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Sammanfattning 

För att varumärkesinnehavaren ska kunna utöva sin ensamrätt till sitt varumärke, krävs det 

att en skada eller risken för skada föreligger på någon av varumärkets funktioner. Varumär-

kesinnehavaren måste således, för att kunna hävda att ett intrång föreligger på dennes va-

rumärke, kunna peka på att en specifik funktion har eller kan bli skadat. Skyddet som funk-

tionerna ger varumärket kan symboliseras av flera kryss i en cirkel runt varumärket. Av Eu-

ropeiska Unionens domstols (EUD) praxis vet varumärkesinnehavaren att ett varumärke 

har en ursprungs- och kvalitetsfunktion. Därutöver har varumärket en investerings-, kom-

munikations- och reklamfunktion. Men vilken funktion ska varumärkesinnehavaren peka 

på vid ett eventuellt intrång? Detta avgörs beroende på respektive funktions innebörd samt 

vad de skyddar och på så sätt fastställa hur långt cirkeln sträcker sig. Det måste således ut-

redas vad syftet och innebörden av varje funktion är samt deras förhållande till varandra. 

Det är nu klarlagt att varje funktion skyddar sin specifika del men det är därav vissa funk-

tioner som är starkt sammankopplande, som t.ex. reklam- och investeringsfunktionen. Men 

det är möjligt att kommunikationsfunktionen, som har blivit erkänd av EUD, inte går att 

skada. Däremot är det med stor sannolikhet att skyddet för ett varumärke kommer att upp-

rätthållas starkt och för funktionernas del innebär det att dessa får en bred och vid tolk-

ning. Beroende på vad skyddscirkeln runt varumärket har för funktioner och deras respek-

tive innebörd och förhållande, ändras denna cirkel. Det går därför inte med exakthet att 

fastställa vilka funktioner ett varumärke har inom cirkeln utan det beror på vad för slags va-

rumärke som ska skyddas. Att generellt uttala sig hur långt varumärkets skyddscirkel sträck-

er sig måste således avgöras från fall till fall.  
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Abstract 

For the trademark holder to exercise his exclusive rights, it requires that an injury or 

risk of injury is damaging one of the trademark’s functions. The proprietor must, 

therefore, to argue that an infringement exists on the mark, indicate that a specific 

function has been or may be damaged. A circle around the trademark can feature the 

protection whereas several crosses in the circle symbolize each function. It is now 

thanks to the ECJ clear that the trademark is a badge of origin and has a quality func-

tion. The trademark also has an investment-, communications- and advertising func-

tion. But it is unclear which function the trademark owner should argue, has been or 

may be damaged, in an infringement case? This is depending on the purpose of the 

functions and what they protect. By investigating this, it is possible to establish how 

large the circle will become. It must therefore be considered what the purpose and 

meaning of each function and their relation to each other is. It is now clear that every 

function is protecting its specific part, but there is hence some functions interfering, 

such as the advertising and investment function. But it is possible that the communi-

cation function is, which has been recognized by the EUD, not possible to cause any 

damage to. However, it is with the greatest likelihood that the protection of a trade-

mark will be maintained strong and as the function are concerned, that they will be 

broadly and widely interpreted. Depending on what function a trademark has it will 

change the circle. It is not possible to precisely define how far the circle around the 

trademark reaches depending on what kind of mark that is to be protected. The gen-

eral rule on how far the circle of protection around the trademark will therefore be 

decided on a case-by-case basis. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Immaterialrätten innebär en rätt till det intellektuella skapandet eller med andra ord rätten 

till det andliga skapandet. Den rättsliga grundfiguren inom immaterialrätten är ensamrätten, 

vars betydelse och syfte innebär ett förbud mot eftergörande eller annorlunda uttryckt, ett 

förbud mot intrång.1 Immaterialrätten kan i sin tur delas in i underkategorier, så som upp-

hovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och varumärkesrätt. Inte sällan har varumärken ett omfat-

tande ekonomiskt värde och det är av stor vikt att skydda ett varumärke mot intrång. Utan 

att gå händelserna i förväg är det helt avgörande att ett varumärke har en så kallad särskil-

jande förmåga för att erhålla samt behålla rätten till varumärket och således skydda varu-

märket mot intrång eller eftergörande. I ett alltmer växande informationssamhälle, där bud-

skapen är många, trängseln är stor, gäller det för företag att ha ett särskiljande varumärke 

för att lyckas nå ut till sin omsättningskrets. Varumärket är betydelsefullt för företaget för 

att kunna etablera samt bibehålla sin kundkrets och därmed är varumärket en självständig 

tillgång för företaget.2 Av det sagda är det viktigt för företaget, varumärkesinnehavaren, att 

dennes ensamrätt till varumärket skyddas. Varumärkesinnehavarens ensamrätt kan däremot 

inte aktualiseras om inte någon av varumärkets funktioner skadas. Det finns ett flertal funk-

tioner med olika syften och innebörder, men det viktigaste skyddet ett registrerat varumär-

ke ger är att visa var den har sitt ursprung (ursprungsfunktion).3 Europeiska Unionens 

domstol (EUD) har utvecklat en rik praxis avseende ursprungsfunktionen och dess inne-

börd. Utöver denna funktion har domstolen i sin praxis fortsatt att skapa skyddsfunktioner 

runt ett varumärke. I två nyligen avgjorda mål4 från EUD togs en ny funktion upp, en re-

klamfunktion. I samma rättsfall nämnde domstolen att ett varumärke numera även har en 

                                                 
1 Levin, Marianne & Koktvedgaard, Mogens, Lärobok i Immaterialrätt, 9 uppl, Nordstedts Juridik 2008, s 25. 

2 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 361. 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av med-
lemstaternas varumärkeslagar, skäl 11. Med skäl menas, i fotnoterna, direktivens olika ingresspunkter. 

4 Mål C-487/07 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bel-
lure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, REG 2009, s. I-5185, förenade målen C-
236/08—C-238/08 Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 
Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot 
Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08), REG 2010, s. 0. 
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kommunikations- och investeringsfunktion.5 Dessa två funktioner gavs det däremot ingen 

närmare förklaring till vad de faktiskt skyddar och innebär. Är då detta ett problem? Dom-

stolens avgörande skapar rättsosäkerhet eftersom avgörandet inte bidrar till att skapa klar-

het till hur långt skyddet för ett varumärke sträcker sig. Låt säga att skyddet för ett varu-

märke symboliseras med en cirkel runt själva varumärket. För varje ny funktion som godtas 

eller framhålls av EUD torde denna cirkel utökas. Det är dock inte helt klart att så är fallet. 

Reklamfunktionen innebär kanske inte en utvidgning av cirkeln utan har existerat hela tiden 

inom cirkeln men att det nu konkret går att peka på funktionen, och på så sätt underlätta 

för en varumärkesinnehavare att hävda att det föreligger ett intrång på dennes varumärke. 

Så även om en funktion nämns i EUD:s avgörande är frågan om ett nytt reellt skydd verk-

ligen har uppstått eller inte. Utöver nämnda problem är frågan om EUD kommer fortsätta 

att utöka antalet funktioner, då det i praxis finns antydningar på olika funktioners existens 

men som inte är beskrivna hur de fungerar eller om de ens är erkända av domstolen. För 

varumärkesinnehavaren är det av betydelse att fastställa vilka funktioner ett varumärke har 

för att konkret kunna peka på ett skydd samt för att kunna hävda sin ensamrätt gentemot 

tredje man, som det numera går att göra med reklamfunktionen. Det finns således ett be-

hov av att utreda vilka funktioner ett varumärke har och vad de skyddar för att se hur långt 

cirkelns ytterkanter sträcker sig, om olika funktioner egentligen skyddar samma sak samt 

om funktionerna är olika starkt skyddade.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med denna uppsats är att fastställa var gränsen går för skyddet av ett varumärke som 

en varumärkesinnehavare erhåller av ensamrätten genom att utreda vilka funktioner ett va-

rumärke har och vad de skyddar. För att fastställa var gränsen går måste det även utredas 

hur funktionerna förhåller sig till varandra.  

Uppsatsen kommer enbart behandla varumärkets funktioner d.v.s. inte varumärket som så-

dant utan om den ensamrätt som en varumärkesinnehavare innehar. Alltså vad en varu-

märkesinnehavare, som har registrerat ett varumärke, kan åberopa för att hävda att intrång 

föreligger på varumärket. Reglerna för att kunna registrera ett varumärke samt ogiltighets-

grunderna kommer att behandlas kortfattat för att förstå varumärkesrätten. Det innebär att 

många regler inom EU-rätten inte är relevanta för denna framställning utan arbetet kom-

                                                 
5 Mål C-487/07 L’Oreal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77. 
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mer främst utgå från art. 5 i direktiv 2008/95/EG. Svensk intern rätt kommer inte att be-

handlas utan uppsatsen utgår från ett EU-rättsligt perspektiv.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används en traditionell juridisk metod, vilket innebär att arbetet utgår från för-

fattning, praxis, förarbeten samt doktrin. Rättskällorna värderas enligt nämnda ordning där 

författning har störst rättskällevärde och doktrin minst.6 Det ska här nämnas att med ordet 

författning så menas EU:s rättsakter, vilka är direktiv, förordningar och beslut. EU har inte 

reglerat vilka funktioner ett varumärke ska ha och det finns inte utarbetade förarbeten till 

EU:s rättsakter, utan i rättsakterna anges endast syftet med varje akt, så kallade ingresser. 

Dessa rättsakter och ingresser kommer ha en betydande roll för att hitta ursprunget och 

syftet med varumärkesrätten och syftet med funktionerna.7 Då det saknas egentliga förarbe-

ten är EU-rätten istället till stor del utvecklad av EUD och dess praxis. Av det anförda 

kommer fokus att ligga vid domstolens avgöranden. Trots det faktum att praxis bygger på 

det gamla direktivet 89/104/EEG8 har artiklarna samma lydelse i direktiv 2008/95/EG 

vilket gör att dessa avgöranden fortfarande är gällande rätt. I fortsättningen kommer det 

hänvisas till direktiv 2008/95/EG genom använda uttrycket varumärkesdirektivet och hän-

visning till förordning 207/20099 kommer benämnas varumärkesförordningen. I första 

hand kommer dock fokus ligga på direktivet då det är denna rättsakt som implementeras i 

nationell rätt och att förordningar endast är tillämpliga mellan medlemsstaterna och EU:s 

institutioner. En tvist mellan enskilda parter kan således bara lösas med tillämpning av di-

rektiv. Domarna kommer att analyseras och undersökas för att utreda vilka funktioner ett 

varumärke har. Doktrin används som komplement till praxis, för att förklara de olika funk-

tionernas innebörd och syften. Vidare används doktrin som hjälp för att urskilja olika funk-

tioner från varandra. Både svensk och internationell litteratur används i denna framställ-

                                                 
6 Denna värdering av rättskällor är vad den dömande makten torde ha att följa, där lag ska följas, praxis får, 

förarbeten bör och doktrin kan följas.  

7 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka, Vogel, Hans-
Heinrich, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 uppl, Nordstedts Juridik 2010, s 72.  

8 Rådets första direktiv 87/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas va-
rumärkeslagar. 

9 Rådets förordning (EG) NR 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. 
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ning. Metoden som tillämpas i framställningen är således deskriptiv10, arbetet kommer att 

utreda gällande rätt. 

Vid tolkningen av EU-rätten, kan tre tolkningsmetoder urskiljas som EUD använder. Des-

sa tolkningsmetoder är lingvistisk tolkning, systematisk tolkning och funktionell eller tele-

ologisk tolkning.11 Den lingvistiska tolkningen utgår från den aktuella bestämmelsens orda-

lydelse och grammatikaliska mening. Domstolen försöker finna den normala innebörden av 

ordalydelsen, uttrycket eller frasen, vilket ofta sker genom en jämförelse mellan språkbruket 

i olika språkversioner. En systematisk tolkning innebär en tolkning av logiken i bestämmel-

sen utformning, den systematiska placeringen i rättsakten, samt bestämmelsens relation till 

närliggande bestämmelser inom och utom den ifrågavarande rättsakten. Den sista tolk-

ningsmetoden, en funktionell eller teleologisk tolkning innebär att bestämmelsen tolkas 

mot bakgrund av dess syften, funktioner, och effekter inom EU:s regelverk. Denna tolk-

ning återkommer EUD ofta till, då domstolen tar stor hänsyn till unionens grundläggande 

mål och medel samt de grundläggande principer som har utvecklats.12 Ett viktigt rättsfall 

som fått stor betydelse vid tolkningen av EU-rätten som domstolen ofta refererar till är 

CILFIT-fallet13. I målet uttalade domstolen att: ”Slutligen måste varje gemenskapsrättslig 

bestämmelse sättas in i sitt sammanhang och tolkas mot bakgrund av gemenskapsrätten 

som helhet, med hänsyn tagen till gemenskapsrättens syften och dess utvecklingsstadium 

vid den tidpunkt då den ifrågavarande bestämmelsen skall tillämpas.”14 

                                                 
10 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl, Norstedts Juridik 

1996, s 487 f. 

11 Bernitz m fl, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 72. 

12 Bernitz m fl, Finna rätt Juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 72 f. 

13 Mål 283/81 Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà, REG 1982, s. 513 svensk 
specialutgåva, volym 6. 

14 Mål 283/81 CILFIT, punkt 20. 
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2 Varumärkesrätten 

2.1 Inledande kommentarer 

Under en lång tid har varumärken och andra kännetecknen spelat en stor roll i samhället. 

Av all information som i dagens samhälle flödar i en rask takt är det viktigt för ett företag 

att kunna urskilja sig från andra konkurrerande företag. Varumärket är för företaget en vik-

tig tillgång, en image som har ett betydande värde. De allra mest kända varumärken som 

idag finns på marknaden värderas till flera miljarder15. Med tanke på de stora värden som 

existerar är det till sin natur helt avgörande för olika företag att kunna skydda sina varu-

märken.16 Redan 1958 ansågs det att ett fungerande varumärkessystem var av absolut bety-

delse för att få en fungerande gemensam europeisk marknad. Trots de stora fördelar som 

skulle följa med en enhetlig varumärkesrätt, så som samhandel och integritet, tog det nära 

30 år innan en gemensam lagstiftning kom inom området.17 1988 respektive 1993 kom den 

första lagstiftningen på området, direktiv 89/104/EEG och förordning 40/9418. Dessa två 

rättsakter har sedan blivit ersatta av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. 

Rättsakterna reglerar varumärkets uppkomst, registreringshinder och ogiltighetsgrunder 

samt rättigheter som uppkommer i samband med registrering av ett varumärke.19 

2.2 Syftet med varumärkesrätten 

Då EUD härleder principer och viktiga ståndpunkter från rättsakterna samt för att förstå 

varumärkesrätten är det av vikt att redovisa vad syftet med rättsakterna är för att få en klar 

och fullständig bild. Att förstå syftet är också av intresse då all gemenskapslagstiftning ska 

tolkas i ljuset av EU-rätten.20 Som så många andra gånger handlar EU-rätten om att under-

lätta den fria rörligheten för varor och tjänster. Genom att medlemsstaterna hade olika lag-

stiftningar inom varumärkesområdet kunde detta hindra den fria rörligheten av varor och 

tjänster samt snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden, varvid direktiv 
                                                 
15 Enligt Interbrands rapport 2010 är Coca-Colas varumärke värt 70 452 miljoner dollar. (2011-04-29) 

http://www.interbrand.com  

16 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 361. 

17 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 364. 

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

19 Se bl.a. art 2, 3, 4, 5 varumärkesdirektivet. 

20 Mål 283/81 CILFIT, punkt 20.  
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89/104/EEG och förordning 40/94 skapades. I ingressen till dessa rättsakter föreskrivs 

det att, för att underlätta den fria rörligheten, är det av avgörande betydelse att upprätta en 

enhetlig varumärkesrätt för att säkerhetsställa att registrerade varumärken åtnjuter samma 

rättsliga skydd i alla medlemsstater.21 I praxis har EUD poängterat att inom det EU-rättsliga 

systemet med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla utgör 

varumärkesrätten ett väsentligt inslag.22 

2.3 Definition och registrering av ett kännetecken 

2.3.1 Definition av ett varumärke 

I art 2 i varumärkesdirektivet återfinns definitionen av vad som kan utgöra ett varumärke. 

För det första behöver det vara ett tecken som, för det andra, kan återges grafiskt. Det 

tredje och sista kriteriet är att tecknet i fråga ska kunna särskilja ett företags varor eller 

tjänster från andra företags. Vid uppfyllande av dessa tre kriterier kan ett tecken registreras 

som ett varumärke. Utöver att ett tecken kan registreras på detta vis så kan ett tecken bli ett 

varumärke genom inarbetning23.  

2.3.2 Tecken 

Att ett varumärke måste vara ett tecken vållar sällan några problem utan det är numera ac-

cepterat att många olika typer av tecken kan utgöra ett varumärke. Allt från enskilda ord till 

fraser eller ord tillsammans med ett märke eller mönster.24 Utöver att ord, fraser och mär-

ken har blivit registrerade varumärken kan även ljud, lukter och färger registreras.25  

2.3.3 Grafiskt 

Om det föreligger mindre problem vad för tecken som får utgöra ett varumärke är det ett 

större bekymmer huruvida tecknet kan återges grafiskt. Bestämmelsen (art 2 varumärkesdi-

rektivet) tar bara sikte på två- och tre dimensionella tecken som kan uppfattas visuellt, det 

                                                 
21 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas va-

rumärkeslagar, skäl 1 och 9. 

22 Mål C-206/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, REG 2002, s. I-10273, punkt 47. 

23 Art 3.3 varumärkesdirektivet. 

24 MacQueen, Hector, Waelde, Charlotte, Laurie, Graeme, Brown, Abbe, Contemporary Intellectual Property Law 
and Policy, 2 uppl, Oxford University Press 2010, s 600. 

25 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 601 f. 
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vill säga att de kan återges med bilder, skrivna bokstäver eller tecken. Detta är inget pro-

blem vid återgivande av ord och fraser. Det går däremot inte att uppfatta ljud eller lukter 

visuellt. För att återge ett ljud eller en lukt måste det göras med hjälp av linjer, figurer eller 

bokstäver. Allt för att det tecknet ska kunna identifieras med exakthet.26 Det är av stor vikt 

att det är möjligt att identifiera tecknet med exakthet för att veta vad som skyddas.27 Denna 

återgivning måste vara; klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och 

objektiv.28 

2.3.4 Särskiljningsförmåga 

Det sista och grundläggande kravet för att ett tecken ska kunna registreras är att den har 

särskiljningsförmåga. Tecknet ska kunna särskilja varan eller tjänsten från andra företags 

varor eller tjänster.29 Kriteriet innebär först och främst att tecknet ska ha ett särdrag. Teck-

net ska kunna skilja ut sig eller med andra ord, den ska vara distinktiv. Utan varumärkets 

krav på särskiljningsförmåga, skulle alla varor och tjänster ha samma symbol och därmed så 

hade det aldrig existerat ett varumärkesrättsligt system. Kriteriet att ett varumärke ska vara 

särskiljbart ligger således i dess natur.30  För det andra innebär kravet på särskiljningsförmå-

ga att frihålla språkets vanliga ord och vanligt förekommande symboler.31 Denna stånd-

punkt kommer i uttryck i art 3.1 c i varumärkesdirektivet. För att fastslå huruvida ett tecken 

har särskiljningsförmåga och därmed kunna vara ett varumärke, ska bedömas utifrån hur en 

”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av 

dessa varor och tjänster, uppfattar varumärket.”32  

                                                 
26 Mål C-273/00 Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, REG 2002, s. I-11737, punkt 43-

46. 

27 Mål C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, REG 2004, s. I-6129, punkt 27-32. 

28 Mål C-273/00 Sieckmann, punkt 55.  

29 Art 2 varumärkesdirektivet. 

30 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 398 f. 

31 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 399. 

32 Förenade målen C-468/01 P till C-472/01 P Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering 
inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), REG 2004, s. I-
5141, punkt 33. 
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2.3.5 Registrering av inarbetande varumärken 

Ett varumärke kan även registreras genom att den erhåller särskiljningsförmåga genom in-

arbetning. Vägran att registrera ett varumärke kan inte ske om ett varumärke har erhållit 

särskiljningsförmåga genom bruk eller användning.33 För att avgöra huruvida särskiljnings-

förmåga har uppkommit genom inarbetning har EUD givit riktlinjer för detta i Chimsee-

målet.34 I målet konstaterade domstolen att hänsyn ska tas till hur stor marknadsandel som 

varumärket innehar, hur länge och ofta samt på hur stort geografiskt område som varu-

märket har använts på. Det ska tas hänsyn till hur stora investeringar som gjorts för att sa-

luföra varumärket samt till den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan 

ange att varan kommer från ett visst företag. Till sist ska även hänsyn tas till yttranden från 

handelskammare och andra yrkessammanslutningar.35  

2.4 Relativa och absoluta grunder  

Innan registrering sker av ett varumärke kan det stoppas på flera olika grunder, uppdelade i 

två stycken grupper. Den första gruppen är de absoluta grunderna stadgade i art 3 varu-

märkesdirektivet och den andra gruppen är de relativa grunderna stadgade i art 4 varumär-

kesdirektivet. Tillämpningen av dessa två artiklar bestämmer huruvida ett kännetecken kan 

registreras eller inte.36 Skillnaderna mellan dessa två är att de relativa grunderna kan avhjäl-

pas och därefter kan registrering ske, medan de absoluta grunderna är konstanta, de kan 

aldrig avhjälpas och varumärket kan aldrig bli registrerat. Ett exempel på en absolut grund 

är att varumärket saknar särskiljningsförmåga.37 När respektive artikel är tillämplig samt hur 

de tillämpas kommer inte behandlas vidare i denna uppsats då detta är utanför uppsatsens 

syfte.  

                                                 
33 Art 3.3 varumärkesdirektivet. 

34 Förenade målen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH 
(WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, REG 1999, s. I-2779. 

35 Förenade målen C-108/97 och C-109/97 Chiemsee, punkt 51. 

36 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 610. 

37 Art 3.1 b varumärkesdirektivet. 
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2.5 Ensamrätten 

När ett kännetecken väl blir registrerat erhåller varumärkesinnehavaren en ensamrätt.38 

Denna ensamrätt ger varumärkesinnehavaren rätten att hindra tredje man från att använda 

tecken som är likartade eller identiska med innehavarens varumärke. I ingressen till varu-

märkesdirektivet förklaras att det skydd som följer av ett registrerat varumärke, vars funk-

tion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder 

identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna.39 I praxis har det förklarats 

vad ensamrätten innebär för varumärkesinnehavaren. Ensamrätten ska tolkas så att den ger 

en möjlighet för varumärkesinnehavaren att skydda sina intressen i egenskap av innehavare. 

Med andra ord ska ensamrätten säkerställa att varumärket fyller sin funktion.40 Ensamrätten 

kan dock endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan 

skada någon av varumärkets funktioner.41  

2.6 När ensamrätten aktualiseras 

Frågan om vart gränsen för ensamrätten går aktualiseras när tredje mans användning av ett 

kännetecken löper risk att skada någon av varumärkets funktioner. För att detta ska kunna 

ske krävs det att tredje mans kännetecken är identisk med varumärket med avseende på de 

varor och tjänster som är identiska med dem för vilket varumärke är registrerat.42 Det kan 

även ske när tredje mans användning av kännetecken som på grund av sin identitet eller 

likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av 

varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för asso-

ciation mellan tecknet och varumärket.43 Det ska här nämnas att de berörda fallen44 endast 

avsåg prövningen av art 5.1 a i direktiv 89/104/EEG. Skillnaden mellan art 5.1 a och 5.1 b 

är att skyddet i det föregående stadgandet är absolut när det råder identitet mellan varu-

märket och tecknet och mellan varorna och tjänsterna. För att skyddet i 5.1 b i nämnda di-
                                                 
38 Art 5.1 1 men. varumärkesdirektivet. 

39 Skäl 11 i varumärkesdirektivet. 

40 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 51, mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 
Google, punkt 75. 

41 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 75. 

42 Art 5.1 a i varumärkesdirektivet. 

43 Art 5.1 b i varumärkesdirektivet. 

44 Mål C-206/01 Arsenal, mål C-487/07 L’Oréal, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google.  
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rektiv ska aktualiseras krävs det att det även föreligger en risk för förväxling. Skillnaden 

mellan dessa två är således att skyddet i art 5.1 a är mer omfattat än det skydd som ges i art 

5.1 b.45 För bedömningen om förväxlingsrisk föreligger eller inte krävs en egen utredning, 

vilket lämnas utanför denna framställning.  

2.7 Kända märken enligt art 5.2 varumärkesdirektivet 

I linje med uppsatsens syfte och för förståelsen och den fortsatta diskussionen, ska art 5.2 i 

varumärkesdirektivet i korthet behandlas. Artikeln tar sikte på att kända varumärken ska 

kunna ges ett utökat skydd av medlemsstaterna.46 I artikeln föreskrivs att medlemsstaterna 

får besluta att en varumärkesinnehavare kan få ett utökat skydd om varumärket är känt i 

medlemsstaten och om tredje mans användning av ett identiskt eller liknande tecken utan 

skälig anledning kan dra otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskilj-

ningsförmåga eller renommé. Vidare föreskrivs det att det inte spelar någon roll för vilka 

varor och tjänster varumärket är registrerat för, utan det räcker med att tredje mans tecken 

är identiskt eller liknar innehavarens varumärke.  

I Google-målet47 har EUD fastställt hur artikel 5.2 ska tolkas. När tredje man använder sig 

av ett tecken och försöker placera sig i ett varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess 

attraktionsförmåga, anseende och prestige. Och utan att betala någon ekonomisk ersättning 

eller göra några egna ansträngningar i detta avseende samt utnyttjar den kommersiella an-

strängning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av sitt varu-

märke. Om tredje man gör det sagda ska det anses som att dennes användning av sitt teck-

en drar en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga samt renommé.48  

 

 

                                                 
45 Skäl 10 i direktiv 89/104/EEG, mål C-487/07 L’Oréal, punkt 59.  

46 Skäl 9 i direktiv 89/104/EEG. 

47 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google. 

48 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 102. 
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3 Varumärkets funktioner 

3.1 Inledande kommentarer 

Som det har konstaterats i föregående kapitel innebär ensamrätten att en varumärkesinne-

havares intressen skyddas och således att funktionen med varumärket skyddas. För att fast-

ställa hur stark denna ensamrätt är och hitta den yttersta gränsen för skyddet en varumär-

kesinnehavare erhåller, gäller det att utreda vilka funktioner ett varumärke har, vad det 

skyddar och deras förhållande mellan varandra.  Låt oss placera varumärket (visat med or-

det varumärket med en cirkel runt) i mitten av den större cirkeln som symboliserar gränsen 

för var ett varumärkesskydd är (skyddscirkeln). Den sistnämnda cirkel är fylld av olika 

funktioner som symboliseras av olika kryss.  

  

Bild 1, Den yttre cirkeln är varumärkets skydd med alla dess funktioner som motsvaras av kryssen. Den inre 

cirkeln är själva varumärket.  

Att vissa funktioner existerar utan vidare utredning kan tas för givet numera då EUD har 

gjort en uppräkning över vissa funktioner.49 Det intressanta är då deras inbördes förhållan-

de mellan varandra. Innebär denna uppräkning att den yttre cirkeln (skyddet) har utökats 

eller är cirkeln lika stor men att det nu konkret går att peka på speciella skydd och således 

lättare kunna hävda intrång i ens varumärke. Eller är det så att cirkeln inte har blivit större 

men däremot enklare för en varumärkesinnehavare att hävda att ens varumärke har blivit 

kränkt genom att kunna peka på ett specifikt skydd d.v.s. en specifik funktion. 

                                                 
49 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58. 
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3.2 Tre funktioner vars förhållande inte är helt klarlagt  

3.2.1 En första anblick av ursprungs-, kvalitets- och garantifunktionen 

Den allra klaraste och tydligaste funktionen ett varumärke har är ursprungsfunktionen.50 

Att denna funktion existerar har i praxis blivit bekräftat ett antal gånger.51 Ursprungsfunk-

tionen är den funktion som betraktas som den äldsta av alla funktioner.52 Funktionen är av-

sedd för att konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst, som är märkt med ett 

varumärke garantera dess ursprung, så att konsumenten eller slutanvändaren kan särskilja 

varan eller tjänsten från andra varor och tjänster med ett annat ursprung. För att det ska 

vara möjligt ska varumärket utgöra en garanti för att varorna och tjänsterna som bär känne-

tecknet har framställts under kontrollen av ett en enda företag som ansvarar för deras kvali-

tet.53 Denna förklaring har kommit till uttryck i flera avgöranden från EUD.54 Dock antyder 

det anförda att ursprungsfunktionen skulle innehålla en garanti- och kvalitetsfunktion. Eller 

annorlunda uttryckt att garanti- och kvalitetsfunktionen skulle vara underställd ursprungs-

funktionen.55 Denna ståndpunkt kan dock ifrågasättas då EUD uttryckt vad som kan ses 

som en annan inställning till nämnda funktioner. I L’Oréal-fallet56 har EUD uttryckt följan-

de: ”Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att ga-

rantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funk-

tioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet.”57 Detta uttalande 

har sedan bekräftats av senare fall från domstolen.58 Det torde innebära att en garanti- och 

kvalitetsfunktion inte är underordnade ursprungsfunktionen. Frågan blir då om garanti-

                                                 
50 Skäl 11 i varumärkesdirektivet. 

51 Mål 102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Er-
zeugnisse mbH, REG 1978, s. 107 svensk specialutgåva, volym 9, punkt 7, mål C-10/89 SA CNL-SUCAL 
NV mot HAG GF AG, REG 1990, s. 521 svensk specialutgåva, volym 10, punkt 14, mål C-206/01 Arse-
nal, punkt 48.  

52 Nordell, Per Jonas, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, Stiftelsen MercurIUS 
2004, s 77. 

53 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 48. 

54 Se bl.a. Mål 102/77 Hoffman-La Roche, punkt 7, mål C-10/89 HAG II, punkt 13.  

55 Mål C-10/89 HAG II, punkt 16, MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 574.  

56 Mål C-487/07 L’Oréal. 

57 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58. 

58 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77, mål C-558/08 Portakabin Ltd och Portakabin 
BV mot Primakabin BV, REG 2010, s. 0, punkt 30. 
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funktionen inte är en självständig funktion, att den inte längre existerar utan att denna 

funktion är förknippad med både kvalitetsfunktionen och ursprungsfunktionen. I det föl-

jande ska det utredas om stöd finns att en garantifunktion existerar självständigt och huru-

vida den förhåller sig till kvalitets- respektive ursprungsfunktionen. Det ska även utredas 

innebörden av ursprungs- och kvalitetsfunktionen, huruvida de är självständiga samt deras 

förhållande till varandra.  

3.2.2 Innebörden av garantifunktionen 

Garantifunktionen har genom praxis dykt upp på ett flertal ställen med olika språkliga for-

muleringar. Det första rättsfallet där garantifunktionen togs upp var Centrafarm-fallet59, där 

fastslog domstolen att varumärkets funktion var att garantera produktens ursprung.60Av 

nästa rättsfall fastslog domstolen att varumärkets grundläggande funktion var att garantera 

märkesvarans ursprungsidentitet. Domstolen fortsatte med att förtydliga att ursprungsga-

rantin innebar att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissade om en vara, som 

säljs till denne, inte på ett tidigare stadium har utsatts för ingrepp av tredje man utan varu-

märkesinnehavarens tillstånd som har påverkat varans ursprungliga skick.61 I nästföljande 

rättsfall uttryckte domstolen att företag måste, för att locka till sig kunder, erbjuda en viss 

kvalitet på sina varor och tjänster, något som bara är möjligt genom att det finns särskilda 

kännetecken som gör att varor och tjänster kan identifieras. För att varumärket ska kunna 

ha denna funktion måste det utgöra en garanti för alla produkter som bär det har fram-

ställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarig för deras kvalitet.62 I Ideal Stan-

dard-fallet, uttryckte domstolen samma grundsats.63 Av det ovan anförda är det alltså frågan 

om att med garanti kan förstås olika saker. Dels kan det röra sig om att en vara med ett 

kännetecken har ett visst ursprung, dels kan det handla om att garantera en viss kvalitet på 

varan eller tjänsten.64  

                                                 
59 Mål 16/74 Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV, ECR 1974, s. 1183. 

60 Mål 16/74 Centrafarm, se även Levin, Marianne, En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet, NIR 1994 s 
521-522. 

61 Mål 102/77 Hoffman La Roche, punkt 7. 

62 Mål C-10/89 HAG II, punkt 13. 

63 Mål C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och 
Wabco Standard GmbH, REG 1994, s. I-227 svensk specialutgåva, volym 15, punkt 37. 

64 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 88.  
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Inom doktrin finns det inte en enhetlig ståndpunkt för garantifunktionen då den uppträder 

i olika varianter.65 En första ståndpunkt är att garantifunktionen är dubbelbottnad. Det är 

frågan om en ursprungsgaranti som i sig avser att varor med ett varumärke håller en viss 

kvalitet som förknippas med varor av visst kommersiellt ursprung.66 Garantifunktionen kan 

utöver detta innebära att den garanterar ett faktiskt eller geografiskt ursprung eller att va-

rumärket inte är vilseledande.67 En annan ståndpunkt inom doktrin är att ursprungsfunk-

tionen (mer om denna nedan) saknar ett värde, både för varumärkesinnehavaren och för 

konsumenten. Värdet med ursprungsfunktionen är att den förbinder konsumenten med en 

viss kvalitet och det är denna förbindelse som skyddas av garantifunktionen.68 

En rent språklig och objektiv tolkning av ordet garanti, förutsätter för att ha en mening, att 

det finns något att garantera. Garantifunktionen torde alltså inte kunna existera ensamt 

utan endast tillsammans med en annan funktion. 

Nästa fråga blir då vad kvalitetsfunktionen respektive ursprungsfunktionen skyddar samt 

deras samhörighet med en eventuell garantifunktion. Vidare om kvalitetsfunktionen inte är 

underställd ursprungsfunktionen, blir frågan också hur dessa funktioners inbördes förhål-

lande ser ut.  

3.2.3 Innebörden av ursprungsfunktionen 

Ursprungsfunktionen ska i första hand se till att varumärket garanterar att konsumenten, 

utan risk för förväxling kan särskilja varan eller tjänsten som bär märket, vet varifrån pro-

dukten har sitt ursprung.69 Med ursprung kan menas skilda slag, dels ett faktiskt ursprung 

dels ett kommersiellt ursprung. Faktiskt ursprung kan i sin tur delas upp i den som faktiskt 

producerat varan eller det geografiska ursprunget för varan.70 Att ursprungsfunktionen 

skulle skydda det geografiska ursprunget kan inte stämma eftersom art 6.1 b i varumärkes-

                                                 
65 Se t.ex. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 89, Tiili, Virpi, Om varumärkets funktioner, NIR 1970 s 242. 

66 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 89. 

67 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 102. 

68 Tiili, NIR 1970 s 242. 

69 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 48, mål C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & 
Austria GmbH, REG 2005, s. I-8551, punkt 23. 

70 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 78. 
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direktivet uttryckligen undantar rätten från en varumärksinnehavare att hindra tredje man 

att använda uppgifter om varor eller tjänsters geografiska ursprung. 

I praxis har det uttryckts att ursprunget inte ska bestämmas på grund av vem som är tillver-

karen utan med hänvisning till det centrum där tillverkningen styrs.71 Numera är det veder-

taget att ett varumärke har ett kommersiellt ursprung och att det faktiska ursprunget inte 

längre är det ursprung som skyddas. Det kommersiella ursprunget är istället den person el-

ler företag som är varumärkesinnehavare.72 Att det faktiska ursprunget skulle skyddas skulle 

ge en snedvriden effekt eftersom exempelvis Volvo idag ägs av kinesiska Geely, så skulle 

Geely skyddas av ett eventuellt varumärkesintrång på Volvo. Den som behöver skyddas är 

istället Volvo, vilket görs om det är det kommersiella ursprunget som skyddas.  

Rekvisitet risk för förväxling vid avgörande om ursprungsfunktionen har blivit skadad är 

inte samma bedömning som den som stadgas i art. 5.1 b i varumärkesdirektivet. Genom att 

läsa engelska versioner av rättsfall är risken för förväxling enligt direktivets lydelse likelihood 

of confusion. Medan den risk för förväxling som ska företas vid bedömning om skada skett på 

ursprungsfunktionen kallas på engelska, without any possibility of confusion.73 Det test som ska 

ske enligt art. 5.1 b kallas global assesment test.74 Vid bedömningen huruvida ursprungs-

funktionen har skadats ska endast risken för förväxling av varorna eller tjänsterna tas i be-

aktande.75 Det ska inte prövas huruvida det föreligger en risk att konsumenten eller slutan-

vändaren blandar ihop varumärket och tecknet tredje man använder sig av.  

Arsenal-målet76 handlade om att tredje man hade anbringat på sina produkter (halsdukar) 

tecknet Arsenal vilket fotbollslaget Arsenal hade varumärkesskyddat för sina egna produk-

ter i kategorin konfektionsartiklar, sportkläder och skor.77 EUD fastslog, genom att tredje 

man använde tecknet på sina produkter så kunde detta ge ett intryck av att det fanns ett 

                                                 
71 Mål C-9/93 Ideal Standard, punkt 37. 

72 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 81.  

73 Jmf svensk och engelsk version av mål C-120/04 Medion, punkt 23-24. Bedömningen i mål C-206/01 Ar-
senal gällde art 5.1 a i direktiv 89/104/EEG. 

74 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 663. Detta test ska företas för att avgöra 
om art 5.1 b kan aktualiseras. Av utrymmesskäl ska det inte utredas när detta kan ske. 

75 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 48. 

76 Mål C-206/01 Arsenal.  

77 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 13, 39.  
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materiellt samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesin-

nehavaren.78  

Google-målet79 består av tre olika fall med liknande omständigheter varvid domstolen be-

svarade de ställda frågorna med samma svar. Det kommer därför bara att redogöras för ett 

av målens omständigheter. Omständigheterna var följande. Google är en sökmotor på In-

ternet, där en internetanvändare kan göra en sökning på ett eller flera ord varvid sökmotorn 

visar de webbplatser som bäst överensstämmer med ordet eller orden.80 Google erbjuder 

även en söktjänst kallad AdWords. Tjänsten gör att näringsidkare kan, genom att välja ett 

eller flera sökord, få en reklamlänk till sin webbplats visad, när de valda sökorden samman-

faller med de förfrågningar som en internetanvändare skriver in i sökmotorn. Reklamlän-

ken visas under rubriken ”Sponsrade länkar” som visas på skärmen.81 När internetanvända-

re sökte på varumärket Vuitton (varumärkesinnehavare) på Googles sökmotor, visades un-

der rubriken ”Sponsrade länkar”, länkar till webbplatser varifrån imitationer av Vuittons 

produkter salufördes (tredje man).82 Frågan var huruvida ursprungsfunktionen skadas när 

en internetanvändare skriver in ett sökord, som är identiskt med ett varumärke, visar en 

annons från tredje man som är en konkurrent till varumärkesinnehavaren, var framförallt 

hur annonsen presenterades.83 Vidare fortsatte EUD med att konstatera att funktionen 

skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör en normalt infor-

merad och skäligen uppmärksam internetanvändare huruvida de varor eller tjänster som av-

ses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska 

band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.84 EUD fortsatte med att ge 

ansvaret till den nationella domstolen huruvida skada eller risk för skada förelåg på ur-

sprungsfunktionen av de angivna förutsättningarna.85 Om en tredje mans annons antyder 

att det föreligger ett ekonomiskt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren 

                                                 
78 Mål C-206/01 Arsenal, punkt 56.  

79 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google. 

80 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 22. 

81 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 23. 

82 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 29. 

83 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 83. 

84 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 84. 

85 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 88. 
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föreligger det skada på ursprungsfunktionen. Är annonsen så vag när det kommer till att 

visa ursprunget för varorna eller tjänsterna, att en normalt informerad och skäligen upp-

märksam internetanvändare med hjälp av reklamlänken, och det reklammeddelande som 

följs kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren el-

ler om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren. Även i detta fall 

föreligger skada på ursprungsfunktionen.86  

Ursprungsfunktionen måste anses vara en av de starkaste funktionerna ett varumärke har 

idag. Dels genom dess konstanta upprepande genom praxis, men troligtvis även för att 

funktionen faktiskt finns i ingressen till varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.  

3.2.4 Innebörden av kvalitetsfunktionen 

Kvalitetsfunktionen har under en lång tid antytts i EUD:s praxis. Den tydligaste innebör-

den av kvalitetsfunktionen framgick första gången i HAG II-fallet87. Där uttryckte domsto-

len att företag, i ett system med sund konkurrens, måste vara i stånd att locka till sig kon-

sumenter och kunder genom att hålla en viss kvalitet på sina varor och tjänster. För att det-

ta ska vara möjligt krävs det att det finns särskilda kännetecken som identifierar varor och 

tjänster. Domstolen fortsatte vidare, för att denna funktion ska kunna vara möjlig måste det 

utgöra en garanti för att alla produkter som bär varumärket har framställts under kontrollen 

av ett enda företag som är ansvarig för deras kvalitet.88 Om konsumenten inte längre kunde 

identifiera den märkta produktens ursprung, skulle varumärkesinnehavaren kunna få skul-

den för en dålig kvalitet som han inte var ansvarig för.89  Kvalitetsfunktionen har sedan bli-

vit bekräftad i ett flertal fall.90 I senare fall har EUD klarlagt att kontrollen innebär möjlig-

heten att kontrollera varornas kvalitet, inte det faktiska utförandet av kontrollen.91 Det 

finns inget specifikt test uttalat av EUD huruvida tillvägagångssättet ska gå till för att fast-

ställa att en skada föreligger på kvalitetsfunktionen. Utan det har istället lämnats till de na-

                                                 
86 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 89-90. 

87 Mål C-10/89 HAG II. 

88 Mål C-10/89 HAG II, punkt 13.  

89 Mål C-10/89 HAG II, punkt 16. 

90 Mål C-9/93 Ideal-Standard, punkt 37, mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer 
Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, mål C-487/07 L’Oréal, 
punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77, mål C-558/08 Portakabin, punkt 30. 

91 Mål C-9/93 Ideal-Standard, punkt 37. 
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tionella domstolarna att pröva om en skada föreligger på kvalitetsfunktionen. Vad kvalitets-

funktionen innebär och dess syfte får stöd sökas och hittas i doktrin. 

Det är här av intresse att ställa sig frågan vad det är för slags kvalitet som skyddas av en 

kvalitetsfunktion. Inom doktrin har två slags kvalitativa egenskaper presenterats.92 Den för-

sta typen av kvalitet består av en bils alla beståndsdelar, hur den är byggd, hur bilens alla 

komponenter är konstruerade och sammansatta, vilket material komponenterna och bilen 

är gjorda av o.s.v. Denna kvalitet kan fastställas genom olika tester, det kan prövas huruvi-

da t.ex. en motor förändras över tiden. Det är således möjligt att rent faktiskt fastställa en 

viss given kvalitet, eller annorlunda uttryckt en faktisk prestanda. Detta kallas den objektiva 

kvaliteten.93 Den andra kvaliteten är den subjektiva kvaliteten. Denna kvalitet avser varans 

förmåga att bestämma ett visst behov hos konsumenten eller slutanvändaren. Varumärket 

blir för konsumenterna en symbol som gör att varans karakteristiska och typiska egenska-

per visas. Konsumenten ser varumärket och kan då räkna med att varan som bär tecknet 

har en viss kvalitet. Därmed kan varumärkesinnehavaren främja avsättningen av sin pro-

dukt genom att använda sig av dess goda rykte i reklam.94 Dessa två typer av kvaliteter kan 

ha ett samband, då det sker en förändring i den objektiva kvaliteten, t.ex. att råvarorna blir 

sämre, kan det sedan påverka den subjektiva kvaliteten om det typiska behovet som en 

produkt tillfredsställer förändras.95 Det vill säga om produktens karaktäristiska och typiska 

kvalitativa egenskaper ändras innebär det en förändring av den subjektiva kvaliteten.96  

Kvaliteten som erbjuds är inte absolut utan det är upp till framställaren (varumärkesinne-

havaren) att själv besluta vilken kvalitet en vara ska hålla. Däremot görs detta på egen risk, 

försämras kvaliteten på varan är ju risken att konsumenten slutar köpa varan. Även om va-

rumärket innefattar en kvalitetsgaranti i rättslig mening, så utgör den en garanti i ekonomisk 

praktisk mening.97  

                                                 
92 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 90. 

93 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 90, Tiili, NIR 1970 s 242. 

94 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 90. 

95 Tilli, NIR 1970 s 243. 

96 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 92. 

97 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 13 mars 1990 i mål C-10/89 SA CNL-
SUCAL NV mot HAG GF AG, ECR 1990, s. I-3711, punkt 18. 
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Sammanfattningsvis går det inte riktigt att fastställa konkret vad det innebär med att kvali-

teten garanteras. Från EUD:s praxis är det inte helt klarlagt vad skyddet ska innebära, för-

utom att varumärket ska utgöra en garanti för alla varor som bär märket ska ha framställts 

under kontroll av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet. Däremot torde det vara 

den subjektiva kvaliteten som skyddas, detta stöds av uttalandet i Ideal-Standard-målet (vil-

ken kontroll som är avgörande) och i doktrin samt uttalandet från generaladvokaten. Av 

generaladvokatens uttalande torde denne syfta på den objektiva kvaliteten när denne talar 

om framställarens valfrihet att ändra kvaliteten i en vara, medan en garanti i ekonomisk 

praktisk mening torde syfta på den subjektiva kvaliteten.   

3.2.5 Förhållandet mellan kvalitets- och ursprungsfunktionen. 

Det framstår som klart att kvalitets- och ursprungsfunktionen är två åtskilda funktioner.98 

De existerar som två självständiga funktioner, med var sitt innehåll som skyddar var sin del 

av varumärket. Vad kvalitetsfunktionen exakt skyddar går inte att ge ett konkret svar på. 

Det finns inget stöd i praxis huruvida det ska prövas för att se om en skada skett på kvali-

tetsfunktionen. Däremot är de starkt sammankopplade, de är mer eller mindre integrerade. 

Frågan är egentligen vad en konsument egentligen får ut av att veta att ett visst varumärke 

har ett speciellt ursprung. En konsument torde inte vara intresserad av var en vara eller 

tjänst har sitt ursprung sett självständigt och fristående från andra faktorer. Utan det är 

istället så att en konsument förknippar ett visst varumärke med en viss given kvalitet, sam-

ma ursprung innebär samma kvalitet.99 Även illustrerat på detta vis: 

Ett bestämt märkeett bestämt ursprungen bestämd kvalitet.100 

Att detta förhållande existerar framhölls även av generaladvokatens förslag till avgörande 

att kvalitetsfunktionen och ursprungsfunktionen är starkt förknippade med varandra.101  

                                                 
98 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77, mål C-558/08 

Portakabin, punkt 30. 

99 Levin, NIR 1994 s 523.  

100 Tiili, NIR 1970 s 242. Det ska nämnas att bilden var i samband med artikelförfattarens genomgång av ga-
rantifunktionen. Det är däremot en tänkbar illustration av förhållandet mellan ursprungsfunktionen och 
kvalitetsfunktionen.  

101 Generaladvokat Jacobs förslag i mål C-10/89 SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG, punkt 18. 
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3.2.6 Sammanfattning av ursprungs-, kvalitets- och garantifunktionen 

Som det har konstaterats är ursprungs- och kvalitetsfunktionen två självständiga funktioner 

med ett nära förhållande. Även om det för den genomsnittliga konsumenten inte är bety-

delsefullt var en vara eller tjänst har sitt ursprung, utan endast tillsammans att det garanterar 

en viss given kvalitet, är det skyddet för varumärkesinnehavare som måste garanteras. Ga-

rantifunktionen torde inte längre vara en självständig funktion utan är en del av både ur-

sprungs- och kvalitetsfunktionen, varumärket ska garantera varan eller tjänstens ursprung 

och garantera varan eller tjänstens kvalitet. Av funktionerna är det bara ursprungsfunktionen 

som EUD verkligen har uttryckt ordentliga riktlinjer för hur prövningen ska gå till för att 

fastställa om det föreligger skada på funktionen eller inte. Det återstår att se om EUD läg-

ger fram ett test för att avgöra huruvida kvalitetsfunktionen skadas eller kan skadas. 

3.3 Reklamfunktionen 

3.3.1 Förhållandet mellan reklamfunktionen och andra funktioner 

Som framgått av uppsatsens tidigare delar är det inte enkelt att diskutera funktioner efter-

som många har varit och är i viss mån integrerade, EUD har inte alltid varit tydlig samt att 

en oenig doktrin har hävdat att vissa funktioner har hört ihop medan andra varit självstän-

diga. Det har, angående reklamfunktionen, hävdats dels att funktionen har varit en del av 

en garantifunktion102 dels att funktionen är härledd från ursprungsfunktionen.103 Reklam-

funktionen kan inte ha något värde eller syfte om det inte vore för att visa var varumärket 

har sitt ursprung.104 Det har även förekommit i doktrin att reklamfunktionen borde erkän-

nas ett starkt och självständigt skydd.105 I och med domstolens avgörande i Google och 

L’Oréal fallet är detta numera avgjort att funktionen är självständig: ”Bland dessa funktio-

ner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna va-

rans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet 

att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, 

                                                 
102 Tiili, NIR 1970 s 243. 

103 Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 29 april 1997 i mål C-337/95 Parfums 
Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. I-6013, punkt 42. 

104 Generaladvokaten Jacobs förslag i mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior 
mot Evora BV, punkt 42. 

105 Levin, NIR 1994 s 519 f och 524 ff. 
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investerings-, och reklamfunktioner.”106 Således är reklamfunktionen en självständig funk-

tion som är en del av varumärkets skyddscirkel.  

3.3.2 Reklamfunktionen i dagsläget 

Reklamfunktionen har under en lång tid diskuterats i praxis.107 I och med Google-fallet blev 

reklamfunktionens syfte definierad. EUD uttryckte följande: ”Näringslivet karakteriseras av 

ett varierat utbud av varor och tjänster. En varumärkesinnehavare kan därför, utöver målet 

att med sitt varumärke ange ursprunget för sina varor och tjänster, även ha som målsätt-

ning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter.”108 

Av tidigare praxis framkommer det att varumärkets värde inte fick påverkas av en återför-

säljares reklam genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och 

aura av lyx.109 Detta uttalande får anses innebära vara en del av reklamfunktionen. Reklam 

har som syfte att informera och övertyga en konsument, vilket just dragningskraften, pre-

stigefyllda framtoning samt aura av lyx, torde bidra till.  

Då det inte av EUD är tydligare förklarat vad reklamfunktionen innebär får stöd sökas i 

doktrin. Med reklamfunktionen får varumärket självt, utan en koppling till en vara eller en 

tjänst, förmågan att attrahera konsumenter. De varumärken som har en reklamfunktion har 

ett egenvärde.110 Det är inte längre varan som är det dominerande momentet i en mark-

nadsföringsprocess utan kännetecknet har istället blivit en självständig beståndsdel. För att 

locka och övertyga konsumenter är det naturligt för en näringsidkare att använda sig av sitt 

varumärke i marknadsföring. För att lyckas med en bra marknadsföring krävs det idag en 

strategi där varumärket idag intar en viktig plats.111 Domstolen hävdade att syftet var att 

övertyga konsumenten. I likhet med domstolens argument torde syftet med reklamfunktio-

nen vara att se till att åstadkomma ett beslut hos konsumenten som gör att denna bestäm-
                                                 
106 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77, mål C-558/08 

Portakabin, punkt 30. 

107 Nordell, Per Jonas, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oréal) och 
de förenade målen C-236/08—C-238/08 (Google), NIR 2010, s 270. 

108 Förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 91. 

109 Mål C-337/95 Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, REG 1997, s. 
I-6013, punkt 45. Domstolen talade inte uttryckligen om reklamfunktionen av ett varumärke men däremot 
var frågan som ställdes till domstolen och besvarades, huruvida ett varumärkes reklamfunktion kunde ska-
das. Därför är detta uttalande viktigt för att utreda varumärkets reklamfunktion.  

110 Tiili, NIR 1970 s 244. 

111 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 93.   
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mer sig för att köpa varan eller tjänsten.112 Denna funktion skyddar däremot inget reellt och 

konkret tagbart, utan är endast ett verktyg för att skapa förväntningar hos konsumenterna 

och köparna.113 Av det sagda får varumärket ett egenvärde, en image, som självmant existe-

rar utan en koppling till en vara eller en tjänst, en funktion att attrahera och skapa ett begär.  

Det torde vara dessa förväntningar som ska skyddas, för att övertyga konsumenter måste 

förväntningar skapas. Det ska tilläggas att det inom doktrin hävdas att reklamfunktionen 

endast finns hos berömda märken.114 För att skyddet ska uppstå krävs det att märkets egen-

värde/goodwill har blivit så upparbetad varvid reklamfunktionen kan uppstå.115  

Det är inte helt klarlagt vad som menas med reklamfunktionen då EUD inte har valt att ut-

veckla den fullständigt. Det sagda bygger på doktrin och vad som kan tänkas med domsto-

lens otydliga uttalande egentligen innebär. För tillfället är reklamfunktionen mycket vid och 

var dess gräns är i dagens rättsläge inte möjlig att se. Mycket tyder dock på att i framtiden 

kommer funktionen få ett starkt skydd eftersom, av det sagda, varumärket är nu för tiden 

självt ett märke, ett tecken, som ensamt kan locka till sig konsumenter och tänkbara köpare. 

3.4 Kommunikations- och investeringsfunktionen 

3.4.1 Deras existens 

Som tidigare nämnts har EUD bekräftat existensen av kommunikations- och investerings-

funktionen.116 Varken i L’Oréal eller Google målet prövades eller gavs en definition vad 

funktionerna har som syfte och vad de skyddar. I det förstnämnda målet konstaterades en-

dast att funktionerna existerade och sedan var det upp till den nationella domstolen att 

pröva huruvida skada förelåg på dem. I Google fallet var det endast ursprungsfunktionen 

och reklamfunktionen som prövades. Av det sagda existerar funktionerna men vad de 

skyddar, deras förhållande till varandra, får utredas med hjälp av äldre praxis samt doktrin. 

                                                 
112 Tiili, NIR 1970 s 244. 

113 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 94. 

114 Tiili, NIR 1970 s 244.  

115 Levin, Marianne, Debatt Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s 472.  

116 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77. 
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3.4.2 Kommunikationsfunktionen 

Det är numera vedertaget att varumärken har blivit effektiva kommunikationsmedel. I 

många fall står de för egenskaper så som kommersiellt ursprung samt för egenskaper och 

attityder hos förbrukarna eller konsumenterna. Varumärket blir en informationsskälla angå-

ende varans egenskaper så som innehåll, kvalitet och pris. Varumärket blir ett budskap, där 

varans kommersiella ursprung är dess sändare och konsumenterna blir mottagare. Varu-

märket hjälper konsumenten att orientera sig i den djungel av varor och tjänster som nume-

ra finns genom dess identifierande och individualiserande förmåga. Varumärket som ett 

kommunikationsmedel blir således allt viktigare.117  

Ett annat synsätt på kommunikationsfunktionen är att den består av reklam-, kvalitets och 

investeringsfunktionen.118 Det är inte här talan om att skydda varumärket så att konsumen-

ten inte blir förvirrad, vilket är syftet med ursprungs-, kvalitets-, och garantifunktionerna. 

Vad effekten blir på konsumenten är inte längre relevant utan istället handlar det om att 

konkurrenter inte ska få en orättvis fördel av ett varumärkes rykte. Fokus ligger på värdet 

av själva varumärket.119  

I generaladvokatens uttalande till Sieckmannfallet gavs följande kommentar angående 

kommunikationsfunktionen: ”Varumärkets grundläggande funktion är att konsumenten 

skall kunna identifiera varors och tjänsters ursprung och kvalitet. Ett varumärke ger de va-

ror som tecknet representerar en image och ett anseende: detta är varumärkets renommé. 

Det är således fråga om att upprätta en dialog mellan tillverkare och konsumenter. För att 

de senare skall känna till varorna informeras de, och ibland övertalas de också av tillverka-

ren. Varumärket är i själva verket kommunikation.”120 

Uttalandet tyder på att kommunikationsfunktionen skulle vara överordnad både ursprungs-

funktionen och kvalitetsfunktionen. Eller kan det vara så att en kommunikationsfunktion 

inte existerar som en funktion, vilket stöds av sista meningen i uttalandet. Dock uppstår 

problem eftersom kommunikationsfunktionen har blivit bekräftad som en självständig 

funktion i praxis.  
                                                 
117 Nordell, NIR 2010 s 271 f.  

118 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 578. 

119 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 578. 

120 Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 6 november 2001 i mål C-
273/00 Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, REG 2002, s. I-11737, punkt 19.  
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3.4.3 Investeringsfunktionen 

Numera är det klarlagt att investeringsfunktionen är en fristående funktion, erkänd av 

EUD.121 Av tidigare praxis har inte investeringsfunktionen som sådan getts en innebörd 

hur den ska tolkas eller tillämpas. Utan det har vid bedömningen huruvida ett varumärke 

har erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning setts till vilka investeringar som har 

gjorts för att saluföra en vara.122  

I målet var bedömningen hur pass stora investeringar som var gjorda i varumärket för att 

saluföra det och för att avgöra om varumärket hade erhållit särskiljningsförmåga. Dels kan 

särskiljningsförmåga erhållas genom användning av varumärket, det vill säga vid uppkoms-

ten av varumärket och dess funktioner.123 Dels är det av betydelse vid eventuella konflikter 

då ett inarbetat varumärke erhåller ett speciellt skydd enligt art 5.2 varumärkesdirektivet, 

vilket kräver att det har särskiljningsförmåga. Investeringsfunktionen har då betydelse på 

inarbetningsfaktorn, alltså dels vid skyddets uppkomst (art 3.3 varumärkesdirektivet) samt 

varumärkets skyddsomfång vid konflikter (art 5.2 varumärkesdirektivet).124 Således är inar-

betningsfaktorn en del av investeringsfunktionen, ett varumärke som det investeras i, byggs 

upp, blir mer känt på marknaden som sedan tydliggörs och uppmärksammas av konsumen-

ter och slutanvändare, vilket resulterar i att det blir inarbetat.  

Det är numera vedertaget att ett varumärke är en investering, tid och pengar spenderas på 

att göra slutanvändaren och konsumenten uppmärksammad på ett varumärke. Varumärket 

kan sedan bli sålt, licenserat och tilldelat.125 Utförligare uttryckt börjar kedjan med att det 

investeras i ett varumärke varvid det blir mer och mer inarbetat. När sedan varumärket blir 

mer och mer inarbetat desto större goodwill och egenvärde får varumärket och blir därmed 

något som kan omsättas självständigt, frikopplat från de varor som det från början var för-

knippade med eller gjorde reklam för. Ju mer det investeras desto mer blir varumärket in-

arbetat och desto större blir skyddet.126 Då varumärket blir inarbetat (mer investerat) desto 

                                                 
121 Mål C-487/07 L’Oréal, punkt 58, förenade målen C-236/08—C-238/08 Google, punkt 77. 

122 Förenade målen C-108/97 och C-109/97 Chiemsee, punkt 51. 

123 Art 3.3 varumärkesdirektivet. 

124 Nordell, NIR 2010 s 272 f. 

125 MacQueen m fl, Contemporary Intellectual Property Law and Policy, s 574.  

126 Nordell, NIR 2010 s 273. 
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större är dess skydd i enlighet med artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Det är här av intresse 

att ta upp förhållandet mellan reklam- och investeringsfunktionen. Ett tänkbart tankesätt 

torde kunna vara att varumärkesinnehavaren börjar med att investera i ett varumärke, byg-

ger upp det genom investeringar varvid den erhåller ett egenvärde, goodwill och blir där-

med känt på marknaden varvid reklamskyddsfunktionen uppstår för varumärket. Det finns 

inget stöd för detta synsätt förutom att det inom doktrin127 diskuterar att en reklamfunktion 

erhålls först för kända märken. För att ett märke ska bli känt måste det inarbetas och det 

görs genom investeringar.  

3.5 Övriga funktioner 

3.5.1 Inledande kommentarer 

Inom den omfattande doktrinen till varumärkesrätten samt andra uttalanden av generalad-

vokater samt artiklar i tidskrifter förekommer det ett antal olika funktioner. Frågan är hu-

ruvida dessa funktioner har erkänts av EUD och därmed är en del av skyddscirkeln runt 

varumärket.  

3.5.2 Symbolfunktionen 

Att vara en symbol innebär att ange något utan att själv vara det. Kännetecknet är en sym-

bol och utpekar genom att vara en symbol en specifik vara. Symbolfunktionen är att utpeka 

varan utan att vara själva varan eller att ange varuslaget i sig.128 För att denna funktion ska 

kunna uppstå krävs det att kännetecknet har en känneteckensrättslig symbolegenskap. Ett 

kännetecken kan inte vara ett varumärke om den inte har en känneteckensrättslig symbol-

egenskap eller med andra ord uttryckt, särskiljningsförmåga129. Det blir således att särskilj-

ningsfunktionen och symbolfunktionen är samma sak, med den skillnaden att symbolfunk-

tionen tar sikte på kännetecknets semantiska egenskaper medan särskiljningsfunktionen sik-

tar in sig på kännetecknets juridiska egenskaper att kunna verka som ett kännetecken.130 

                                                 
127 Levin, Marianne, Debatt Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svensk perspektiv, NIR 1996 s 300. 

128 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 72. 

129 Jmf art 2 varumärkesdirektivet. 

130 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 73. 
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3.5.3 Särskiljningsfunktionen 

För att ursprungsfunktionen ska kunna fylla sitt syfte ska varumärket garantera att konsu-

menten eller slutanvändaren varan eller tjänstens ursprungsidentitet, så att denna utan risk 

för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra varor och tjänster med annat 

ursprung.131 Frågan är om EUD har accepterat att särskiljningsfunktionen är en självständig 

funktion eller om den är en del av ursprungsfunktionen. Dock är det viktigt att hålla i min-

net att ett tecken inte kan vara ett varumärke om den inte har särskiljningsförmåga.132  

Denna funktion har under en lång tid förekommit i litteraturen.133 Med funktionen avses att 

varumärket är ett individualiseringsmedel som gör att en näringsidkare kan skilja sin vara 

från andra näringsidkares varor. Funktionen delas sedan in i en positiv respektive negativ 

komponent. Den negativa komponenten är att alla produkter försedda med varumärket X 

skiljer sig från alla andra produkter som inte har varumärket X på sig.134 Det kan även be-

skrivas på det sättet att kännetecknet inte får utpeka någon annans varor.135 Den positiva 

komponenten är att alla varor försedda med ett och samma varumärke har någon eller någ-

ra gemensamma konstanta egenskaper. Dessa konstanta egenskaper anses vara att visa va-

rans ursprung respektive kvalitet.136 Levin gjorde i sin framställning gällande att detta var en 

individualiseringsfunktion; ”Även om företaget inte är känt, så har märket en individualise-

ringsfunktion. Man frågar efter en viss typ av varor och vet att de märkta varorna är en viss 

typ.”137  

Det är lätt att tankegången kommer in på ursprungsfunktionen samt hur en eventuell själv-

ständig särskiljningsfunktion skulle kunna skadas med tanke på att ett tecken inte är ett va-

rumärke utan särskiljningsförmåga.  

                                                 
131 Mål C-39/97 Canon, punkt 28. 

132 Art 3.1 b varumärkesdirektivet.  

133 Tiili, NIR 1970 s 241, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 72.  

134 Tiili, NIR 1970 s 241. 

135 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 74. 

136 Tiili, NIR 1970 s 241, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 73. 

137 Levin & Koktvedgaard, Lärobok i Immaterialrätt, s 390. 
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3.5.4 Individualiseringsfunktionen 

Denna funktion är mycket lik särskiljningsfunktionen och det är inte helt enkelt att se dess 

linjer. Ett konkret svar är inte möjligt att ge var skillnaden mellan de två funktionerna är på 

grund av varumärkets alltmer komplexa funktion inom marknaden.138 Däremot verkar det 

som funktionen syftar till hur kännetecknet kommunicerar och individualiserar varan gent-

emot omsättningskretsen. Individualiseringsfunktionen tar därvid sikte på att kommunicera 

kännetecknet till omsättningskretsen. Särskiljningsfunktionen syftar på att särskilja medan 

individualiseringsfunktionen syftar till att kvalitativt differentiera kännetecknet. Med andra 

ord är särskiljningsfunktionen kvantitativ medan individualiseringsfunktionen är kvalitativ. 

Omsättningskretsen ska kunna mäta varans egenskaper mot andra liknande varors egen-

skaper, det vill säga individualisera den i förhållande till andra varor, inte bara skilja den 

från andra varor.139 Liknande resonemang förs av Riis, att varumärkets ämne är att med ord 

och symboler urskilja en bestämd produkt från andra produkter. Varumärket möjliggör 

denna individualisering av bestämda produkter. Därav följer att individualiseringsfunktio-

nen inte skulle ha en självständig roll, utan individualiseringen av en bestämd produkt är en 

förutsättning för att varumärket ska kunna fylla övriga funktioner. Individualiseringen med 

hjälp av ett varumärke spelar först roll när varumärket anger ursprunget (ursprungsfunk-

tion), när varumärket förmedlar upplysningar eller inbringar goodwill från reklam (reklam-

funktionen) och till sist när varumärket skapar en förväntan om vissa egenskaper med viss 

kvalitet (garantifunktion). Ur individualiseringsfunktionen härleds således ursprungs-, re-

klam- och garantifunktionen.140 

3.5.5 Marknadsstyrande funktion och konkurrensfunktion 

Som tidigare nämnts är dessa två funktioner inte uttryckligen konstaterade av EUD. Nedan 

ska det därför kort presenteras vad funktionerna skyddar enligt doktrinen. Enligt Melin är 

en av varumärkets viktigaste funktioner att låta varumärkesinnehavaren kommunicera di-

rekt med konsumenten utan att behöva ta omvägar via detaljister. Genom att företagen gör 

detta, bygger de upp en bred bas av märkeslojala konsumenter. Detta innebär i sin tur att 

företagen har utvecklat ett starkt konkurrensmedel i förhållande till andra produkter men 

                                                 
138 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 74. 

139 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 75. 

140 Riis, Thomas, Forretningskendetegn og varemaerker med egenvaerdi, NIR 2000 s 19 f. 
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kanske framför allt till andra detaljister. När varumärket får en sådan starkt ställning får in-

nehavaren av märket en stark ställning i distributionskedjan, varvid denna har ett bra och 

starkt utgångsläge vid förhandlingar med olika detaljister.141 Detta räknas som varumärkets 

konkurrensfunktion.  

Varumärkets marknadsstyrande funktion innebär i grova drag att innehavaren av ett varu-

märke väljer ett bra kännetecken för att det i ett senare led ska kunna påverka omsättnings-

kretsen att köpa en viss vara. I denna funktion ligger det att varumärket fungerar som ett 

positioneringsinstrument.142 Företag väljer att betjäna en viss marknad med ett flertal varu-

märken, där vart och ett är distinkt positionerat med utgångspunkt på målgruppens behov 

samt att hänsyn tas till konkurrerande märkesprodukters positioner på marknaden.143  

                                                 
141 Melin, Frans, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel Om konsten att bygga upp starka varumärken, Lund Uni-

versity Press 1997, s 27. 

142 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 96. 

143 Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel Om konsten att bygga upp starka varumärken, s 27. 
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4 Analys 

4.1 Inledande kommentarer 

Det ska inledningsvis konstateras att syftet med det skydd varumärkesrätten ger är bred och 

vid tolkad. Med tanke på domstolens uttalande angående syftet är det troligt att domstolen 

även i framtiden, till förmån för varumärkesinnehavaren, kommer att säkerställa ett starkt 

skydd för varumärket. Ensamrätten kommer även i fortsättningen få en bred innebörd så 

att ett starkt skydd upprätthålls. Av det sagda är det troligt att varumärkets funktioner 

kommer att få en vid innebörd. Det kan till och med vara så att domstolen kommer att 

bygga på varumärkets funktioner samt utöka antalet funktioner varpå skyddet ytterligare 

stärks.   

4.2 Ursprungs-, kvalitets- och garantifunktionen.  

Ursprungsfunktionen är den funktion som har existerat under längst tid och som EUD ofta 

har hänvisat till. Funktionens syfte är att garantera konsumenten eller slutanvändaren att 

varor och tjänster med samma varumärke har samma ursprung. Det handlar här om ett 

kommersiellt ursprung, det vill säga den som är varumärkesinnehavare eller där ifrån till-

verkningen styrs. Funktionen har en stark källa och är den enda funktionen som klart och 

tydligt återfinns i ingressen till direktivet. Ursprungsfunktionen har dessutom genom praxis 

från EUD blivit konstant upprepad och hänvisad till när det gäller frågor om intrång i va-

rumärken.  

Frågan är dock vad det egentligen är för mening att veta en varas ursprung om det inte är 

för att det symboliserar en viss given kvalitet. En konsument som ser Volvos varumärke 

torde inte fundera huruvida den är producerad av Volvo eller Geely. Mer av intresse för 

konsumenten är genom att se märket så förknippar denna varumärket med bra bilar, en 

snygg design med vissa kvalitativa egenskaper som tillfredsställer ett bestämt behov. Det är 

alltså frågan om den subjektiva kvaliteten som skyddas. Det är varumärkets kvalitetsfunktion.  

Således är dessa två funktioner sammankopplade och frågan är då om de inte skyddar 

samma sak fast i olika led.  

Det är dock inte så enkelt. För låt oss jämföra med varumärket Ullared. Ett lågprisvaruhus 

med försäljning av ett stort antal olika varor som är billiga. Är det verkligen så att konsu-

menten ser varumärket Ullared och tänker att företaget säljer varor med en viss kvalitet och 
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återvänder dit. Så torde fallet inte vara, konsumenter och slutanvändare återvänder därför 

att det är billigt, inte för att varorna håller en viss kvalitet. Jag vill inte hävda att Ullareds va-

ror skulle vara av sämre kvalitet men konsumenten sammankopplar varumärket Ullared 

med billiga varor och inte en viss given kvalitet. Då är ursprungs- och kvalitetsfunktionen 

inte sammankopplade och det gäller att hävda, vid ett eventuellt varumärkesintrång, att en 

av funktionerna har blivit skadad. En intressant tanke är om vissa varumärken har vissa 

funktioner, t.ex. en ursprungsfunktion medan andra varumärken inte har ursprungsfunk-

tionen utan t.ex. en kvalitetsfunktion. Precis som det tidigare har konstaterats är inte garanti-

funktionen längre en självständig funktion utan en del av ursprungs- och kvalitetsfunktionen. 

Dess existens har inte fått bekräftelse av EUD när denna har diskuterat de andra funktio-

nerna samt att det inte är möjligt att garantera ingenting. En garantifunktion kan därför inte 

ha något syfte, det finns ingen innebörd med den, sett på den självständigt. Således existe-

rar inte garantifunktionen som en del av varumärkets skyddscirkel utan denna funktion är 

integrerad med kvalitets- och ursprungsfunktionen. Det är således inte lönt att diskutera en 

garantifunktion eller att hävda att det föreligger en skada på den funktionen.  

Det är här logiskt att ta upp symbol-, särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna, då 

de troligtvis har ett samband med ursprungsfunktionen. Ingen av de tre funktionerna har 

uttryckligen blivit erkända av EUD. De verkar således inte som de är en del av varumärkets 

skyddscirkel. Har ett tecken ingen särskiljningsförmåga kan den inte registreras som ett va-

rumärke, den ska kunna särskilja en vara eller en tjänst från andra varor och tjänster. Vad 

särskiljningsfunktionen faktiskt innebär är svårt att konkret peka på eftersom den har fått olika 

innebörder av doktrin. Dels att den ska kunna särskilja varor och tjänster från andra varor 

och tjänster, dels att varumärket ska kunna individualisera. Med individualiseringsfunktionen 

menas att varumärket ska individualisera en vara eller en tjänst, denna är alltså starkt för-

knippad med ursprungsfunktionen. Men inom detta ligger även att varumärket har en spe-

cifik särskiljningsförmåga för att kunna individualisera en vara eller tjänst. Särskiljningsför-

mågan och individualiseringsfunktionen torde alltså vara sammanlänkande och utöver det, 

vara sammanlänkad med ursprungsfunktionen. Det ligger även i varumärkets natur att 

kunna särskilja och individualisera. Således är frågan vad dessa funktioner skyddar eftersom 

varumärket inte kan vara ett varumärke utan att vara just det funktionerna innebär. 

Liknande resonemang kan föras med symbolfunktionen, även den är troligtvis starkt förknip-

pad med varumärkets grundläggande natur. En symbol är något som anger något utan att 

vara det själv. Ett tecken, som ett varumärke måste vara, är inte även detta att jämställa 
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med en symbol. Tecknet fästs på en vara eller tjänst för att visa och upplysa varan eller 

tjänsten utan att vara just varan eller tjänsten. Således är också symbolfunktionen en del av 

varumärkets natur. Eftersom symbolfunktionen och särskiljningsförmågan innebär samma 

sak är frågan om det är lönt att diskutera huruvida symbolfunktionen är en självständig 

funktion. Som Riis konstaterade i sin artikel diskuterande han endast en individualiserings-

funktion som en förutsättning för de andra funktionerna, sådana som ursprungs-, reklam- 

och garantifunktionerna. Slutsatsen torde vara att symbol- och särskiljningsfunktionen till-

sammans skapar varumärkets grundläggande egenskap, dess natur, varpå den erhåller en 

individualiseringsfunktion som gör att den kan peka ut vissa varor och däri skapas sådana 

funktioner så som ursprungs-, kvalitets- och reklamfunktionen. Slutsatsen blir att symbol-, 

särskiljnings- och individualiseringsfunktionerna inte skyddar varumärket utan är en förut-

sättning för de andra funktionernas existens.  

Sammanfattningsvis kan allt det sagda illustreras på detta vis, låt oss placera varumärket i 

mitten av skyddscirkeln igen. I själva varumärket, alltså i den innersta cirkeln ligger symbol-, 

särskiljnings- och individualiseringsfunktionen, det vill säga att de inte utgör en del av själva 

skyddscirkeln utan ligger i varumärkets natur. Utanför innercirkeln men inom skyddscir-

keln, den yttre cirkeln, återfinns ursprungs- och kvalitetsfunktionen. Två självständiga funktio-

ner, som dels garanterar varan eller tjänstens kommersiella ursprung, dels garanterar den 

subjektiva kvaliteten. Dessa funktioner är en del av att garantera för konsumenten vissa 

egenskaper med varan eller tjänsten som bär varumärket.  

4.3 Kommunikationsfunktionen 

Det är inte helt klarlagt vad funktionen innebär, dess existens är bekräftad av EUD. Att va-

rumärket är bärare av information går inte att argumentera emot och således en kommuni-

kation för varumärkesinnehavaren och dess omsättningskrets. Synsättet från doktrin som 

har blivit presenterat, där kommunikationsfunktionen skulle vara överordnad vissa andra 

funktioner är inte helt otänkbar med tanke på vad ett varumärke är, syftet med att anbringa 

ett tecken på vissa varor och tjänster för att visa ett ursprung. Genom att göra det visas det 

kommersiella ursprunget och det är därav en kommunikation mellan varumärkesinnehava-

ren och dess omsättningskrets. Denna uppsats syfte var att utreda förhållandet mellan olika 

funktioner och slutsatsen måste vara att kommunikationsfunktionen inte är en del av 

skyddscirkeln. Utan den är ett samlingsord för andra underordnade funktioner. Det ligger i 

varumärkets natur att kommunicera med en konsument eller slutanvändare. Det är tänkbart 
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att placera kommunikationsfunktionen i den inre cirkeln tillsammans med symbol-, sär-

skiljnings- och individualiseringsfunktionen. Precis som med den påstådda garantifunktio-

nen torde kommunikationsfunktionen förutsätta att det måste finnas något att kommunice-

ra, så som pris, kvalitet, ursprung eller liknande. Kommunikationsfunktionen skulle alltså 

vara en förutsättning för andra funktioner. Problemet med detta synsätt blir att ett lågpris-

varuhus, somt t.ex. Ullared, dess varumärke innehåller inte en kvalitetsfunktion utan dess 

omsättningskrets återkommer på grund av låga priser. Varumärket kommunicerar därmed 

med konsumenten och slutanvändaren. Föreligger det därmed en kommunikationsfunk-

tion? Svaret på frågan måste vara ett ja. Men faller det inte innanför ursprungsfunktionen? 

Omsättningskretsen ser Ullared, vet dess kommersiella ursprung och kopplar därmed mär-

ket med billiga varor. Slutsatsen är därmed att kommunikationsfunktionen är en del av va-

rumärkets natur, det ligger i det varumärkesrättsliga systemet att märket ska kommunicera 

med omvärlden. 

4.4 Reklam- och investeringsfunktionen och konkurrensfunk-

tionen samt den marknadsstyrande funktionen 

Reklamfunktionen för ett varumärke skyddar själva varumärket utan någon koppling till en 

vara eller tjänst. Funktionen ska attrahera och skapa ett begär hos omsättningskretsen. Det-

ta är starkt förknippat med varumärkets goodwill och egenvärde. En del av reklamfunktio-

nens syfte torde vara att skydda just goodwill och egenvärdet av ett varumärke. Därmed 

torde denna funktion endast uppstå för kända och väl ansedda märken. Denna funktion är 

snarlik och sammanlänkad med investeringsfunktionen, men denna funktion riktar in sig på va-

rumärkets inarbetning och upparbetning, det vill säga innan varumärket erhåller goodwill 

och egenvärde. Förhållandet mellan reklam- och investeringsfunktionen torde se ut på det 

sättet att det investeras, det läggs ner pengar och tid på att bygga upp ett goodwill. Ett bra 

goodwill ger sedan ett reklamvärde, det skapar ett begär, hjälper till att övertyga konsumen-

ten, vilket skyddas av varumärkets reklamfunktion. Således föreligger det ett starkt sam-

band mellan funktionerna. Funktionerna torde vara av vikt då t.ex. Coca-Cola aldrig torde 

kunna skadas på ursprungsfunktionen eller kvalitetsfunktionen. Varumärket är alldeles för 

känt. En konsument skulle troligtvis aldrig mista sig vid köp av en annan läsk eller en annan 

dryck, men för att tredje man inte ska få utnyttja Coca-Colas goodwill och dess varumärke 

måste Coca-Cola kunna visa på att en skada föreligger någon av varumärkets funktioner. 

Dels torde de kunna åberopa investeringsfunktionen för deras långa uppbyggnad (inarbet-
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ning) som grund för varumärkesintrång, dels deras goodwill eller märkets förmåga att över-

tyga eller skapa ett begär (reklamfunktionen) hos omsättningskretsen. Däremot är frågan 

om dessa två funktioner verkligen behövs eftersom varumärkesinnehavaren kan åberopa 

art 5.2 varumärkesdirektivet. Vad är då syftet med funktionerna, är det någon poäng att ha 

en investerings- och reklamfunktion? Tanken är kanske snarare att dessa funktioner ska 

kunna aktualiseras för varumärken som inte är tillräckligt kända för att falla under art 5.2 

varumärkesdirektivet.  

När det handlar om att övertyga omsättningskretsen eller skapa ett begär, vilket reklam-

funktionen gör, är det syftet likt den marknadsstyrande funktionen. Den marknadsstyrande 

funktionens syfte är att varumärkesinnehavaren ska välja ett bra kännetecken eller varu-

märke som sedan används som positioneringsinstrument, som ska styra marknaden till att 

köpa varumärkesinnehavarens varor med hjälp av varumärket. Detta får anses ligga i linje 

med både investeringsfunktionen och främst med reklamfunktionen. Genom att övertyga 

samt skapa ett begär hos konsumenten styr varumärkesinnehavaren marknaden till en viss 

produkt. För att komma fram dit krävs det först att varumärkesinnehavaren investerar i ett 

märke. Slutsatsen blir att en marknadsstyrande funktion inte existerar självständigt, den är 

inte en del av skyddscirkeln. Utan det är antagligen så att den marknadsstyrande funktionen 

är ett samlingsnamn för reklam- och investeringsfunktionen. Detta stöds också på det fak-

tum att EUD inte nämnde den i sin uppräkning av funktioner.  

Ett av syftena med varumärkesrätten är att bevara ett EU-rättsligt system med fri och sund 

konkurrens. Varumärkesrätten ska alltså motverka att en osund och en orättvis konkurrens 

uppstår. Så som konkurrensfunktionen är beskriven och presenterad torde denna funktion 

motverka syftet med varumärkesrätten. Låt oss ta Coca-Cola igen, ett mycket starkt varu-

märke som är värt flera miljarder. I dagens läskedrycksmarknad kan det endast med svårig-

het vara möjligt att försöka etablera sig som enbart dryckestillverkare då Coca-Cola är ett så 

starkt varumärke. Att då låta varumärkesinnehavaren (Coca-Cola) inneha en konkurrens-

funktion i sitt varumärke torde helt strida mot varumärkesrättens syfte. Detta syfte av kon-

kurrensfunktionen torde inte skyddas av EUD vid ett eventuellt varumärkesintrång på 

Coca-Cola. Däremot torde det vara möjligt att prata om varumärkets effekt på marknaden 

genom dess konkurrerande påverkan, men det är en diskussion som hör till den ekonomis-

ka forskningen.  
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Sammanfattningsvis existerar reklam- och investeringsfunktionen som två självständiga 

men sammanlänkande funktioner som tillsammans bildar och är en del av den marknads-

styrande funktionen. Den sistnämnda existerar inte som en del av cirkeln. Konkurrensfunk-

tionen är inte en del av skyddscirkeln och dess existens kan starkt ifrågasättas inom det va-

rumärkesrättsliga juridiska systemet.  

4.5 Funktionernas funktion 

Vad är då poängen med alla dessa funktioner? Ett registrerat varumärke är en immateriell 

rättighet som tillhandahåller varumärkesinnehavaren en ensamrätt att utnyttja den, vilket 

motsatsviss innebär att ingen annan ska kunna få använda sig av varumärket. Varumärkes-

innehavaren har skapat och äger varumärket och ingen annan ska få använda sig av det eller 

annars på ett otillbörligt sätt dra nytta av det. Det ska inte spela någon roll vilken funktion 

som skadas utan direkt ett intrång föreligger av tredje man ska varumärkesinnehavaren 

kunna stoppa honom. Det förefaller då som att funktionernas funktion är att underlätta för 

varumärkesinnehavaren att påvisa intrång på sitt varumärke. Poängen med funktionerna är 

då att varumärkesinnehavaren ska kunna peka på vilken funktion som skadats och således 

att rent processrättsligt visa att ett intrång föreligger på varumärket. Dock kan frågan ställas 

huruvida de diverse funktionerna så att säga inte enbart utgör andra sidan av myntet av det 

reella skydd varumärkesinnehavaren har. Frågan kan sättas in i sammanhanget i den ovan-

förda diskussionen mellan å ena sidan reklam- och investeringsfunktionen och på andra si-

dan kända märken enligt art 5.2 varumärkesdirektivet. Där det reella skyddet är artikeln och 

funktionerna den andra sidan av myntet.  

4.6 Slutsats 

Om det nu kan konstateras att vissa funktioner existerar samt vad varje funktion innebär 

och vad deras inbördes förhållande är, hur starkt är då skyddet? Hur stor och vilka funktio-

ner består då ett specifikt varumärkes skyddscirkel av?  

Det ska börjas med att påminna läsaren att varumärkets skydd och dess funktioner kom-

mer att tolkas stort och brett. Av bara den anledningen kommer skyddscirkeln runt varu-

märket att sträcka sig långt.  

Av nämnda exempel som har dykt upp i analysen (Ullared, Coca-Cola) kan det konstateras 

att vissa funktioner bara existerar hos vissa varumärken. Av det följer att skyddscirkeln 

sträcker sig olika långt och att den varierar i storlek beroende på vilket slags varumärke som 
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ska skyddas. Att då i generella och konkreta termer försöka definiera och fastställa var 

skyddscirkeln runt ett varumärke går är inte möjligt. Det är istället av betydelse vad för 

slags varumärke som ska skyddas i det specifika fallet. Hur långt varumärkets skyddscirkel 

sträcker sig samt vilka funktioner den har måste fastställas från fall till fall. Det är först när 

ett eventuellt intrång föreligger som det går att fastställa vilka funktioner ett varumärke har 

samt hur långt skyddscirkeln sträcker sig.  

Dock är frågan fortfarande varför varumärkesrätten har utvecklats till vad den är nu, där 

det krävs att varumärkesinnehavaren ska kunna peka på en skada på någon av varumärkets 

funktioner för att hävda sin ensamrätt. Till syvende och sist borde systemet vara så att, där 

en varumärkesinnehavare har skapat och äger ett varumärke, ska denne direkt kunna stop-

pa ett intrång eller ett otillbörligt förfarande från tredje man utan kravet på att peka på en 

specifik funktion.  
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