vore 

berättigat att göra en direktivkonform tolkning på grund av den uttryckliga bestämmelsen som 

inte kan kringgås. 

Det fiktiva scenariot i föregående avsnitt kan därför troligtvis inte komma att lösas genom en 

direktivkonform tolkning. Att åberopa principen om direkt effekt är heller inte möjligt i detta 

fall. Horisontell direkt effekt248 är aldrig möjligt för direktiv.249 Vertikal direkt effekt250 kan 

däremot vara möjligt beträffande direktiv så till vida att bestämmelsen ifråga är klar, precis och 

ovillkorlig.251 I uppsatsen har emellertid konstaterats att ond tros-bestämmelserna i VmD varit 

föremål för flera komplexa situationer, varför de inte kan anses vara klara, precisa och 

framförallt inte ovillkorliga. Följaktligen är vertikal direkt effekt inte heller möjlig. Problemet 

och luckan som finns i svensk varumärkeslagstiftning kvarstår därmed. 

Viktigt att poängtera är också att när lagstiftaren väl kommer att införa en ond tros-bestämmelse 

i VmL, som är förenlig med EU-rätten, kommer nuvarande svensk praxis på området att 

åsidosättas. Det innebär att domar som Shotfabriken och Dunderhonung inte kommer att kunna 

följas och förlitas på. Istället ska EU-praxis, så som Stylo & Koton och SkyKick, vara 

vägledande. 

 
248 Horisontell direkt effekt innebär att enskilda kan åberopa en EU-rättslig bestämmelse gentemot en annan 

enskild person. 
249 Dom av den 14 juli 1994, Pacola Faccini Dori mot Recreb Srl, C-91/92, EU:C:1994:292. 
250 Vertikal direkt effekt innebär att enskilda kan åberopa en EU-rättslig bestämmelse gentemot staten. 
251 Dom av den 5 februari 1963, Van Gend en Loos mot Nederländerna, C-26/62, EU:C:1963:1 och dom av den 4 

december 1974, Yvonne van Duyn mot Home Office, C-41/74, EU:C:1974:133. 
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6.4 Hur kan VmL förbättras för närmare harmonisering med VmD 

beträffande bestämmelserna om ond tro? 

För att fylla ut luckan i svensk varumärkeslagstiftning, och för att VmL ska vara förenlig med 

VmD gällande bestämmelserna om ond tro, behöver en förändring ske. Eftersom en 

direktivkonform tolkning inte är möjlig är den kvarstående lösningen helt enkelt att lagstiftaren 

inför en bestämmelse om ond tro som en absolut ogiltighetsgrund i enlighet med art. 4.2 VmD. 

Med hänsyn till VmL:s uppbyggnad, nämligen att registreringshindren som finns även utgör 

hävningsgrunder, bör således även införas ett absolut registreringshinder mot ond tro. Mest 

lämpligt är att införa en sådan bestämmelse i 2 kap. 7 § VmL, om absoluta registreringshinder, 

vilket föreslogs i SOU 2016:79.252 Vidare bör bestämmelsen ha en liknande lydelse som art. 

4.2 VmD.  

Den relativa bestämmelsen i 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4 VmL, bör finnas kvar som den är. För att 

VmL ska vara så harmoniserad som möjligt med VmD, är det nödvändigt att lagen innehåller 

både en relativ och absolut bestämmelse om ond tro. Liksom angavs i SOU:n, är relativa ond 

tros-situationer inte ovanliga, varför bestämmelsen fyller en funktion och bör vara kvar. Den 

relativa bestämmelsen har varit föremål för bedömning i flera fall i patent- och 

marknadsdomstolarna under den senaste tiden, vilket vi har fått ta del av i uppsatsen eftersom 

majoriteten av de nationella rättsfallen är från år 2019.253  

Även om VmL skulle innehålla en absolut och relativ ond tros-regel, skulle den relativa 

bestämmelsen högst troligt tillämpas oftare i praktiken. Den vanligaste ond tros-situationen är 

trots allt när det finns två liknande varumärken. I regel är det en av varumärkesinnehavarna som 

hävdar förväxlingsbarhet och att motparten har agerat i ond tro. En absolut ond tros-situation 

är emellertid tämligen ovanlig, därtill är det svårt att bevisa att någon har agerat i ond tro. Det 

framgår av SkyKick-målet att det krävs relevanta och samstämmiga uppgifter för att kunna 

bevisa att en person har varit i ond tro. Trots det anförda är det nödvändigt med en absolut 

bestämmelse om ond tro för att förhindra att aktörer med oärliga avsikter missbrukar 

varumärkessystemet. Även om sådana fall inte är vanligt förekommande, bör möjligheten att 

sådana situationer uppstår elimineras. Vidare utesluter ingen ond tros-regel den andra, eftersom 

de båda uppfyller olika funktioner, vilket har framgått av Stylo & Koton-domen. 

 
252 Se avsnitt 3.4.2.1.  
253 Se avsnitt 4.2 och 4.4. 
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Det är intressant att påpeka att det har gått sådan lång tid utan att en absolut ond tros-regel har 

införts i VmL, trots att det föreslogs i SOU:n att en sådan bestämmelse borde införas. I SOU:n 

angavs också att art. 4.2 VmD hade blivit obligatorisk för medlemsländerna att införa i sina 

nationella lagstiftningar. Tydligt är att regeringen inte har förstått innebörden av ond tros-

reglerna, vilket den dock inte har varit ensam om. Om lagstiftaren hade tagit hänsyn till 

utredningens förslag, hade kanske utfallet i exempelvis Dunderhonungs-fallet sett annorlunda 

ut.  

Slutligen ska det bli intressant att följa utvecklingen i svensk praxis, om och när VmL får en 

absolut ond tros-bestämmelse, och vilka fall som då kan tänkas tas upp i patent- och 

marknadsdomstolarna. Mycket möjligt är att liknande situationer som varit aktuella i 

exempelvis målen Neymar och SkyKick kommer att förekomma.  
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7. Avslutande ord 

VmL:s bestämmelse om ond tro, 2 kap. 8 § 1 st. punkt 4, bygger på en feltolkning som Sveriges 

lagstiftare har gjort. En feltolkning som även har skett av flera andra, till exempel EUIPO och 

tribunalen. Den felaktiga tolkningen grundar sig på en överanalysering av Lindt & Sprüngli-

målet, vilket var det första fallet vari EU-domstolen tolkade innebörden av begreppet ond tro.  

Under det senaste året har mycket hänt på området. Mål som Neymar, Stylo & Koton samt 

SkyKick har alla tydliggjort vad som egentligen gäller beträffande bestämmelserna om ond tro. 

Mot bakgrund av dessa mål står det klart att VmL:s bestämmelse om ond tro varken är förenlig 

med VmD eller EU-praxis. Avsaknaden av en absolut bestämmelse om ond tro i VmL innebär 

att det finns en lucka i svensk varumärkeslagstiftning, vilken kan utnyttjas av företag med 

oärliga avsikter. 

I och med PMD:s dom i fallet Shotfabriken från december 2019, verkar det emellertid som att 

svenska rättstillämpare äntligen har börjat få upp ögonen för att det inte står helt rätt till med 

den svenska implementeringen av ond tros-reglerna. Problemet kvarstår dock eftersom en 

direktivkonform tolkning inte är möjlig, med hänsyn till att det skulle rubba en viktig 

rättssäkerhetsprincip, nämligen förutsebarhetsprincipen. Det enda alternativet för att lösa 

situationen tycks vara att föra in en absolut bestämmelse om ond tro i VmL. Det ska bli 

intressant att följa vad som sker framöver, och hur lång tid det kommer att ta innan en sådan 

bestämmelse införs.  
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