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Inledning 
I min doktorsavhandling ”Expanding trademark protection in the post-consumer society” 
undersöker jag hur ett utvidgat varumärkesskydd i kombination med alltmer varumärkescentrerad 
konkurrens påverkar dels marknader och dels vidare samhälleliga intressen såsom yttrandefrihet 
och kulturell mångfald. Under det förestående akademiska året 2006/2007 kommer jag att 
gästforska i USA inom Hauser Global Law School Program vid New York University. Jag 
fokuserar där på den delen av arbetet som rör yttrandefriheten och den kulturella mångfalden. 
Arbetet är en komparativ rättslig studie där jag jämför EU rätten med amerikansk federal rätt på 
området och för att ge analysen samhällsförankring baseras den på de senaste rönen inom 
sociologisk forskning. Mitt arbete vid New York University är upplagt som ett separat projekt 
och skall resultera i åtminstone en artikel i New York University Global Law Working Papers 
Series.  
 
Syfte och målsättning 
Projektet syftar till att fördjupa kunskapen om hur den pågående utvidgningen av 
varumärkesskyddet på båda sidor om Atlanten i förening med en alltmer varumärkescentrerad 
konkurrens kan påverka yttrandefriheten och den kulturella mångfalden. I takt med att 
slutanvändaren blir alltmer involverad i marknadsprocesserna såsom supporter, kommunikatör 
och medproducent, flyter det som vi kallar marknad alltmer ihop med det som vi kallar kultur. 
Till skillnad från kulturyttringar vars meningsinnehåll sammanfattas i t.ex. politiska symboler, 
statliga/folkgruppers symboler eller religiösa symboler, är inte privatiserade kulturyttringar 
sammanfattade i varumärken föremål för spontana omtolkningar och utvecklingsprocesser. 
Genom t.ex. det amerikanska urvattningsskyddet och liknande vittgående skyddskonstruktioner i 
EU:s varumärkesrätt ges varumärkesinnehavaren en ensamrätt till symbolinnehållet. Hur långt 
bör denna ensamrätt egentligen sträckas? Om företag tar på sig rollen som de mest inflytelserika 
aktörerna i modern västerländsk kultur, skall då inte dessa varumärkeskulturer bli en del av det 
allmänna kulturarvet precis som andra kulturyttringar? Varför skall man t.ex. inte få parodiera på 
väl ansedda varumärken när man kan parodiera på politiska makthavare? Kan en tredjeman 
någonsin anses använda ett varumärke utan kommersiella övertoner? Skall medieinnehållet vara 
oreglerat så att störst finansiella muskler hörs mest? Det är några av de frågor som jag avser att 
besvara i USA. Projektet förväntas bidra till helhetsbilden av varumärkesskyddets roll i det 
framväxande mediasamhället och att ge underlag och förslag till förändring av nuvarande 
rättsförhållanden för att bättre balansera industrins intressen och övriga samhällsintressen på 
området.           
 
Bakgrund – teori och praktik 
På framför allt konsumentmarknaderna är konkurrens genom enbart produktegenskaper och 
kvalitet ett minne blott.1 Redan på 1920-talet konstaterade en av förgrundsgestalterna inom teorin 
om monopolistisk konkurrens, Edward H. Chamberlin, att reklamen hade blivit en del av själva 
erbjudandet som köparen betalade för.2 I efterkrigstidens konsumentsamhälle fick denna insikt 
alltstörre betydelse. I många industrier framstod reklamen som den enda möjligheten att skapa 
konkurrensfördelar (unique selling positions) och enkelheten och kraften i att vinna 
marknadsandelar genom kommunikation medförde en förskjutning i fokus från produkt till 
kommunikation även i branscher där erbjudandet i och för sig kan differentieras genom 

                                                 
1 För en definition av begreppet konsument, se artikel 2(a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG 

av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den 

inre marknaden och om ändringar av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG, 98/7/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 2006/2004 

(direktivet om otillbörliga affärsmetoder), Official Journal (OJ) 2005 L149/22. För en definition av begreppet 

produkt se artikel 2(c) direktivet om otillbörliga affärsmetoder.   
2 E. H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition, 8e utgåvan, Cambridge University Press, 1962, sid 

305–306. 
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produktegenskaper.3 Den klassiska envägskommunikationen genom reklam kom snart att ersättas 
av alltmer raffinerade marknadsföringsmetoder som byggde på tvåvägskommunikation mellan 
marknadens olika aktörer. Från 1960 och framåt har den kommunikativa aspekten av konkurrens 
fått alltmer genomgripande betydelse i näringslivet. I stället för att utgå från en produkt som 
kommuniceras till potentiella köpare har många företag idag vänt produktionsapparaten upp och 
ned så att målgruppens helhetsintryck av erbjudandet styr inte bara marknadsföringen utan även 
produktegenskaper och vilka produkter företaget överhuvudtaget producerar.4 Den 
grundläggande insikten bakom ”branding” är att det egentliga kunderbjudandet är allt det som 
slutanvändaren associerar med varumärket. Enligt klassisk ”branding” litteratur delas säljarens 
kommunikationsverktyg in i fyra kategorier; produkt, pris, plats och påverkan (4P).5 Genom 
holistisk konceptkonkurrens smälter produkt, prisnivå, distribution och försäljningskanaler samt 
marknadsföring samman till ett upplevt erbjudande i slutanvändarens medvetande. Därför har det 
engelska begreppet ”brand” fått en självständig innebörd, separat från det engelska begreppet 
”trade mark”. Jag menar att ”brand”, eller på svenska varumärkeskoncept, bör förstås som 
sinnebilden av ett kommersiellt erbjudande som upptar ett väl avgränsat område i åtminstone 
omsättningskretsens medvetande.  

Genom ”branding” har de kärnvärden som associeras med varumärket trätt i förgrunden 
och produkten har blivit en del av det konceptualiserade erbjudandet. Fokuseringen på kärnvärde 
i stället för på produkt underlättar å ena sidan erövrandet av nya produktmarknader och 
geografiska marknader. Å andra sidan är ”branding” nödvändigt då globaliseringen gör det 
omöjligt för en köpare att förstå vem säljaren egentligen är i de komplexa nätverk av aktörer 
utspridda över jordklotet som utvecklar, producerar och distribuerar en produkt. Utformningen 
av varumärkesskydd har därför blivit helt centralt för konkurrensen på de allra flesta 
marknaderna.6 Varumärkesskyddet har samtidigt förvandlats från att vara blott ett skydd för 
rätten till att använda en symbol i näringsverksamhet till ett skydd för konsumenterbjudandet 
som sådant. För att konkurrens genom ”branding” skall vara möjligt krävs att pris, plats och 
påverkan aspekterna av varumärkeskonceptet skyddas mot att tredjeman parallellimporterar 
märkesvarorna. Medan parallellimport handlar om produkt- och priskonkurrens handlar 
konceptkonkurrens om att försäljning sker genom vissa återförsäljare till priser som är anpassade 
till målgruppen.7 Av samma anledning kräver konceptkonkurrens att vertikala exklusiva avtal 
accepteras.8  

Konkurrens genom ”branding” påverkar såväl marknadsdefinitionen som behovet av 
marknadsreglering och konsumentskydd. Precis som all framgångsrik affärsverksamhet medför 
effektiv ”branding” marknadskoncentrationer och inträdesbarriärer för nya aktörer på 
marknaden.9 Holistisk konceptkonkurrens bidrar till att öka takten och omfattningen av dessa 
marknadseffekter. Konceptkonkurrens är ett framgångsrecept både för att vinna 
marknadsandelar horisontellt och för att utveckla en stark position vertikalt inom 
distributionsledet. När det gäller snabbrörliga konsumentvaror är producentens relation till 

                                                 
3 Se t.ex. D. H. McQuiston, Successful branding of a commodity product: The case of REAL LASER Steel, 

Industrial Marketing Management nr. 33, 2004, sid 345–354. 
4 Se t.ex. D. A. Aaker, Managing Brand Equity, Macmillan, 1991. 
5 E. J. McCarthy, Basic Marketing: A Global Managerial Approach, 15e utgåvan, McGraw – Hill/Irwin, 2004. 
6 Se EG-domstolens dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, SA CNL–SUCAL NV v HAG GF AG (HAG II), 

paragraf 13. Se också generaladvokaten Jacobs yttrande i HAG II av den 30 mars 1990, där han i paragraf 18 

citerar W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2a upplagan, 

Sweet & Maxwell 1989, sid 393.   
7 Debatten om begränsning av varumärkeskonsumtion till EES området är livlig i Europa. Se en tidig, ännu 

oöverträffad analys av F. Beier, Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European 

Market, IIC vol. 21, nr. 2/1990.  
8 Se inom EES området, EG-kommissionens förordning (EG) nr. 2790/1999 av den 22 december 1999 om 

tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden OJ 1999 

L336/21. 
9 Se t.ex. J. S. Bain, Barriers to New Competition, MA: Harvard University Press, 1956. 
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kunden avgörande för att erövra och behålla hyllutrymmet. För att återförsäljaren skall få någon 
del av försäljningsmarginalerna krävs å andra sidan att återförsäljaren har en stark kundrelation 
och ”own brands” förstärker återförsäljarens ställning gentemot producent ledet. Karteller och 
samarbeten framtvingas då endast några få globala aktörer i längden kan vara med i matchen. 
Medan den tidigare så inflytelserika Chicago-skolan argumenterade för att storföretagets 
effektivitet kom samhället i stort till godo menar många ekonomer idag att 
marknadskoncentrationer minskar konsumentnyttan, vilket är det påstådda målet för all modern 
marknadsreglering.10 Då säljaren måste investera enorma summor i marknadsföring för att vara 
ett alternativ för köparen skapas informationsasymmetrier som i sin tur kan snedvrida 
konkurrensen.11 Chicago-skolan har dock fått ett litet uppsving genom Microsoft målen på båda 
sidor om Atlanten.12 Även om vi ofta vill ha ett rikt utbud av alternativa produkter finns det 
marknader där vi i konsumentnyttans namn behöver stordriftsfördelar och standards. 
Förmodligen finns olika behov av marknadsreglering för olika marknadsstrukturer och kanske är 
det därför dags att damma av Harvard-skolans klassiska struktur-åtgärd-prestation paradigm.13  

 Förutom att ”branding” för med sig traditionella former av marknadskoncentrationer och 
inträdesbarriärer, kan ”branding” enligt min mening även skapa nya typer av marknadsstörningar. 
De slagkraftiga, överförenklade ekonomiska modeller som används för att analysera marknader 
berör nämligen inte hur efterfrågan uppstår.14 ”Branding” å andra sidan handlar helt och hållet 
om att skapa efterfrågan. Förskjutningen i fokus från produkt till konsumentens 
helhetsupplevelse av erbjudandet tenderar för det första att göra skillnaden mellan konkurrerande 
produkter alltmer imaginär. Medan det i marknadsföringen framstår som ett livsstilsval att välja 
mobiltelefon består de ledande modellerna av samma teknologi från samma underleverantör och 
operativsystemet i senare Nokia, Ericsson och Motorola telefoner är utvecklat av ett samägt 
bolag. För det andra tillhandahåller ett och samma företag ofta alternativa produkter som blir 
alltmer lika. Några få biltillverkare förser världsmarknaden med buketter av bilmärken som möter 
olika målgruppers preferenser. Ofta är det främst pris, design och märkesmystik som skiljer 
koncernens bilmärken åt. Läskedrycksmarknaden är ändå det bästa exemplet på dessa två typer av 
låtsaskonkurrens då köparen å ena sidan har ett slags kvasival mellan ”brands” med näst intill 
identiska produkter (Coca-Cola och Pepsi) eller ett slags kvasival mellan ”brands” som ägs av 
samma företag (Coca-Cola, Fanta och Sprite). 

För det tredje kan en stark konceptrelation till målgruppen utvecklad kring ett varumärke 
ha en negativ effekt på produktkvaliteten. Det antas slentrianmässigt att efterfrågan baseras på en 
korrelation mellan pris och kvalitet, men då denna korrelation kan sättas ur spel genom 
”branding” är jämviktspriset ett alltför trubbigt verktyg för att avgöra om konkurrensen på en 
marknad egentligen är effektiv för konsumentnyttan.15 Det föreligger visserligen inget automatiskt 
motsatsförhållande mellan ”branding” och produktutveckling då produkten är en viktig del av 
varumärkeskonceptet. En stark image skapad genom pris, plats och påverkan, kan dock ha en 

                                                 
10 För en översikt se K. J. Cseres, Competition law and consumer protection, Kluwer Law International, 2005.  
11 Se å ena sidan G. Stigler, The Organisation of Industry, Irwin, 1969, sid 67–94 och R. A. Posner, The Chicago 

School of Antitrust Analysis, University of Pennsylvania Law Review, nr. 127, 1979, sid 925. Se å andra sidan G. 

A. Akerlof, The Market for ”Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of 

Economics vol. 84 nr. 3, 1970, sid 488–500 och J. Stiglitz, Globalization and its Discontent, Penguin Press, 

2002. Se också M. Spence, Product Selection, Fixed Costs, and Monopolistic Competition, Review of 

Econommic Studies nr. 43, 1976, sid 217–235 och A. Dixit och J. A. Stiglitz, Monopolistic Competition and 

Optimum Product Diveristy, American Economic Review, nr. 67, 1977, sid 297–308.         
12 Se inom EU, EG-kommissionens avgörande av den 24 mars 2004 i mål COMP/C-3/37.792 Microsoft. Se i 

USA, United States v Microsoft Corp., 253 F.3d 34 (D. C. Cir. 2001).     
13 Struktur-beteende-prestation paradigmet utvecklades av Mason och senare av Bain vid Harvard University, se 

P. van Cayseele och R. van den Bergh, Antitrust law in: B. Bouckaert och G. De Geest (red.), Encyclopedia of 

Law and Economics, Volume III, The Regulation of Contracts, Edward Elgar 2000 sid 467-497.   
14 Se t.ex. J. M. Barnett, Shopping for Gucci on Canal Street: Reflections on Status Consumption, Intellectual 

Property and the Incentive Thesis, Virginia Law Review 91, sid 1381, 2005. 
15 Se K. J. Cseres, ovan not 10. 
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konserverande effekt på produktutvecklingen och skapa utrymme för säljaren att sänka 
produktkvaliteten med bibehållen efterfrågan. Tyget i min nya kavaj av ett visst märke är 
uppenbart sämre än tyget i en kavaj av samma märke som såldes för tjugo år sedan. Jag kallar 
sådant missbruk av ett starkt varumärkeskoncept för varumärkesvilseledande. Varumärkesskyddet 
är därför inte längre självklart ett incitament för produktutveckling, utan är snarare ett incitament 
för imageutveckling som ibland kan motverka produktutveckling och pris-/produkt konkurrens.    

Människors preferenser är endast delvis rationella och i processen att skapa 
varumärkeskoncept utvecklas myter, livsstilar och kulturer. Ju mer emotionellt baserat det 
naturliga förstahandsvalet är, ju svårare blir det för konkurrenter att ta marknadsandelar genom 
rationella argument. Om ett varumärkeskoncept blir en del av köparens livsstil institutionaliseras 
inköpsbeslutet. Ett kollektivt oflexibelt inköpsbeteende medför marknadstörningar bortom den 
enskilde köparens kontroll. Betydelsen av kognitiv psykologi och beteendeforskning för att förstå 
hur marknader fungerar har uppmärksammats inom ny institutionell ekonomi.16 Utan några mer 
djupgående sociopsykologiska undersökningar kan antas att behov av rutin i en häktisk tillvaro 
bidrar till institutionaliseringarna. Det är också uppenbart att acceptans, grupptillhörighet och 
självbild ofta blivit viktiga drivkrafter bakom köpbeslut. Varumärkeskonceptet kan även bli en 
trygghet och till och med en vän i en annars värdeosäker värld där nationalstater löses upp, 
samhällen sekulariseras/blir alltmer ortodoxa, familjer splittras, arbeten läggs ned, grannen är en 
främling osv.17  

I och med att marknadens ”osynliga hand” griper in i snart sagt alla aspekter av vår tillvaro 
får ”branding” mycket mer djupgående konsekvenser för samhället än vad som kan beskrivas i 
marknadsdiagram.18 Varumärkessystemet har blivit ett ”lingua franca”, alltså ett språk som förstås 
jorden runt.19 Varumärket exponeras tydligt på alla möjliga varor och på så sätt blir varorna 
medier för att sprida kännedomen om och attityd till varumärket. I dag betalar slutanvändaren 
extra för att associeras med olika varumärken. En köpare som associeras med varumärket 
”Hilfiger” ger andra signaler än en köpare som associeras med varumärket ”Boss”. Frågan är 
dock varför vi skall betala extra för att sprida kännedom om och attityder till säljarens varumärke. 
Om köparen nu skall fungera som marknadsföringskanal kanske köparen istället borde få del av 
vinsten? Ett högt pris kan dock vara själva orsaken till efterfrågan av vissa märkesvaror och en 
prissänkning innebär då ofta en ompositionering av varumärkeskonceptet i slutanvändarnas 
medvetande. 

Det är inte endast genom att köpa och konsumera varor som vi deltar i spelet på 
marknaden. Även våra sociala relationer exploateras i utvecklandet av varumärkeskoncept. I 
mediebruset har vissa företag helt slutat att kommunicera via reklam och satsar istället på ”word 
of mouth”. Förgrundsgestalter i t.ex. ungdomsgrupper, arbetslag eller styrelser kan värvas som 
språkrör för att etablera varumärkeskonceptet som en institutionaliserad del av kultursfären. 
Sociologen Scott Lash har föreslagit att i takt med att människor investerar alltmer känslor i 
varumärken har samhällsmedborgaren förvandlats till i första hand en kommunikatör 
(”communicant”).20 

Då köparna påverkar varumärkets associationer och därmed varumärkeskonceptets image 
har det blivit allt viktigare för säljaren att säkerställa att köparen exponerar varumärket i 
önskvärda sammanhang och på ett önskvärt sätt. Instruerande reklam i olika medier är ett sätt att 

                                                 
16 Se främst D. C. North, Institutions, Institutional Changes, and Economic Performance, Cambidge University 

Press, 1990, och D. C. North, Empirical Studies on Institutional Change, Cambridge University Press, 1996. 
17 S. Fournier, Understanding Consumer–Brand Relationships, Working Paper 96–018, Harvard Business 

School, 1996.  
18 Ang. marknadens osynliga hand se A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

Printed for Messrs. Whitestone, 1776. 
19 R. Cooper Dreyfuss, Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation, Notre Dame 

Law Review nr. 65, 1990. Se även B. Beebe, The Semiotic Analysis in Trademark Law, University of California 

Law Review nr. 51, 2004.  
20 S. Lash, Critique of Information, SAGE Publications Ltd., 2002. 



 6 

trygga varumärkets associationer. Reklamen för klädmärket ”Dressman” kommunicerar inte bara 
chinos och skjortor utan också beteenden och stil. På samma sätt instrueras kvinnor i hur en 
person som kör Citroën Civic förväntas vara. Så långt som möjligt försöker säljaren även göra 
”the communicant” till medlem i en klubb. När det gäller varor som kräver påfyllning eller 
kontinuerligt underhåll gör säljaren allt för att köparen skall bli engagerad i varumärkeskonceptet. 
På så sätt håller sig köparen frivilligt till säljarens erbjudanden utan att det medför uppenbara 
”lock in” effekter. Produkter kan även ges en viss livstid. På så sätt ökas inte bara försäljningen 
utan det säkerställer även att varumärket associeras med de senaste produkterna. Praktexemplet 
är det medlemskap som ett bilköp innebär. Bilköpare bör använda endast vissa anvisade garage 
och samtidigt ges garage utanför säljarens nätverk en tuff match som ibland till och med leder till 
stämningar.21 Efter några år ges bilägaren ett förmånligt erbjudande att köpa en ny bil av samma 
märke mot att byta in den gamla bilen. Allt för att varumärket skall associeras med den nya 
modellen. Visst äger vi de varor vi köper, men ändå inte riktigt. Så långt som möjligt skall vi vara 
lojala mot säljaren och känna ansvar för att varumärkeskonceptet utvecklas på sätt som säljaren 
önskar. 

I mediasamhället har medieinnehåll, nyheter och marknadsföring blandats så att det inte 
längre går att urskilja vad som är vad. Film- och musikbranscherna bygger varumärkescentrerade 
livsstilar, sportevenemang fungerar som kommersiella megafoner, mötesplatser på Internet 
infiltreras av företag, digitala spel är fulla av reklambudskap och PR företagen påverkar 
nyhetsinnehållet.22 Kommersiellt styrda trender och kulturyttringar är mest påtagliga i 
storstäderna och livet i storstäder runt om i världen uppvisar ibland större likheter än livet i stad 
och landsbygd i samma land. Kosmopolitism och multikulturer är sociologiska huvudströmningar 
och ur det ständiga mediaflödet skapas internationella supporterkulturer och globala subkulturer. 
Några exotiska exempel är det italienska fotbollslaget Fiorentinas strategi att kontraktera japanska 
spelare för att utveckla klubbens supporterkultur i japan, den sydafrikanska musikscenen där 
artister kämpar för att höras i flödet av global hip hop musik, och Stockholms krogliv där svensk 
husmanskost är tabu. Även det som vi uppfattar som traditionella kulturyttringar blir alltmer 
exploaterade genom ”branding”. Det är väl känt att Coca-Colas julkampanj 1931 skapade bilden 
av jultomten som jovialisk med röda kläder och stort vitt skägg.23 Detta var den första 
internationella kultureffekten av marknadsföring. Idag associeras i stort sett varje nationell och 
regional högtid med något eller några varumärkeskoncept och de internationellt starkaste 
koncepten vinner alltmer mark. Det är dock inte bara existerande kulturyttringar som är 
språngbrädor för varumärkeskoncept. I konceptkonkurrens exporteras kulturfenomen som 
sådana och några nymodigheter i Sverige är Valentins day och Halloween som firas genom att 
köpa diverse märkesvaror. Ikea är flaggskeppet för export av drömmen om landet i den fjärran 
nord.  

Holistisk konceptkonkurrens likriktar och kommersialiserar kulturer på bekostnad av 
existerande kulturer. Det kan naturligtvis argumenteras att kommersiella kulturer utvecklade kring 
varumärken skulle vara lika äkta och ha samma existensberättigande som traditionella kulturer. 
Det är dock enligt min mening något motbjudande och grundläggande fel med kulturer som 
tjänar privata affärsintressen. Det har gått för långt när det inte finns oaser av tillhörighet utom 
räckvidd för effektivitetskalkyleringar. Detta oavsett hur uppriktiga företagare än är i skapandet 

                                                 
21 Se i EU-rätten främst EG-domstolens dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, Bayrische Motorenwerke 

AG (BMW) and BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik.  
22 Ett exempel på kommersiell kommunikation via public service i Sverige var ”nyheten” på de nationella tv-

nyheterna i somras att det i slutet av juli fortfarande fanns kvar många biletter till friidrotts EM i Göteborg att 

köpa. 
23 Konstnären Haddon Sundblom skapade den idag globala bilden av jultomten, se R Clifton och J Simmons 

(red.), Brands and Branding, The Economist Ltd. I förening med Profile Books Ltd., 2003. Se även P. J. Jeffers, 

Legendes of Santa Claus, Lerner Publications Company, 2001 
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av kundnytta. För att hindra en befarad kulturell utarmning antog UNESCO den 20 oktober 
2005 konventionen för främjande av kulturell mångfald.24 

Kulturer där individens intresse är underställt kollektivets bästa är särskilt mottagliga för 
”branding”. Medan den amerikanska individualismen balanserar upp Elvis Presley-, Coca-Cola- 
och Nike-kulturerna, får kommersiella trender ett enormt genomslag i konforma samhällen som 
det svenska och det japanska. I Japan har det gått så långt att man talar om ”the Sony man” som 
lever ett helt konceptualiserat liv. Sociologen Jean Baudrillard konstaterade redan i slutet av förra 
årtusendet (1998) att konsumentsamhället hade övergått i post-konsumentsamhället.25 Jag 
föredrar termen mediasamhället. Medan näringslivet, och därmed advokaters röster i 
domstolarna, menar att varumärkets ökade samhällsbetydelse nödvändiggör ett utvidgat 
varumärkesskydd, menar jag att just varumärkets ökade samhällsbetydelse nödvändiggör en 
inskränkning av varumärkesskyddet. Om nu ”branding” skall likställas med religiösa, politiska, 
och konstnärliga kulturströmningar bör människor fritt kunna påverka meningsinnehållet i dessa 
varumärkeskulturer. 

I USA är yttrandefriheten manifesterad i det första tillägget till konstitutionen. Därmed är 
den uttryckliga utgångspunkten att individens yttrandefrihet är överordnad kommersiella 
intressen. På liknande sätt manifesteras normhierarkin mellan individens yttrandefrihet och 
kommersiella intressen i flera nationella konstitutioner i Europa, såsom i den franska. I tysk rätt 
däremot är utgångspunkten för viktning av individuell yttrandefrihet och kommersiella intressen 
mer oklar. På EU nivå förkastades nyligen förslaget till konstitution av Frankrike och 
Nederländerna. I förslaget till konstitution står de kommersiella aspekterna av tillvaron i 
förgrunden medan de traditionella fundamentala mänskliga rättigheterna kommer i bakgrunden.26 
Under starkt inflytande av den tyska Ordoliberala-skolan kom också skyddet av immaterialrätter 
att jämställas med, om inte överordnas, yttrandefrihet i EU stadgan om fundamentala 
rättigheter.27 Frågan är vad som egentligen gäller om en tredjeman t.ex. säljer tröjor som 
exponerar ett känt varumärke för att förmedla ett politiskt eller ideellt budskap?28 Medan 
domstolar i flera länder runt om i världen tillämpar reglerna om yttrandefrihet direkt i sådana mål, 
finns starka förespråkare för den amerikanska modellen där viktningen av yttrandefrihet och 
varumärkesskydd oftast sker inom ramen för varumärkesrätten.29 Debatten om 
varumärkesskyddets utsträckning på bekostnad av mänskliga rättigheter och andra övergripande 
samhälleliga intressen är livlig i USA och det finns där flera rättsavgörande på området.30 Inom 
EU området har den här debatten varit livligast i Frankrike på senaste tid.31 Än så länge finns 

                                                 
24 FN:s konvention om kulturell mångfald av den 20 oktober 2005, CLT-2005/Convention Diversity-Cult Rev, 

särskilt artikel 11. Se även R. J. Coombe, Protecting Culturel Industries to Promote Cultural Diversity: 

Dilemmas for International Policy–Making Posed by the Recognition of Traditional Knowledge, In International 

Public Goods and Transfers of Technology Under a Globilized Intellectual Property Regime (K. Maskus och J. 

Reichman red.), Cambridge University Press, 2005.  
25 J. Baudrillard, The Consumer Society: Myths and Structures, SAGE Publications Inc., 1998. 
26 För en översikt av problematiken se EU:s hemsida http://europa.eu.int/eur-lex/sv/about/abc/abc_10.html. 
27 EU:s stadga om fundamentala rättigheter av den 18 december 2000, OJ 2001 C364/1. 
28 Denna situation var nyligen föremål för en uppmärksammad dom från den Sydafrikanska Konstitutionella 

domstolen av den 31 maj 2005 i mål CCT42/04, Laugh it Off Promotions CC v South African Breweries 

International (Finance) BV t/a Sabmark International and Another. 
29 Se R. Cooper Dreyfuss, Surveying the Arsenal: Tools for Reconciling Trademark Rights and Expressive 

Values, Seminar Material, not published, 2006. 
30 Se t.ex. Boston Professional Hockey Assn. v Dallas Cap & Emblem Mfg., 510 F2d 1004, cert denied, 423 U.S. 

868 (United States Courts of Appeal 5th Cir. 1975). Se även Americas Civil Liberties Unions (ACLUs) 

engagemang mot utvidgning av det amerikanska urvattningsskyddet på www.aclu.org. 
31 Se för en översikt B. August, Plus Ca Change…How a French Court May Have Changed Internet Advertising 

Forever: Google France Fined For Selling Trademarked Keywords, 2 Nw. J. Tech. & Intell.Prop. nr. 5, 2004. 
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endast sporadisk harmoniserande rättspraxis på området från EU-institutionerna.32 Därför är det 
viktigt att analysera erfarenheterna från USA i en EU kontext. 

Det är en rimlig utgångspunkt att tredjemans rätt att använda innehavrens varumärke för att 
uttrycka åsikter bör vara överordnad innehavarens intresse av att skydda varumärkets 
konnotationer. Syftet med tredjemans symbolanvändning är avgörande. Idag dras gränsen 
formellt vid om syftet med symbolanvändningen är kommersiellt eller inte. All 
symbolanvändning kan dock ha mer eller mindre kommersiella implikationer. Utanför klara fall 
av varumärkesintrång där tredjemans symbolanvändning medför förväxlingsrisk mellan 
konkurrerande produkter, rör vi oss därför längs en skala av ekonomisk aktivitet. I ena änden av 
skalan är tredjemans syfte med symbolanvändningen rent kommersiell och 
varumärkesinnehavaren bör då kunna skydda varumärket. I andra änden av skalan är tredjemans 
syfte med symbolanvändningen helt ideellt. Omständigheterna i det enskilda fallet bestämmer var 
på skalan t.ex. en varumärkesparodi placeras. Kanske bör varumärkesskyddet begränsas till ett 
område ganska nära tredjemans rent kommersiella användning av varumärkesrelaterade 
symboler?              

Det som komplicerar bilden något när det gäller förhållandet mellan yttrandefrihet och 
varumärkesskydd är att om nu alla har en rätt till yttrandefrihet har även företag och företrädare 
för kommersiella intressen en rätt att obehindrat kommunicera sina budskap. Rätten till 
kommersiell yttrandefrihet kan därför bli ett slagträ för en rätt att utveckla varumärkescentrerade 
kulturer. Avvägningen mellan kommersiella intressen och andra samhälleliga intressen kan därför 
inte göras enbart inom ramen för yttrandefriheten. Kanske vill vi inte ha så mycket reklam i alla 
medier, kanske vill vi att t.ex. nyheter och samhällsprogram skall vara fria från PR, kanske vill vi 
helt enkelt inskränka den kommersiella yttrandefriheten?    

Jag kommer att argumentera för en utveckling av public service i mediasamhället och då 
inte begränsat till klassiska medier såsom radio och tv. Visst måste alla budskap vinklas för att bli 
intressanta, men för den enskilda individen finns så mycket mer intressanta vinklingar än 
kvartalsvinster. Med risk för att framstå som förespråkare för en ”storebrors modell” kommer jag 
att argumentera att även om t.ex. Michael Moores, Naomi Kleins och Noam Shomskys röster 
hörs vida så behövs ett strukturellt skydd mot den påverkan genomkommersialiseringen av 
medierna medför.  

Projektet ligger i den internationella forskningsfronten och Professor Rochelle Cooper 
Dreyfuss som är en av USA:s ledande experter på området har visat det stort intresse. Hon 
kommer att överse det. Europa och USA har mycket att lära från varandra på området.    
 
Genomförande – metod och resultat 
Projektet är en komparativ studie av EU rätten och USA:s federala rätt på området. Arbetet 
genomförs som en rättsdogmatisk studie som syftar till att bedöma det rådande rättsläget och att 
ta fram verktyg för tolkningar och justeringar av rättsregler. Även om ekonomiska modeller är 
viktiga för förståelsen av varumärkesskyddets omfattning kommer jag ej att använda ekonomisk 
metod. Empiri och fakta i det enskilda fallet har blivit allt viktigare för marknadsrättsliga 
bedömningar och jag kommer att ta ännu ett steg och basera arbetet på sociologisk metod.  

För att utveckla en sammanhållen teori utgår jag från samhällets intresse av 
varumärkesskydd. Samhällets behov av varumärkesskydd ställs sedan mot individuell 
yttrandefrihet. Kommersiell yttrandefrihet ställs i sin tur mot övergripande samhällsintressen 
såsom kulturell mångfald och ett icke kommersiellt media-innehåll. Behovet av att skydda 
övergripande samhällsintressen ställs avslutningsvis mot samhällets intresse av varumärkesskydd. 
Jag förväntar mig finna att varumärkesskyddet bör begränsas i stället för att som nu utvidgas. Jag 

                                                 
32 Se särskilt EG-domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club plc. v 

Matthew Reed och EG domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-409/01, Adidas-Salomon AG and Adidas 

Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd.   
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förväntar mig också finna att en utvidgning av public service och skydd av regionala 
kulturyttringar är nödvändiga för en hållbar samhällsutveckling i det globala mediasamhället.  
 
Planerad verksamhet 
Under året som gästforskare vid New York University kommer jag att skriva åtminstone en 
artiklel i New York University Global Law Working Papers Series. Förutom att söka skrivet 
källmaterial som jag endast kan tillgå på plats, såsom beslut från amerikanska Federal Trade 
Commission och deras arbete med skydd av särskilt utsatta kundgrupper, avser jag att inhämta 
förstahandsinformation från förespråkare både för ett utvidgat varumärkesskydd och för ett 
minskat varumärkesskydd.   
 
Relevanta forskningskontakter 
Jag har etablerat en bra kontakt med Rochelle Cooper Dreyfuss som är professor i immaterialrätt 
vid New York University. Jag har även kontakt med Eleonore Fox som är professor i 
konkurrensrätt vid New York University. Eftersom Hauser Global Law School Program är en 
mötesplats för forskare, domare och andra praktiserande jurister från USA och andra länder, 
förväntar jag mig att få många intressanta aspekter på mitt arbete och ett rikt kontaktnät. Särskilt 
kan nämnas gästande doktor Annette Kur från Max Planch Institutet i Tyskland som är mycket 
engagerad i nordisk immaterialrätt och som arbetat särskilt med varumärkesskydd och 
konsumentskydd. Jag avser även att ta direkt kontakt med FN organet UNCTAD, att ta direkt 
kontakt med centrum för kultur och juridik vid Columbia University, och att ta direkt kontakt 
med aktörer i den livliga amerikanska samhällsdebatten på området såsom American Civil 
Liberties Union.  
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