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Sammanfattning 

Varumärkesrättens syfte är att skydda varumärkesinnehavarens rätt till sitt eget varumärke. Men 

även om det vid första anblicken kan verka som att ensamrätten ger varumärkesinnehavaren ett 

fullständigt skydd mot obehörigas intrång, finns det i Varumärkeslagen (2010:1877) ett flertal 

undantag som begränsar ensamrätten. En varumärkesinnehavare är inte skyddad mot att tredje 

man i sin marknadsföring, i enlighet med god affärssed, använder sig av ett registrerat varumärke 

om syftet är att upplysa konsumenten om den egna varans funktion, som till exempel kan vara en 

tillbehörsprodukt. Det är också möjligt för tredje man att använda sig av ett registrerat varumärke 

om tredje man tydligt särskiljer varukännetecknen åt och på så sätt förhindrar att en konsument 

föranleds att tro att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkes-

innehavaren. Begränsningarna av ensamrätten kan leda till tvister mellan tredje man och varu-

märkesinnehavaren, där en stor del av bedömningen i domstolen grundas på praxis och normer.  

 

I vår uppsats har vi granskat fyra fall, Gillettemålet, BMWmålet, Arsenalmålet och Byggställ-

ningsfallet, som alla berör tredje mans varumärkesanvändning i marknadsföring för sin egen 

tillbehörsprodukt. Vi har främst utrett det återkommande begreppet god affärssed och klarlagt de 

vanligast förekommande bedömningsgrunderna för vad som utgör god affärssed. De fall vi har 

använt oss av, har vi analyserat utifrån begreppet god affärssed och hur den goda affärsseden 

påverkar varumärkesinnehavarens ensamrätt och i vilken mån en varumärkesinnehavare kan för-

hindra eller alternativt förbjuda tredje mans användning.  

 

Under uppsatsens gång har vi fått erfara att ensamrätten har en del begränsningar, det är därför 

svårt för varumärkesinnehavaren att förbjuda tredje mans användning så länge den inte uppen-

bart skadar varumärkesinnehavarens renommé eller på annat sätt missgynnar varumärkesinneha-

varen.  
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Förkortningar 

EU   Europeiska unionen  

Första VmD Varumärkesdirektiv 89/104/EEG   

HD   Högsta domstolen 

HovR   Hovrätten 

NJA   Nytt juridiskt arkiv 

TR   Tingsrätten 

VmD   Varumärkesdirektiv 2008/95/EG          

VmL   Varumärkeslag 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Då samhället blir allt mer kommersiellt och konkurrensen mellan likartade produkter blir allt 

hårdare är det viktigt för företag att ha ett tydligt varumärke som når konsumenten i ett samman-

hang som varumärkesinnehavaren vill bli förknippad med. 

 

Den som registrerar ett varumärke förvärvar enligt 1 kap 10 § VmL (2010:1877) ensamrätt till 

sitt varumärke. Innebörden av detta är att ingen annan än innehavaren får använda sig av varu-

märket i näringsverksamhet. I dagens samhälle matas vi ständigt med varumärken till exempel 

genom media och reklam och det är svårt att avgöra hur långt varumärkesinnehavarens primära 

skyddsintresse sträcker sig. Trots den lagstadgade ensamrätten har praxis visat att lagregleringen 

ger tredje man utrymme för viss användning av annans varumärke.  

 

Det finns inom området flertalet rättsfall såväl på nationell som EU-nivå. År 2014 kom ett avgö-

rande från HD, fortsättningsvis kallat Byggställningsfallet1, där en varumärkesinnehavare riktade 

anspråk mot tredje mans användning av ett registrerat varumärke för att marknadsföra sin egen 

produkt i en reklamkatalog. Det finns även ett flertal förhandsavgöranden från EU-domstolen 

som berör liknande situationer där konflikt uppstått mellan varumärkesinnehavaren och tredje 

man. I Gillettemålet2 använde sig tredje man av varumärkesinnehavarens namn för att marknads-

föra sin egen produkt som ett tillbehör till Gillette. I BMWmålet3 gjorde tredje man reklam för 

reparationer, försäljning och underhåll av begagnade bilar av märket BMW utan tillstånd från 

varumärkesinnehavaren. I Arsenalmålet4 sålde tredje man utan tillstånd halsdukar som var iden-

tiska med klubbens egna halsdukar. Gemensamt för dessa förhandsavgöranden är att de påvisar 

problemet i att finna klarhet i huruvida tredje mans varumärkesanvändning företagits i enlighet 

med god affärssed samt huruvida det kan vara nödvändigt för tredje man att använda sig av va-

rumärket för att visa att produkten är avsedd att passa till varumärkesinnehavarens produkt. 

                                                
1 NJA 2014 s. 580 
2 Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 
3 Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG(BMW) & BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, 
s. I-00905  
4 Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273 



 3 

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering blir att utifrån vad som avses i 1 kap 11 § VmL utreda vad som är god 

affärssed är i förhållande till tredje mans användning av registrerade varumärken. Vilka blir såle-

des de avgörande rekvisiten för god affärssed inom varumärkesrätten?  Hur kan varumärkesinne-

havaren begränsa alternativt förbjuda tredje mans användning, i näringsverksamhet, av ett regi-

strerat varumärke i marknadsföring?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att utreda vad innehavaren av ett registrerat varumärke kan finna för 

rättsligt stöd i gällande rätt för att begränsa tredje mans användning av varumärket. Vi kommer 

att rikta vårt fokus mot hur registrerade varumärken används i reklam med syfte att sälja tillbe-

hör, tillverkade av tredje man, avsedda att passa till varumärkesinnehavarens produkt. Vi kom-

mer även utreda normen god affärssed avseende användning av varumärken i näringsverksamhet.  

1.4 Metod 

För att fastställa gällande rätt kommer vi att göra en systematisering och tolkning enligt rätts-

dogmatisk metod av relevant lag (såväl nationell som EU-lagstiftning), praxis och doktrin. Den 

praxis vi kommer att granska är rättsfallen Byggställningsfallet5, Gillettemålet6, och BMWmå-

let7, för att klarlägga hur domstolarna agerat i frågan angående användning av ett registrerat va-

rumärke i reklam och marknadsföring för tillbehörsprodukter tillverkade av tredje man. För att 

fastställa vad som utgör varumärkesanvändning kommer vi att analysera de delar av Arsenalmå-

let8 som berör just detta.  

  

                                                
5 NJA 2014 s.580 
6 Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 
7 Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG(BMW) & BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, 
s. I-00905  
8  Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273 
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I våra berörda fall har tvisterna uppstått före senaste lag- och direktivändring och därför har tidi-

gare lagstiftning tillämpats. Den nuvarande svenska varumärkeslagen9  är från år 2010 och det 

senaste varumärkesdirektivet10 från EU är från år 2008.  

 I vår uppsats kommer de senaste lag- och direktivändringarna inte ha någon materiell betydelse 

för att vi ska kunna göra en korrekt tolkning av prejudikatvärdet för HD-domen och förhandsav-

görandena i förhållande till de lege lata. Således så är proposition 2009/10:225, förslag till ny 

varumärkeslag, inte av relevans för vår uppsats då de betydande ändringarna berör registrerings-

förfarandet och inte intrång i ensamrätten.  

1.5 Avgränsning 

Vi har i vår uppsats valt att begränsa oss till att analysera fall där tredje man i näringsverksamhet 

använder sig av registrerade varumärken för att marknadsföra sin egen produkt, då den utgör 

tillbehör till varumärkesinnehavarens produkt. Denna avgränsning gör vi för att ämnet inte ska 

bli för brett och för att vi ska få en mer specifik frågeställning. Eftersom den svenska lagstift-

ningen är baserad på EU-direktiv kommer vi att behandla såväl nationell som EU-rätt. Vi kom-

mer i vår uppsats inte att beröra några marknadsföringsrättsliga regler.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras problembakgrunden och upp-

satsens innehåll.  Det andra kapitlet berör varumärkeslagstiftningen kring ensamrätt, särskilj-

ningsförmåga etc. Det tredje kapitlet är inriktat på definiera begreppet varumärkesanvändning 

utifrån praxis. I det fjärde kapitlet redogörs för relevant praxis inom området, vilket vidare sam-

manfattas i kapitel fem. I det femte kapitlet definieras även begreppet god affärssed. I det sjätte 

kapitlet återfinns analysen samt uppsatsens slutsats.  
  

                                                
9 Lag 2010:1877 
10 VmD 2008/95/EG 
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2. Varumärkesrätt 

2.1 Inledning 
Med varumärke avses ett kännetecken, så som namn eller symbol, som används för att särskilja 

till exempel en vara eller en produkt.11 För att inte förväxlas med andra aktörer och produkter på 

marknaden finns ett intresse, från varumärkesinnehavaren, att ensam få fullständig kontroll över 

sitt varumärkes användning. Ett sätt att förvärva ensamrätt är att ansöka om registrering, som 

medför att varumärkesinnehavaren kan skydda sitt kännetecken från tredje mans användning i 

näringsverksamhet. Vid registrering skyddas varumärket i tio år och kan därefter förlängas i tio-

årsperioder.12   

 

I och med Sveriges medlemskap i EU är Sverige skyldigt att tillämpa och implementera direktiv 

samt att följa förordningar som kommer ifrån EU. Målet med EU är att skapa en inre marknad 

genom fri rörlighet för tjänster, varor och kapital, detta gör att varumärken som förut endast varit 

nationella har lättare att få spridning till flera medlemsstater. I och med att det finns en stark 

konkurrens från övriga världen, till exempel USA och Asien, var målet med den europeiska va-

rumärkeslagstiftningen att ge de europeiska företagen en större konkurrenskraft inom Unionen. 

Inom immaterialrätten är registrering en viktig skyddsform för varumärken då det finns ett stort 

ekonomiskt intresse som gjort att lagstiftning på EU-nivå därför blivit viktig. Vägen till en har-

moniserad lagstiftning är lång men detta är, inom EU, ett ständigt pågående utvecklingsarbete. 13 

 

EU kan utfärda både direktiv och förordningar, det som skiljer dem åt är att ett direktiv är en 

rättsakt som varje medlemsstat är skyldig, att inom en viss tid, implementera i sin nationella lag-

stiftning. Vad det gäller de direktiv som hittills antagits i den svenska lagstiftningen har det i 

allmänhet skett genom att lagstiftaren gjort ändringar i den befintliga lagstiftningen och ändring-

arna har oftast skett i form av tillägg av nya paragrafer.  En förordning behöver däremot inte im-

plementeras i den nationella lagstiftningen utan har allmän giltighet och ska tillämpas av det 

                                                
11Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tolfte 
omarbetade upplagan, Vällingby, 2011 sid. 237 & Lag 2010:1877 1 kap 4 § 
12 Lag 2010:1877 2 kap 32 § 
13 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tolfte 
omarbetade upplagan, Vällingby, 2011 sid. 18 ff 
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svenska rättsväsendet.14 Ett exempel på en viktig förordning inom varumärkesrätten är förord-

ningen om gemenskapsvarumärken.15  

  

Den nuvarande varumärkeslagen bygger på direktiv 2008/95/EG. Syftet med direktivet är att 

harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar och minska olikheterna mellan dem. 

Detta för att varumärken blir allt mer internationella och används i flera länder över nationsgrän-

serna. Det blir då komplicerat att lösa internationella tvister om medlemsstaternas varumärkes-

lagstiftningar skiljer sig åt allt för mycket.   

 

EU-domstolen har genom åren behandlat flertalet förhandsavgöranden inom varumärkesrätten 

och praxis har i och med det kommit att få en avgörande betydelse för utformningen av direkti-

ven. Direktiv och praxis på det immaterialrättsliga området bildar tillsammans regelverket 

l´acquis communautaire som betyder det gemensamt uppnådda.16 

2.2 Särskiljningsförmåga 
Ett varumärke kan bestå av ett grafiskt kännetecken, ett specifikt ord, personnamn, figur eller 

bokstavskombination etc. förutsatt att kännetecknet har särskiljningsförmåga.17 Med särskilj-

ningsförmåga menas att varumärket tydligt ska kunna skiljas från liknande varumärken.18  Såle-

des kan ett varumärke inte registreras om det saknar särskiljningsförmåga eller om det utgörs av 

kännetecken eller upplysningar angående produktens art, kvalité, kvantitet, användningsområde 

etc. Samt i de fall då varumärket består av kännetecken som i dagligt språkbruk används för att 

beskriva varan.19 Betydelsen av dessa bestämmelser är likalydande i såväl i svensk lagstiftning20 

som i direktivet21. Ett ytterligare krav för att ett varumärke ska kunna registreras är det ska kunna 

                                                
14 Ramberg Christina, Malmströms Civilrätt, 22 upplagan, Graphycems (Spanien), sid. 32 
15 Förordning 207/2009/EG 
16 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tolfte 
omarbetade upplagan, Vällingby, 2011, sid. 18 ff 
17 Lag 2010:1877 1 kap 4 § & VmD 2008/95/EG artikel 3.1 c 
18 Lag 2010:1877 1 kap 5 § 
19 Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars och Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, tolfte 
omarbetade upplagan, Vällingby, 2011, sid. 257 
20 Lag 2010:1877 
21 VmD 2008/95/EG 
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återges grafiskt till exempel genom ord, form eller förpackning och att denna återgivelse ska ha 

särskiljningsförmåga.22 

2.3 Allmänna registreringsvillkor 

Det är inte heller möjligt att registrera ett varumärke vars form följer av varans art eller i fall då 

formen är sådan att den är nödvändig för den tekniska funktionen eller då dess form på annat sätt 

är betydande för att ge varan ett värde.23 Det kan även föreligga relativa registreringshinder mot 

registrering av förväxlingsbara varumärken som kan vara vilseledande för allmänheten24 eller 

strida mot god sed.25 

2.4 Ensamrätt 

I både svensk lagstiftning och inom EU-rätten innebär förvärvet av ensamrätt att varumärkesin-

nehavaren är skyddad från att varumärket, i näringsverksamhet, används av tredje man i mark-

nadsföring för dennes varor eller tjänster. Varumärkesinnehavaren är också skyddad i situationer 

där risken för förväxling är stor eller om det framstår som att tredje mans vara har ett nära sam-

band med varumärkesinnehavarens produkt, samt där det föreligger risk för renommésnyltning.26 

Renommésnyltning innebär att tredje man i näringsverksamhet använder en annans varumärke 

eller kännetecken i marknadsföring och själv drar otillbörlig fördel av användningen på grund av 

varumärkesinnehavarens ställning på marknaden.   

 

Ensamrätten regleras till stor del genom praxis då lagstiftningen innehåller flertalet undantag.27 

Förhandsavgöranden så som Parfums Christian Dior28, BMWmålet29, Viking Gas30 och Gillette31 

är mål som har fått högt prejudikatvärde i tvister gällande intrång i varumärkesinnehavarens en-

samrätt.  

                                                
22 Lag 2010:1877 1 kap 4 § 
23 A.a. 2 kap 4 § 
24 A.a. 2 kap 7 § 2p 
25 A.a. 7 2 kap 7 § 1p 
26 Lag 2010:1877 1 kap 10 § & VmD 2008/95/EG artikel 5.1 
27 VmD 2008/95/EG artikel 6 
28 Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. I-6013  
29 Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG(BMW) & BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, 
s. I-00905  
30 Mål C-46/10, Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S, REF 2011, s. I-06161 
31 Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 
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2.5 Begränsning av ensamrätten 

Registrering av ett varumärke ger som tidigare nämnt ensamrätt till användning för varumärkes-

innehavaren, dock begränsas denna ensamrätt och ger en viss möjlighet för tredje man att an-

vända sig av annans varumärke. Varumärkesinnehavaren kan inte begränsa tredje mans använd-

ning då det till exempel rör sig om användning av eget namn eller adress. 32 Varumärkesinneha-

varen kan inte förbjuda användning då tredje mans användning utgör upplysande uppgifter läm-

nade för att beskriva eller tydliggöra den egna varans art, avsedda ändamål, geografiska ursprung 

eller andra egenskaper. 33 Tredje mans användning av varumärket kan inte heller förbjudas av 

innehavaren då det handlar om en beskrivning som är nödvändig för att tydliggöra att den egna 

varan är avsedd att användas tillsammans med det registrerade varumärket. 34 Om någon del av 

varumärket saknar särskiljningsförmåga skyddas inte den delen av lagen och ger därför tredje 

man möjlighet till användning utan att det kan anses utgöra intrång i varumärkesinnehavarens 

ensamrätt. Då användningen sker i marknadsföring, där syftet är att ange varans tjänst eller av-

sedda ändamål, och inte att efterlikna eller kopiera varumärket i sin helhet, är användningen tillå-

ten. Det föreligger inte något hinder för tredje man att använda sig av varumärket om avseendet 

är att visa att den produkt som marknadsförs är avsedd att passa till det registrerade varumärket 

eller exempelvis utgör en reservdel med avsett ändamål för produkten. 35 

2.6 God affärssed 
Ett viktigt rekvisit för att ensamrätten ska vara begränsad är att tredje mans användning är före-

taget i enlighet med god affärssed.36 Definitionen av god affärssed finns inte uttryckt i lag, men 

kommer ofta till uttryck i civilrättsliga tvister där det finns ett behov av att definiera innebör-

den.37  

 

På grund av att det inte finns någon klar definition av vad som utgör god affärssed tillkommer 

det på domstolarna att avgöra detta i det enskilda fallet. Då det inte finns några givna rekvisit i 

lag för vad som utgör god affärssed är det en norm. En norm är en av samhället vedertagen prin-

                                                
32 VmD 2008/95/EG artikel 6.1 a 
33 A.a. artikel 6.1 b 
34 A.a. artikel 6.1 b-c 
35 Lag 2010:1877 1 kap 11 § 
36 VmD 2008/95/EG artikel 6.1 & Lag 2010:1877 1 kap 11 § 
37 http://www.dokumera.se/ordlista/God-affärssed.html 2014-03-30 



 9 

cip, som innebär att den är förbunden med sociala värden och värderas högt av den samhälls-

grupp som bekräftar den. En norm bidrar till förutsebarhet och trots att den inte är uttryckt i lag 

utgör den en hänvisning för domstolen eftersom innebörden har rötter i traditioner, seder och 

bruk.38 

 

En aktuell definition av god affärssed återfinns i Gillettemålet39 där domstolen fastställer att an-

vändning av ett varumärke inte är företaget i enlighet med god affärssed om användningen sker 

på ett sådant sätt att det ger intryck för att det, i näringsverksamheten, föreligger ett affärsmässigt 

samband mellan det registrerade varumärket och tredje man. Vidare har domstolen också fast-

ställt att god affärssed inte föreligger då tredje man drar otillbörlig fördel av användningen eller 

om användningen är framställd på ett sådant sätt att det misskrediterar eller uttrycker sig nedsät-

tande om varumärket, eller då tredje man framställer varor som är en imitation eller är avsedda 

att vara en ersättning av varumärket.40 

 
 

 

  

                                                
38 Lehrberg Bert, Praktisk juridisk metod, upplaga 6:1, Tallinn, 2010, sid. 101 
39  Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 
40 A.a. p 49 
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3. Vad är varumärkesanvändning? 

Tredje mans användning av ett registrerat varumärke regleras i 1 kap 11 § VmL, som motsvaras 

av artikel 5.1 VmD.  För att klargöra vad som avses med användning av ett varumärke måste det 

först utredas i vilken situation användningen skett och vad användningen får för konsekvenser 

för omvärldens uppfattning om sambandet mellan tredje man och varumärkesinnehavaren. I ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen rörande Arsenal mot Matthew Reed41 utreddes om tredje 

mans varumärkesanvändning utgjorde otillåten användning med påverkan på ursprungsangivel-

sefunktionen. Matthew Reed, som var näringsidkare, sålde Arsenalprodukter, försedda med Ar-

senals registrerade namn och logotype utan att dessa var officiella produkter, godkända av Arse-

nal. Matthew var dock vid försäljningen, i sin försäljningsbod, tydlig med att produkterna inte 

var officiella och hade en skylt där det stod “Ordet och logotyperna på de föremål som säljs an-

vänds endast som utsmyckning av föremålen och innebär eller visar inte någon som helst tillhö-

righet till eller något samband med tillverkaren eller distributören av några andra föremål 

[…]”42. Det var således tydligt för allmänheten som besökte försäljningsboden att det inte rörde 

sig om officiella Arsenalprodukter och produkterna var inte förväxlingsbara med de registrerade 

produkterna på det sätt som anges i artikel 5.1 b43. EU-domstolen ansåg dock att denna skylt inte 

var tillräcklig för att klargöra produkternas ursprung då de, om de sågs i annat sammanhang än 

vid skylten, inte fanns något som särskilde de andra produkterna från de officiella produkterna 

med Arsenals logotype på.44 Från förhandsavgörandet kan följande citeras: “Om allmänheten 

inte uppfattade tecknet som en ursprungsangivelse, kan användningen inte utgöra en användning 

av tecknet i egenskap av varumärke.” 45  Det är således tillåtet för tredje man att i näringsverk-

samhet använda sig av någon annans varumärke så länge det finns en klar särskiljning från det 

registrerade varumärket, men det räcker inte med upplysande information från försäljaren etc. 

Tredje man som i näringsverksamhet använder sig av en annans varumärke måste alltid tydligt 

särskilja användningen från ursprungsangivelsen.  

 

                                                
41 Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273 
42 A.a. p. 17 
43 VmD 2008/95/EG 
44 Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273, p. 56-57 
45 A.a. p. 31 
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I VmL är tredje mans tillåtna användning av ett registrerat varumärke definierat att om annan än 

varumärkesinnehavren förser sina egna varor eller förpackningar med varumärket, tillhandahåller 

varor med varumärket, importerar eller exporterar varor med varumärket eller använder sig av 

varumärket i sina egna affärshandlingar eller reklam utgör det varumärkesanvändning.46 För att 

definiera de olika funktioner som finns för att begränsa ensamrätten har vi i de rättsfall vi valt att 

analysera i Gillettemålet inriktat oss på tillbehörsfunktionen, i BMWmålet på marknadsförings-

funktionen och i Arsenalmålet på ursprungsangivelsefunktionen.  

 

  

                                                
46 Lag 2010:1877 1 kap 10 § 2st 
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4. Praxis 

4.1 Gillettemålet  

4.1.1 Bakgrund 

I Gillettemålet47 begärde Finland ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkning 

rörande tredje mans användning av ett varumärke i förhållande till artikel 6.1 c48. I denna artikel 

anges att varumärkesinnehavaren inte kan förhindra tredje mans användning i näringsverksamhet 

om användningen är för att påvisa varans funktion eller ändamål.  

 

Gillette Company och Gillette Group Finland Oy, fortsättningsvis kallat Gillette, är sedan år 

1957 ett registrerat varumärke i Finland. Registreringen har gett bolaget ensamrätt till använd-

ning av namnet Gillette Sensor, under vilket rakblad och rakhyvlar saluförs. 

LA-Laboratories Ltd Oy, fortsättningsvis kallat LA-Laboratories, saluförde även de rakhyvlar 

och rakblad i Finland. Bolagets egen rakhyvel salufördes under namnet Parason Flexor, till 

denna rakhyvel tillverkarde de även utbytbara rakblad. Dessa rakblad var inte enbart kompatibla 

med företagets egen rakhyvel utan även med Gillette Sensors rakhyvel. Förpackningen med rak-

blad var försedd med en etikett med texten “alla Parason Flexor- och Gillette Sensor-handtag 

passar till detta rakblad”.49   

 

Gillette hävdade att LA-Laboratories genom användningen gjort sig skyldiga till intrång i varu-

märket Gillette. Gillette menade att användningen kunde vilseleda konsumenterna till att det fö-

relåg ett samband mellan bolagens produkter eller att LA-Laboratories användning av varumär-

ket gav sken av att rakbladen salufördes genom en licens för tillverkningen.  

4.1.2 Instanser 

Helsingfors TR fann att LA-Laboratories gjort sig skyldiga till varumärkesintrång i Gillettes en-

samrätt och att “ undantag från principen om ensamrätt som föreskrivs i 4 § 2 mom. i varumär-

keslagen skall tolkas strikt mot bakgrund av artikel 6.1 c i direktiv 89/104.” 50 Denna bestäm-

                                                
47 Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 
48 VmD 89/104/EEG, motsvarar 6.1 c VmD 2008/95/EG 
49 Mål C-228/03, The Gillette Company & Gillette Finland Oy mot LA-Laboratories, REG 2005, s. I-02337 p. 14 
50 A.a. p. 17 
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melse avser endast produkter som utgör reservdelar, tillbehör eller andra delar avsedda att an-

vändas tillsammans med annans vara. Denna bestämmelse ansåg TR inte vara tillämplig på situ-

ationen, då både rakhyveln och rakbladet utgjorde huvuddelar som kan användas separat. Där-

med förbjöds LA-Laboratories till fortsatt användning av varumärket Gillette. Domen överkla-

gades till finska HovR som fann att rakbladen skulle anses vara reservdelar då de var utbytbara 

mot en produkt som såldes separat. Angående texten på förpackningen fann HovR att syftet var 

att upplysa konsumenten om rakbladens användningsområde och därmed ansågs användningen 

vara legitim. Vidare ansåg HovR att det var tydligt att produkten var av varumärket Parason 

Flexor och inte Gillette Sensor, då Gillette Sensor endast var nämnt i standardbokstäver på för-

packningen medan Parason Flexor användes för att ange varans ursprung. HovR gick således 

emot TR:s dom och fann att LA-Laboratories användning inte utgjorde intrång i varumärket Gil-

lette. Målet överklagades vidare till Högsta domstolen som vände sig till EU-domstolen för ett 

förhandsavgörande angående tolkningen av artikel 6.1 c51 där följande fem frågor skulle besva-

ras: 

-  Vilka kriterier ska ställas på en produkt för att den ska anses utgöra tillbehör respektive 

reservdel och vilka andra varor än det som omfattas av artikel 6.1 c52 ska anses vara re-

servdel respektive tillbehör? 

- Ska åtskillnad göras mellan om varan är tillbehör eller reservdel enligt 6.1 c53 eller om 

den på annan grund utgör tillbehör eller reservdel? 

- Vad får det för betydelse att tredje mans användning anses vara nödvändig för att konsu-

menten ska förstå produktens avsedda ändamål? 

- Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att tredje mans användning ska ha skett i enlighet 

med god affärssed? 

- Har det någon betydelse om tredje man, inte enbart tillhandhåller en produkt som är av-

sedd att passa tillsammans med eller utgör en reservdel till varumärket, också saluför en 

egen huvudprodukt? 

                                                
51 VmD 89/104/EEG 
52 Ibid 
53 Ibid 
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4.1.3 EU-domstolens bedömning 

EU-domstolen kom fram till att första, andra och tredje frågan skulle prövas gemensamt för att 

bringa klarhet i när tredje man får använda sig av annans varumärke för att ange den egna varans 

ändamål. Slutsatsen av domen är att tredje man i näringsverksamhet, i enligt artikel 6.1 c54, inte 

kan hindras att använda annans varumärke, om syftet är att ange varans avsedda ändamål, speci-

ellt om varan utgör en reservdel eller tillbehör. Nödvändig användning ska anses vara när tredje 

man i praktiken inte kan upplysa konsumenterna om varans avsedda ändamål utan att använda 

sig av någon annans varumärke. För att avgöra om det är möjligt för tredje man att lämna upp-

lysningar om varans avsedda ändamål utan att använda sig av någon annans varumärke måste 

hänsyn tas till exempelvis tekniska aspekter och allmänt kända normer på användningsområdet. 

EU-domstolen klargjorde att det ankommer på den nationella domstolen att i fallet avgöra detta. 

EU-domstolen kom fram till att frågan, huruvida användningen av ett varumärke är lagenlig, 

skulle avgöras i förhållande till nödvändigheten för att tydliggöra ändamålet för den avsedda 

produkten.  

 

I den fjärde frågan, rörande god affärssed, angav domstolen att i de situationer där tredje mans 

användning kan vilseleda konsumenten att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan de 

saluförda produkterna som varumärkesinnehavaren och tredje man tillhandhåller är användning-

en inte företagen i enlighet med god affärssed. Användningen anses inte heller ha företagits i 

enlighet med god affärssed om användningen leder till att tredje man snyltar på varumärkets re-

nommé eller drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga. Denna gränsdragning 

för god affärssed ankommer det den nationella domstolen att avgöra.  

 

I den femte frågan avseende varumärkesinnehavarens rätt att förhindra tredje mans användning 

av varumärket i de fall där tredje man, inte enbart saluför en produkt som kan användas som till-

behör utan också tillhandahåller en egen huvudprodukt konstaterade domstolen att användningen 

av varumärket måste vara nödvändig för att ange användningen.  

 

EU-domstolens domslut blev att artikel 6.1 c är beroende av bedömningen av huruvida tredje 

mans användning är nödvändig för att ange varans användningsområde. Det fastslogs att an-
                                                
54 VmD 89/104/EEG 
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vändningen var nödvändig i de fall då det inte finns något annat sätt att uttrycka produktens än-

damål och det är den enda möjligheten att ge konsumenterna rättvisande information om produk-

ten. Genom att ta hänsyn till målgruppen, för den vara tredje man tillhandahåller, tillkommer det 

den nationella domstolen att avgöra huruvida användningen är att anse som nödvändigt. Domsto-

len anförde också att det inte förelåg någon skillnad i artikel 6.1 c i fråga om kriterierna som av-

gör om användningen avser tillbehör och reservdelar eller andra, för produkten, möjliga avsedda 

ändamål.  

 

I fråga om god affärssed var domstolen enig om att meningen i artikel 6.1 c i huvudsak innebär 

att tredje man ska företa lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavaren samt tillgodose dennes 

berättigade intressen. Slutligen förkunnades att i de fall, där tredje man förutom att saluföra till-

behör och reservdelar, även saluför en egen huvudprodukt med samma användningsområde som 

varumärkesinnehavarens, är en sådan användning lagenlig enligt artikel 6.1 c. Detta under förut-

sättning att användningen är det enda sättet att tydliggöra rätt användningsområde för den av 

tredje man saluförda produkten, samt att användningen måste vara företagen i enlighet med ovan 

nämnda rekvisit för god affärssed.  

4.2 BMWmålet 

4.2.1 Bakgrund 
I BMWmålet55 begärde Hoge Raad i Nederländerna ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

gällande tolkning av artikel 5-756, angående en situation där Bayerische Motorenwerke AG och 

BMW Nederland BV, fortsättningsvis kallat BMW, ansåg att Ronald Karel Deenik olovligen 

använt sig av BMWs varumärke i reklam för sin bilverkstad. Han har använt sig av BMWs va-

rumärke för att göra reklam för att han säljer, reparerar och underhåller bilar av märket BMW.  

BMW har sedan 1930-talet haft varumärket BMW, samt två figurmärken, registrerade hos varu-

märkesmyndigheten i Benelux-länderna. Varumärket och dessa figurmärken används på såväl 

bilar, motorer som på reservdelar. BMW utser själva vilka som är auktoriserade återförsäljare 

och därmed erhåller rätt att använda BMWs varumärke och figurmärken i sin verksamhet så 

                                                
55 Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG(BMW) & BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, 
s. I-00905  
56 VmD 89/104/EEG motsvarande artikel 5-7 i VmD 2008/95/EG 
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länge de uppfyller de höga kvalitetskrav som BMW ställer på återförsäljarnas service och garan-

tier.  

 

Ronald Karel Deenik var ägare av en bilverkstad i Nederländerna där han, utan att vara auktori-

serad återförsäljare, hade specialiserat sig på försäljning och reparationer av begagnade bilar av 

märket BMW. Ronald Karel Deenik använde sig i reklam, för bilverkstaden, av BMWs varu-

märke och figurmärke för att marknadsföra sin bilverkstads inriktning. Användningen av varu-

märket och figurmärkena ansågs av BMW utgöra olovlig användning då det kunde ge intryck av 

att Ronald Karel Deenik var en auktoriserad återförsäljare och de yrkade att han skulle förbjudas 

till fortsatt användning och att BMW skulle erhålla skadestånd.  

4.2.2 Instanser  

I den nederländska instansen Rechtbank, motsvarigheten till svenska TR, kom domstolen fram 

till att viss del av Ronald Karel Deeniks användning av varumärket i sin marknadsföring utgjorde 

varumärkesintrång, detta då reklamen gav intryck av att bilverkstaden var en auktoriserad åter-

försäljare, och att han därför skulle förbjudas till ytterligare användning. Domstolen ansåg dock 

att Ronald Karel Deenik hade rätt att i reklam använda sig av formuleringar så som “reparation-

er och underhåll av BMW”57 och att även påståenden om att hans verkstad var specialist på 

BMW var lagenlig då det inte är upp till BMW att avgöra vem som har rätt att kalla sig specia-

list. Användningen av BMWs varumärke ansågs i vissa formuleringar nödvändig då den tydlig-

gjorde verksamhetens specialisering. Rechtbank ogillade således BMWs skadeståndsyrkande. 

BMW överklagade domslutet till Gerechtshof te Arnhem, den nederländska motsvarigheten till 

svenska HovR, som fastställde Rechtbanks domslut. Tvisten gick sedan vidare till Hoge Raad, 

motsvarigheten till svenska HD, som förklarade målet vilande och vände sig till EU-domstolen, 

dåvarande EG-domstolen, för att få ett förhandsavgörande angående bland annat följande fråge-

ställningar: 

- Är användningen lagenlig då tredje man använder sig av annans registrerade varumärke 

för att tydliggöra för allmänheten att han utför reparationer och underhåll eller är specia-

list på varor av det registrerade varumärket?  

                                                
57 Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG(BMW) & BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, 
s. I-00905, p 10 
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- Har det någon betydelse för bedömningen av användningen om den rör underhåll och re-

parationer eller att någon kallar sig specialist?  

- Har ovan nämnda situationer betydelse för huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta 

sig användningen i förhållande till vad som återges i artikel 5-758? 

- Kan en varumärkesinnehavare motsätta sig en särskild del av användningen om denna del 

ensam ger intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och 

varumärkesinnehavaren? 

4.2.3 EU-domstolens bedömning 

Första och andra frågan valde EU-domstolen att bedöma tillsammans. Domstolen inledde med 

att utreda huruvida syftet med varumärkesanvändningen var att informera allmänheten om att 

tredje man utförde reparationer och underhåll av produkter tillverkade av varumärkesinnehava-

ren och om sådan användning kunde anses utgöra användning i enlighet med vad som föreskrivs 

i artikel 559.  De två argument Ronald Karel Deenik anförde på nationell instans för att bestrida 

BMWs anförande var; att användningen, av formuleringen specialist på BMW, inte använts i det 

syfte BMW anfört och att formuleringen därför skulle omfattas av artikel 5.560. Användningen 

av varumärket syftade till tjänsten och inte till produkten och därför kunde inte artikel 5.1 a61 

anses vara tillämplig. Det skulle istället utredas om artikel 5.1 b 62eller artikel 5.263 var tillämp-

liga. EU-domstolen förkunnade att artikel 5.564 är tillämplig i det fall där användningen av ett 

registrerat varumärke har haft ett annat syfte än att göra intrång i varumärket. Efter utredande 

konstaterade domstolen att det viktiga inte är vilken typ av användning det är fråga om utan om 

användningen skett i näringsverksamhet och om användningen är förbjuden enligt artikel 5.365. I 

artikel 5.3 d66 anges det att användning av ett registrerat varumärke i reklam är en typ av an-

                                                
58 VmD 89/104/EEG 
59 Ibid. 
60 Ibid.  
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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vändning som kan förbjudas enligt artikel 5.1-267, domstolen konstaterade således att 5.1 a68 var 

tillämplig på denna situation.  

 

Tredje och fjärde frågan utredde EU-domstolen tillsammans och började med att dela upp frå-

gorna i två olika situationer; den ena rörde annonserna om försäljning av begagnade BMW-bilar 

och den andra angående annonserna om reparation av BMW-bilar. För annonserna om begag-

nade bilar tillämpade domstolen praxis69 för att fastställa att BMW inte kunde hindra Ronald 

Karel Deeniks användning av varumärket i reklam, avsedd att upplysa allmänheten om den salu-

förda tjänsten, under förutsättning att de bilar som annonsen avsåg har kommit ut på marknaden 

under namnet BMW med godkännande från varumärkesinnehavaren. Vidare hänvisade EU-

domstolen till tidigare nämnda praxis och fastslog att det inte är möjligt för varumärkesinnehava-

ren att i praktiken förbjuda användning i reklam. Detta om den inte ger sken av att det finns ett 

affärsmässigt samband mellan varumärkesinnehavaren och tredje man och i allt annat avseende 

är korrekt och inte påverkar varumärkesinnehavaren negativt. Gällande användningen av varu-

märket angående annonser avseende reparationer av BMW-bilar förkunnade domstolen att det 

skulle undersökas om varumärkesanvändningen föll under bestämmelsen i artikel 6.1c70 angå-

ende om användningen är berättigad för att tydliggöra tjänstens ändamål. Vidare konstaterade 

domstolen att god affärssed måste föreligga och att denna affärssed är att likställa med att tredje 

man ska visa lojalitetsplikt mot varumärkesinnehavaren. Slutligen anförde domstolen att artik-

larna 5-771 inte ger en varumärkesinnehavare rätt att förbjuda tredje man att i reklam använda sig 

av varumärket, i de fall där syftet är att upplysa om en tjänst med anknytning till varumärket som 

tillhandahålls av tredje man eller för att påtala specialisering på området under förutsättning att 

ursprungsprodukten är utförd på gemenskapsmarknaden med varumärkesinnehavarens tillstånd. 

Dock kan en varumärkesinnehavare alltid förbjuda tredje mans användning i fall då dennes an-

vändning ger intryck av att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varu-

märkesinnehavaren eller att tredje mans återförsäljning är auktoriserad av varumärkesinnehava-

ren. 

                                                
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA & Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. I-6013 
70 VmD 89/104/EEG 
71 Ibid. 
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4.3 Byggställningsfallet 

4.3.1 Bakgrund 
Byggställningsfallet72 är en svensk HD-dom från år 2014 där familjeföretaget Mon.Zon Sverige 

AB, fortsättningsvis kallat Mon.Zon, hamnade i konflikt med en av sina konkurrenter på bygg-

ställningsmarknaden, Layher AB, fortsättningsvis kallat Layher. Layher hade tidigare haft sin 

byggställningskonstruktion patentskyddad men detta patentskydd hade löpt ut och gjort det möj-

ligt för Mon.Zon att tillverka komponenter med affärsidén att de skulle vara kompatibla med 

Layhers produkter. Båda företagen märkte sina respektive komponenter med företagens varu-

märkesnamn, denna märkning fick inte avlägsnas från byggställningen utan måste finnas för att 

ge konsumenten rätt information om vem som tillverkat den. För att marknadsföra den egna pro-

dukten hade Mon.Zon i prislistor, under tre år i rad, använt sig av en bild på en byggställning, 

som det på grund av dess märkning, framgick att vissa delar var av märket Layher. Detta var inte 

första gången Mon.Zon använt sig av Layhers produkter i reklam, då de tidigare haft en tvist i 

Marknadsdomstolen.  

4.3.2 Yrkanden 

Layher yrkade att de skulle tilldömas vite om 500 000 kr och att Mon.Zon skulle förbjudas till 

fortsatt användning. De hävdade att Mon.Zon genom sin användning gjort sig skyldiga till varu-

märkesintrång. De ville även få ersättning, om 10 000 kr, för användningen av varumärket och 

att Mon.Zon skulle bekosta tryck av domen i lämplig branschmedia.  

 

Mon.Zon bestred yrkandet på grundval av att användningen inte var ett sådant varumärkesin-

trång som avses i 3-4§§73. Detta eftersom Mon.Zon inte använt varukännetecknet för sina egna 

varor, men om domstolen skulle anse att så var fallet var användningen inte obehörig. Mon.Zon 

anförde även att användningen av Layhers varumärke i prislistan inte var varumärkesanvänd-

ning, men om domstolen skulle anse att det rörde sig om användning av varumärket har det skett 

lagenligt då meningen var att upplysa allmänheten om att komponenterna var avsedda att använ-

das tillsammans.74 Avsikten var inte att på något sätt ge sken av att det förelåg ett affärsmässigt 

samband mellan Mon.Zon och Layher. Om domstolen skulle förbjuda fortsatt användning av 
                                                
72 NJA 2014 s 580 
73 Lag 1960:644 
74 A.a. 4§ 2st 
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Layhers varumärke eller varukännetecken skulle inte förbudet omfatta förväxlingsbara känne-

tecken. Mon.Zon hävdade även att det inte rörde sig om renommésnyltning och att användningen 

på inget sätt kunde ha skadat Layhers anseende. Vidare anförde de att om domstolen bedömer att 

det skulle ha skett varumärkesintrång har Layher inkommit med sitt yrkande försent, då använd-

ningen skedde år 2005, och ingen ersättning skulle därför utgå för användningen. Det är inte rim-

ligt att Mon.Zon skulle bekosta tryck av domen i branschmedia.  

4.3.3 Tingsrätten 

Under sakframställan i TR anförde Layher att deras byggställningar var de enda i sitt slag och att 

Mon.Zon kopierat deras idé och tillverkade produkter i sämre kvalité. Under år 2009 uppmärk-

sammade Layher att Mon.Zon använde Layhers kännetecken i sin prislista och att denna använd-

ning kunde ge intryck av det förelåg ett affärsmässigt samband mellan parterna. Även om det var 

i upplysande syfte som Mon.Zon använde sig av Layhers varumärke hade inte användningen 

skett i enlighet med god affärssed och 4§ 2st75 var inte tillämplig. Layher ansåg även att 

Mon.Zon genom användningen gjort sig skyldiga till renommésnyltning då Layher var ett före-

tag med högre anseende än Mon.Zon och att det genom användningen förmedlade intrycket av 

att Mon.Zons produkter höll samma standard som Layhers.  

 

Under Mon.Zons sakframställan anförde de att bilderna i prislistorna var fotograferade ute hos 

kunder. Det är ingen ovanlighet att byggställningar består av komponenter från flera olika till-

verkare och det var därför inte möjligt att dölja Layhers varumärke, då märkningen från en bygg-

ställning inte fick avlägsnas. Bilden i fråga utgjorde en av tre bilder, på en sida i en katalog om 

62 sidor, och att någon annan än Layher skulle ha uppmärksammat varumärket var ytterst osan-

nolikt. Vidare anförde Mon.Zon att en person i målgruppen för produkterna kände till båda va-

rumärkena och var medvetna om att det inte förelåg något samband mellan parterna och att Lay-

hers renommé inte var tillräckligt starkt för att det skulle kunna vara fråga om renommésnylt-

ning.  

 

I domskälen anförde TR att ingen annan än varumärkesinnehavaren får använda det registrerade 

varumärket i näringsverksamhet om tecknen inte kan särskiljas. En varumärkesinnehavare får 

                                                
75 Lag 1960:644 
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förbjuda tredje man att använda dennes tecken även om tredje man tillhandahåller produkter som 

utgör reservdelar till varumärkesinnehavarens produkt eller om produkten är avsedd att passa 

tillsammans med varumärket. Den prislista som bilden återfanns i var en sådan affärshandling 

som lagstiftningen76  avser, men bilden var inte framträdande i katalogen utan återfanns på en 

utav 62 sidor och det var uppenbart att bilderna var tagna hos en kund där ställningen stod mon-

terad på en byggarbetsplats. På bilden sågs två dekaler, varav en tillhörde Layher, denna var 

dock inte i fokus och bilden måste noga granskas för att någon skulle kunna se att det är Layhers 

varukännetecken. Mot bakgrund av detta förkunnade TR efter bedömning av ovannämnda situat-

ioner att käromålet skulle ogillas. 

4.3.4 Hovrätten 
TR:s dom överklagades av Layher med samma anförande som till TR. 77 Angående om bilden i 

prislistan skulle anses vara varumärkesintrång kom HovR fram till att användningen uppfyllde 

rekvisiten78 och att det var obetydligt att Mon.Zon inte själva hade placerat varumärket på ställ-

ningen. När det kom till frågan om användningen var tillåten ansåg HovR att användningen inte 

var tillåten då det inte skett i enlighet med god affärssed. För att beakta god affärssed hade 

Mon.Zon varit tvungna att upplysa konsumenterna om att det, på bilden, var två olika varumär-

ken utan affärsmässigt samband genom till exempel en upplysande text i anslutning till bilden. 

Gällande frågan om talan hade väckts i tid fann HovR att Layher enligt lagstiftningen79  hade 

väckt talan i tid och att de inte hade förlorat sin rätt på grund av passivitet. Beträffande vitesför-

budet biföll HovR Layhers yrkande att användningen av varumärket skulle upphöra i enlighet 

med lagstiftningen80. I fråga om ersättning för intrånget anförde domstolen att i enlighet med 

lagstiftningen81 ska den som begår ett intrång, uppsåtligen eller av oaktsamhet, betala ersättning 

till varumärkesinnehavaren. I detta fall fanns enligt HovR inga förmildrande omständigheter och 

Mon.Zon dömdes till att betala ersättning till Layher. Angående bekostandet för tryck av domen i 

branschmedia hänvisade domstolen till lagstiftning82 som anger att domstolen kan ålägga en part 

                                                
76 Lag 1960:644 4 § 1st 
77 Se avsnitt 4.4.2 
78 Lag 1960:644 4 § 
79 A.a. 40 § 
80 A.a. 37b § 
81 A.a. 38 § 
82 A.a. 37h § 
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att bekosta åtgärder för att sprida information om domen men denna bestämmelse hade dock inte 

trätt i kraft vid tidpunkten för intrånget och kunde därför inte tillämpas retroaktivt. HovR:s dom-

slut blev således att de ändrade TR:s dom och förbjöd Mon.Zon till fortsatt användning av Lay-

hers varumärke och tilldömde Layher vite om 500 000 kr. Mon.Zon dömdes även till att betala 

10 000 kr i ersättning för användningen.  

4.3.5 Högsta domstolen 
Mon.Zon överklagade HovR:s dom till HD. HD ansåg att det inte var fråga om en förväxlingssi-

tuation, då det var tydligt att det rörde sig om två olika varumärken. Mon.Zon hade inte använt 

sig av Layhers varukännetecken för att känneteckna sina egna varor. HD började sin bedömning 

med att klargöra att det inte var några tveksamheter om att prislistorna ingick och spreds i 

Mon.Zons näringsverksamhet och att det rörde sig om varumärkesanvändning83. I bedömningen 

av användningen spelade det dock ingen roll att varumärket inte använts som kännetecken för 

Mon.Zons varor. Det krävdes att det uppkommit skada för varumärkesinnehavaren för att ersätt-

ning skulle kunna utgå eller för att Layher skulle kunna förbjuda användningen. Den skada Lay-

her i detta fall påstod skulle ha uppkommit var att funktionen för ursprungsangivelsen har ska-

dats och att det framstått som att det förelåg ett samband mellan Layher och Mon.Zon. Bedöm-

ningen av om ursprungsangivelsefunktionen har skadats ska göras i förhållande till om en ge-

nomsnittsperson i målgruppen, för produkten, kan ha uppfattat det som att det förelåg ett affärs-

mässigt samband mellan parterna. HD bedömde att en genomsnittsperson i målgruppen förvän-

tades ha goda kunskaper om produkterna och därför, vid beaktande av pris och kvalité, förstod 

att det inte förelåg något affärsmässigt samband mellan parterna. I katalogen saknades bildtexter 

eller dylikt som skulle kunna ge uppfattningen om att ett affärsmässigt samband mellan parterna 

förelåg, och inte ens den okunnige inom området, kunde enligt HD, ha uppfattat det som att 

Mon.Zon sålde Layhers produkter. HD konstaterade att Layhers ursprungsangivelsefunktion inte 

har skadats och att det inte heller var fråga om renommésnyltning då det inte fanns något som 

stärkte detta påstående. Således var det inte möjligt för Layher att förbjuda Mon.Zons använd-

ning av bilden i prislistan. Varumärkesanvändningen utgjorde inte intrång i ensamrätten och 

Layher kunde inte få någon ersättning för användningen. Layhers talan ogillades därför.  

 

                                                
83 Lag 1960:644 4§ 2st.  
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5. Sammanfattning av praxis 

5.1 Gillettemålet 
I Gillettemålet var huvudfrågan huruvida de rakblad som salufördes av LA-Laboratories under 

namnet Parason Flexor utgjorde tillbehör till varumärkesskyddade rakhyveln Gillette Sensor som 

salufördes av Gillette eller om rakbladen utgjorde en egen huvuddel. På nationell nivå var dom-

stolarna inte överens då TR ansåg att rakbladen utgjorde en egen huvuddel och att artikel 6.1 c i 

första VmD inte var tillämplig. HovR kom dock fram till att rakbladen var tillbehör och att den 

reklam som LA-Laboratories gjort var för att upplysa konsumenten om användningsområdet och 

inte utgjorde renommésnyltning. EU-domstolen lade störst vikt vid att avgöra om användningen 

var nödvändig för att beskriva rakbladens användningsområde. Domstolen förde resonemang 

angående rekvisiten för om användningen var tillåten och kom fram till att användningen är lag-

enlig om det är det enda sättet för tredje man att upplysa konsumenten om användningsområdet.   

5.2 BMWmålet 
I BMWmålet var huvudfrågan huruvida Ronald Karel Deenik gjort sig skyldig till intrång i va-

rumärket BMW när han i reklam för sin bilverkstad, som reparerar och säljer BMW-bilar, använt 

sig av BMWs logotype för att tydliggöra vilken sorts bilar han reparerar och säljer. På nationell 

nivå ansåg domstolen att användningen av BMWs logotype gav intrycket av att det förelåg ett 

affärsmässigt samband mellan BMW och Ronald Karel Deenik men att han dock hade rätt att 

kalla sig specialist på BMW eftersom det gjordes i ett upplysande syfte. EU-domstolen kom fram 

till att artikel 5-7 i första VmD inte gav BMW rätt att förbjuda Ronald Karel Deeniks användning 

av BMWs varumärke i syfte att upplysa allmänheten om vilka tjänster och varor han tillhanda-

håller, under förutsättning att bilarna är utförda på gemenskapsmarknaden med BMWs godkän-

nande.  

5.3 Arsenalmålet 
I Arsenalmålet var huvudfrågan för domstolen att avgöra vad som utgör varumärkesanvändning 

och om Matthew Reed hade gjort sig skyldigt till otillåten sådan vid sin försäljning av icke offi-

ciella Arsenalprodukter. EU-domstolen konstaterade att varumärkesanvändning är tillåten för 

tredje man i näringsverksamhet om denne tydligt särskiljer det registrerade varumärket från sin 

egen produkt eller varumärke. I detta fall hade Matthew Reed inte varit tillräckligt tydlig med 
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särskiljningen då produkterna endast kunde särskiljas från varandra i försäljningsboden men inte 

utanför denna.  

5.4 Byggställningsfallet 
I Byggställningsfallet var huvudfrågan för domstolen att avgöra när varumärkesanvändning är 

otillåten och således utgör varumärkesintrång. Fallet berör två konkurrerande byggställningsföre-

tag, Layher och Mon.Zon, som hamnade i konflikt med varandra då Layher ansåg att Mon.Zon 

hade gjort intrång i deras varumärke genom att i en katalog använda sig av en bild där Layhers 

varumärke syntes. Layher menade att användningen var vilseledande och att det kunde ge intryck 

av att det förelåg ett affärsmässigt samband mellan parterna eller till och med att Mon.Zon även 

saluförde Layhers produkter. TR fastställde att en varumärkesinnehavare kan förbjuda tredje 

man, som tillverkar tillbehörsprodukter, att använda varumärket i affärshandlingar av denna typ 

men att bilden i detta fall utgjorde en för liten del av katalogen för att det skulle utgöra varumär-

kesintrång.  HovR ansåg däremot  att Mon.Zons användning inte var företaget i enlighet med god 

affärssed. HD fastställde att kriteriet för att det skulle bli otillåten varumärkesanvändning var att 

Layhers ursprungsangivelsefunktion måste ha blivit skadad. Det ansåg HD dock att den inte bli-

vit då en genomsnittsperson i målgruppen, vid betraktande av bilden, inte skulle fått intrycket av 

att det förelåg ett affärsmässigt samband mellan parterna och det kunde då inte heller bli fråga 

om renommésnyltning.  

5.5 God affärssed 

Gemensamt för alla de fall vi granskat är att god affärssed, ett begrepp som återfinns i 1 kap 11 § 

2 st VmL, ofta blir avgörande i frågan om tredje mans användning av ett varukännetecken är 

lagenligt. Det finns inga lagstadgade rekvisit för vad som utgör god affärssed utan det tillkom-

mer domstolen att avgöra i varje enskilt fall. Domstolen lägger avgörande vikt vid hur omvärlden 

uppfattar tredje mans användning av annans varumärke. God affärssed är inte företaget om an-

vändningen är vilseledande för konsumenter och ger uppfattningen om att det föreligger affärs-

mässigt samband mellan parterna. För att användningen ska anses företagen i enlighet med god 

affärssed måste tredje man upplysa konsumenterna om att inget affärsmässigt samband förelig-

ger. God affärssed föreligger inte heller då tredje man drar otillbörlig fördel av användningen 

och på så sätt skadar varumärkesinnehavarens renommé. Det ankommer på tredje man en lojali-

tetsplikt gentemot varumärkesinnehavaren.  
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I alla de domar vi granskat har det lagts stor vikt vid att konsumenterna inte får bli vilseledda av 

varumärkesanvändningen och att det inte får framstå för konsumenterna som att det finns ett af-

färsmässigt samband mellan parterna.  Detta kan förklaras genom en situation där till exempel en 

oberoende tillverkare av en laddningssladd till en mobiltelefon, av ett registrerat varumärke, i 

marknadsföringen för sin laddningssladd använder sig av mobiltelefonens varumärke. Konsu-

menten kan vid anblicken av en sådan marknadsföring vilseledas att tro att produkterna har ett 

samband. Rättsläget kan tyckas klart i en situation som denna men här hamnar varumärkesinne-

havarens ensamrätt i strid med tredje mans lagstadgade rätt att använda det registrerade varu-

märket för att tydliggöra produktens användningsområde. Således måste ensamrätten vägas mot 

tredje mans rätt att upplysa konsumenterna om produktens användningsområde. För att återvända 

till exemplet med laddningssladden kan vi ställa upp två olika scenarier för om det rör sig om 

vilseledande information och affärsmässigt samband. I det första scenariot är förpackningen till 

laddningssladden försedd med en stor logotype tillhörande mobiltelefonens varumärkesinneha-

vare och kartongens färgsättning stämmer överens med det registrerade varumärkets färger. 

Laddningssladdens varumärke är mindre iögonfallande än mobiltelefonens varumärke och det 

görs ingen tydlig särskiljning mellan varumärkena. I det andra scenariot är förpackningen för-

sedd med en upplysande text om att laddningssladden passar till mobiltelefonens varumärke, 

men det som är i fokus är enbart laddningssladdens varumärke och användningsområde. I det 

första scenariot finns det flera faktorer som är vilseledande för konsumenterna och med största 

sannolikhet uppfattar konsumenterna att det föreligger ett affärsmässigt samband parterna emel-

lan. I det andra scenariot är det inte sannolikt att konsumenterna blir vilseledda och uppfattar det 

som att det finns ett affärsmässigt samband, då avsaknaden av mobiltelefonens logotype gör att 

konsumenterna inte associerar varumärkena med varandra. Sammanfattningsvis skulle en dom-

stol antagligen komma fram till att i scenario ett har tredje man inte handlat i enlighet med god 

affärssed om tredje man har använt sig av mobiltelefonens varumärke och logotype för att gynna 

sitt eget varumärke. I scenario två skulle dock en domstol antagligen komma fram till att tredje 

man har handlat i enlighet med god affärssed då mobiltelefonens varumärke endast använts för 

att upplysa konsumenterna om laddningssladdens användningsområde, varumärkesanvändning 

av denna typ är att anse som nödvändig och har då skett i enlighet med god affärssed.  
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6. Analys 

6.1 Vilka är de avgörande rekvisiten för god affärssed inom varumärkesrät-
ten? 
Då det saknas lagstadgade rekvisit för vad som inom varumärkesrätten utgör god affärssed, an-

kommer det på domstolen att avgöra detta vid tvister angående varumärkesanvändning. Även i 

propositionen till varumärkeslagen saknas en definition av vad som avses med god affärssed. 

Domstolen måste därför i varje enskilt fall väga samman omständigheterna med praxis för att 

fastslå vad som är god affärssed i de olika fallen.  

 

Det enda skrivna som domstolen kan använda sig av för att fastställa god affärssed är tidigare 

praxis. Det hänvisas därför i många domar till äldre praxis där det har fastställts vad som är god 

affärssed och utifrån det gör domstolen en tolkning. Varje tolkning av begreppet god affärssed 

bidrar till normbildningen och praxis utökas således. Det svåra med normer är att de bygger på 

allmänhetens uppfattning om hur något bör vara. När det kommer till god affärssed blir mål-

gruppen väldigt stor då det är många samhällsgrupper som berörs. I dessa samhällsgrupper finns 

det individer med olika värderingar, ursprung och kunskapsnivå och att de skulle ha en kollektiv 

uppfattning om vad god affärssed innebär är inte särskilt troligt. På så sätt blir kriterierna för god 

affärssed mer generella. Problemet med att tolka innebörden av en norm kan lösas genom att 

begränsa målgruppen i varje enskilt fall, exempelvis att målgruppen bestäms till en viss bransch. 

 

I de domar vi har granskat har vi plockat ut vissa återkommande rekvisit, som återkommer i do-

marna med olika formuleringar.84 Dessa kriterier är att det krävs att tredje man visar lojalitets-

plikt gentemot varumärkesinnehavaren och inte snyltar på eller vinner otillbörlig fördel av den-

nes varumärke. Kriterierna är allmänt hållna och det kan vara svårt att applicera dem på varje 

enskilt fall utan att göra en tolkning av aktuella omständigheter.  

 

För en varumärkesinnehavare ligger det givetvis nära till hands att yrka på renommésnyltning, 

för att hävda sin ensamrätt men det behöver inte betyda att domstolen kommer fram till att så är 

                                                
84 Se avsnitt 5.6 
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fallet då ensamrätten är delvis begränsad. Att fastställa vad som är renommésnyltning är svårt 

och det finns för domstolen ingen bestämd fakta att basera tolkningen på. De måste vid en be-

dömning väga in såväl varumärkesinnehavarens som allmänhetens uppfattning om användningen 

av varumärket är felaktig. I en sådan bedömning måste domstolen ta hänsyn till aspekter som 

exempelvis, volymer, etablering, geografisk marknad och en ytterligare aspekt som spelar stor 

roll är vilken social roll tredje man innehar samt i vilket socialt sammanhang användningen har 

skett. Utifrån detta kan det konstateras att även renommésnyltning utgör en norm och att det av-

görande för domstolen blir att bedöma om allmänheten har fått uppfattningen att det föreligger 

ett affärsmässigt samband mellan parterna och om denna uppfattning har skadat varumärket.  

 

Problemet med lojalitetsplikt är att parterna ofta är konkurrenter på samma marknad. Hur stora 

krav kan en varumärkesinnehavare ställa på att tredje man ska vara lojal då båda har ett intresse 

av att finnas på marknaden?  Det kan uppstå intressekonflikter där varumärkesinnehavaren, ge-

nom att hävda att tredje man, vid varumärkesanvändningen, inte har iakttagit den lojalitetsplikt 

som god affärssed innebär, kan försöka slå ut tredje man från marknaden. Men om fallet är så-

dant att tredje mans produkter utgör tillbehör eller reservdelar till varumärkesinnehavarens pro-

dukter och detta är det enda sättet för tredje man att marknadsföra sina produkters användnings-

område, då borde den lojalitetsplikt tredje man ska visa varumärkesinnehavaren vara mindre 

omfattande än i fall där det inte handlar om en tillbehörssituation.  

6.2 När kan varumärkesinnehavaren begränsa alternativt förbjuda tredje 
mans användning av ett registrerat varumärke i marknadsföring? 
Det kan vid första anblick framstå som att den ensamrätt en varumärkesinnehavare förvärvar vid 

registrering av ett varumärke är suverän och att rättsläget är klart. Det kan verka som en själv-

klarhet att varumärkesinnehavaren alltid ska ha rätten att bestämma om det registrerade varu-

märkets användning men vi har under uppsatsens gång fått erfara att så inte är fallet. Det finns 

flera situationer där tredje man kan använda ett registrerat varumärkesnamn, i standardbokstäver 

etc., utan att varumärkesinnehavaren kan förbjuda eller förhindra användningen. Undantagen 

från ensamrätten regleras i 1 kap 11 § VmL, där ett antal undantag tas upp.85 Ensamrätten be-

                                                
85 Se avsnitt 2.5 
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gränsas, under förutsättning att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.86 Motsatsvis 

borde varumärkesinnehavaren kunna förbjuda användning som inte omfattas av dessa begräns-

ningar.  

 
Dessa begränsningar återfinns i samtliga rättsfall vi har analyserat. I Gillettemålet87 kommer EU-

domstolen fram till att om det rör sig om en tillbehörssituation där användningen har varit nöd-

vändig för att tydliggöra rakbladens användningsområde, kan användningen varken förhindras 

eller förbjudas av varumärkesinnehavaren. Varumärkesanvändningen har i detta fall endast ut-

gjorts av en informerande text i normalstorlek med syfte att upplysa om rakbladens använd-

ningsområde, det troliga är därför att det rör sig om en tillbehörssituation. På nationell nivå var 

dock inte instanserna överens om att det rörde sig om en tillbehörssituation, TR ansåg att rakbla-

den och handtaget båda utgjorde enskilda huvuddelar medan HovR fann att det var en tillbehörs-

situation. Det finns alltså skiljaktiga uppfattningar om vad som ska anses vara tillbehör, den all-

männa uppfattningen anser vi borde vara att ett utbytbart rakblad utgör ett tillbehör till ett rak-

bladshandtag, ett rakblad kan inte användas separat utan det krävs att det sätts samman med ett 

handtag för att uppnå den avsedda funktionen. Hur TR har kommit fram till att båda delarna ut-

gör huvuddelar framgår inte i domen och det verkar vara en godtycklig bedömning gjord av 

domstolen. Då EU-domstolen ålade HD att utreda tillbehörssituationen kan domstolen komma att 

följa antingen TR:s eller HovR:s linje och detta kommer ge olika utfall. Om HD finner att rak-

bladen och handtaget båda utgör huvuddelar kan Gillette förbjuda LA-Laboratories användning, 

men om det rör sig om en tillbehörssituation är användningen lagenlig och kan därför inte för-

bjudas.  

 

I BMWmålet88 skiljer domstolen på marknadsföring av tjänster och försäljning av varor. Dom-

stolen kommer i fallet fram till att användningen av BMWs varumärke i marknadsföring för bil-

verkstadens tjänster inte kan förbjudas då det rör sig om en upplysning. Rörande användningen 

av varumärket för försäljning av begagnade bilar fann domstolen att det inte heller i denna situat-

ion var möjligt för varumärkesinnehavaren att förbjuda tredje mans användning. Eftersom dom-

                                                
86 Se avsnitt 5.6 och 6.1 
87 Se avsnitt 4.1 
88 Se avsnitt 4.2 
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stolen ansåg att det inte rörde sig om olovlig varumärkesanvändning, är det troliga att bilmekani-

kern inte satt upp stora skyltar med BMWs logotype eller liknade på sin verkstad utan att den 

enda gången han använde sig av BMWs namn var för att upplysa konsumenterna om vilka tjäns-

ter han tillhandahåller. Detta kan sättas i relation till den uppfattning en konsument får när den 

ser en bilhandlare eller bilverkstad med tydliga varumärken strategiskt placerade på försäljnings-

stället, det ligger då nära till hands att anta att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan 

parterna. Vad det gäller försäljningen kan BMW välja sina återförsäljare i första led, men att de 

ska kunna kontrollera andrahands- och verkstadsmarknaden genom att tillämpa varumärkeslag-

stiftning och ensamrätten till sitt varumärke anser vi inte vara särskilt rimligt. De näringsidkare 

som säljer BMWs bilar i andra hand eller reparerar dem måste, genom att på ett neutralt sätt an-

vända BMWs logotype, kunna upplysa allmänheten om vad de tillhandahåller utan att detta ska 

utgöra varumärkesintrång. Varumärkeslagen ska inte vara sådan att tredje man hindras inträde 

eller närvaro på marknaden, således är domslutet rimligt. 

 

I Byggställningsfallet89 som avgjordes på nationell nivå utredde domstolen huruvida det utgjorde 

varumärkesintrång då byggställningsföretaget Mon.Zon i en reklamkatalog hade med en bild där 

det konkurrerande byggställningsföretaget Layhers varumärke syntes. I TR och HD ansåg dom-

stolen att det inte förelåg varumärkesintrång eftersom Mon.Zons användning av Layhers varu-

märke knappast kunde ha någon negativ inverkan på Layhers renommé. HovR ansåg dock till 

skillnad från de andra instanserna att användningen i reklamkatalogen utgjorde varumärkesin-

trång och att Mon.Zon inte handlat i enlighet med god affärssed. HovR ansåg att Mon.Zon borde 

ha tydliggjort att det inte förelåg något affärsmässigt samband mellan parterna, genom en upply-

sande bildtext. Det är inte uteslutet att en konsument skulle kunna få en sådan uppfattning men 

att en konsument på en sådan liten bild som det är fråga om urskiljer Layhers varumärke och 

därav antar att det föreligger ett affärsmässigt samband anser vi dock vara högst orimligt. Hade 

det rört sig om katalogens framsida eller en helsida hade det legat närmare till hands att dra en 

sådan slutsats, men i detta fall rörde det sig om en av tre bilder på en sida. Vi anser därför att 

HD:s domslut är mer rimligt i förhållande till användningen. Även i detta fall blev det avgörande 

för domens utfall hur användningen uppfattades av allmänheten och HD ansåg att målgruppen i 

                                                
89 Se avsnitt 4.3 
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branschen borde vara tillräckligt kunniga på området för att förstå att det inte förelåg något af-

färsmässigt samband mellan Mon.Zon och Layher. Anledningen till att HovR kom fram till att 

konsumenterna skulle kunna tro att det förelåg ett affärsmässigt samband mellan parterna kan 

bero på att de valde ut en annan målgrupp än HD. HD valde att se utifrån en branschspecifik 

målgrupp men om de istället hade valt att se till en vidare målgrupp, låt oss säga alla som kan 

tänkas komma i kontakt med katalogen är det möjligt att HD:s bedömning hade blivit an-

norlunda.  

 

Sammanfattningsvis kan varumärkesinnehavaren alltså förbjuda användning i de fall där det kan 

framstå för konsumenterna som att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan parterna, 

detta framgår tydligt i tre av de domar vi granskat. Domstolen kommer i alla mål fram till att det 

är allmänhetens uppfattning av användningen som blir det  avgörande för utfallet. Målgrupperna 

kan fastställas olika, antingen ser domstolen till den stora massan och ibland eller så riktar de 

fokus på hur användningen skulle uppfattas av en bestämd målgrupp med särskild kännedom om 

branschen där användningen skett. Vi anser att det är viktigt att målgruppen inte alltid bestäms 

till den stora massan eftersom det i många fall handlar om att avgöra användningen i fall som 

riktar sig mot en speciell målgrupp. Till exempel kan en målgrupp fastställas till att vara en viss 

yrkesgrupp, ett visst kön eller inom ett visst åldersspann. Beroende på vilken målgrupp som an-

vänds uppnås olika resultat, till exempel bör en målgrupp för rakblad fastställas till vuxna män 

och kvinnor och inte till barn, då de inte använder produkten. Desto mer precis målgrupp som 

fastställs desto mer rättvisande bild får domstolen av hur varumärkesanvändningen uppfattas. Att 

i fallet gällande bilmärket BMW bestämma målgruppen mer allmän blir rättvisande eftersom det 

är ett varumärke som är känt även av någon som inte har körkort eller äger en bil av varumärket 

BMW, det behövs alltså inte en så snäv målgrupp för att kunna avgöra hur varumärkets använd-

ning uppfattas av allmänheten.  

 

Varumärkesinnehavarens möjligheter att begränsa eller förbjuda användning av sitt registrerade 

varumärke är därför begränsade när det rör sig om reklam för tillbehör till varumärkesinnehava-

rens produkt om användningen är företagen i enlighet med god affärssed.  
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6.3 Slutsats och avslutande ord 
Användning som strider mot god affärssed är förbjuden enligt lag och kan således förbjudas av 

varumärkesinnehavaren, men det svåra är dock att avgöra vad normen god affärssed innebär. 

Som vi diskuterat ovan är det mest avgörande rekvisitet hur konsumenterna har uppfattat varu-

märkesanvändningen. Om det för dem framstår som att det finns ett affärsmässigt samband mel-

lan parterna är det en tydlig indikation på att användningen inte är företagen i enlighet med god 

affärssed. Vi kan även konstatera att det finns möjligheter för tredje man att använda sig av ett 

registrerat varumärke i marknadsföring och så länge användningen sker på ett sådant sätt att det 

inte kan föranleda en konsument att tro att det föreligger något affärsmässigt samband mellan 

tredje man och varumärkesinnehavaren är det svårt för varumärkesinnehavaren att förbjuda an-

vändningen.  

 

Ensamrätten som förvärvas genom registrering ger enbart skydd om tredje man på något sätt drar 

otillbörlig fördel av användningen. Det finns ingen lagreglering som ger en varumärkesinneha-

vare total ensamrätt i alla situationer och således finns det alltid en risk för varumärkesinnehava-

ren att tredje man kan komma att använda det registrerade varumärket. 

 

Sammanfattningsvis är det också väldigt svårt att fastställa några tydliga rekvisit för god affärs-

sed då det utgör en norm som bygger på andra normer, det blir för domstolen därför många steg 

som måste gås igenom innan de kan fastställa vad som är god affärssed i varje enskilt fall. Som 

vi tidigare nämnt har det i praxis fastställts att god affärssed bland annat innebär att tredje man 

ska visa lojalitetsplikt mot varumärkesinnehavaren, inte snylta på dennes varumärke eller vinna 

otillbörlig fördel genom användningen. Gemensamt för de fall vi analyserat är att stor vikt läggs 

vid hur allmänheten har uppfattat förhållandet mellan parterna, tredje mans anledning till varu-

märkesanvändningen och hur nödvändig användningen har varit för tredje mans marknadsföring 

av sin produkt.  
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