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Sammanfattning
Varumärket är idag att betrakta som en självständig tillgång av stor
ekonomisk betydelse för sin innehavare. Dess värde är i stor utsträckning
frikopplat från de produkter märket används för, ett faktum som bl. a. yttrar
sig i att varumärkeslicensiering blir allt vanligare. Samtidigt är konkurrensen
mellan olika budskap på dagens marknad mycket stor. Det ökar frestelsen att
i marknadsföring anknyta till etablerade varumärken för att dra
uppmärksamheten till det egna budskapet. Varumärkets moderna funktioner
medför således ett behov av skydd mot urvattning, d. v. s. skada på märket i
sig och den goodwill det representerar. 

Varumärkesparodier som fenomen bör betraktas mot bakgrund av dessa
faktorer. Ett utmärkande drag hos denna typ av känneteckensutnyttjande är
att förväxling med originalmärket helst inte skall ske. Parodin bygger istället
på att betraktaren förstår att det rör sig om olika kännetecken, vilket även
medför att betydande förändringar av originalmärket kan behövas. Den
varumärkesrättsliga bedömningen av varumärkesparodier blir därför
problematisk. Detta gäller särskilt när utnyttjande sker inom
varuslagsgränserna eftersom varumärkeslagens skydd i det avseendet tar
sikte på förväxlingssituationen. Utanför varuslagsgränserna är
skyddsmöjligheterna större då risken för urvattning där sätts i centrum.
Diskrepansen mellan skyddsformerna är emellertid olycklig och måste anses
sakna grund. En flexibel tolkning av förväxlingsbegreppet och en glidande
övergång mellan de båda skyddsformerna kan bidra till att forma ett mer
ändamålsenligt varumärkesskydd. Tiden får utvisa om EG-domstolen är
beredd att acceptera en sådan utveckling.

I viss mån kan marknadsföringslagens bestämmelser erbjuda ett
kompletterande skydd mot varumärkesparodier där varumärkeslagen inte
räcker till. Något heltäckande skydd mot denna typ av
känneteckensanvändning finns dock inte. Detta kan inte heller anses
önskvärt då utrymme för åsiktsyttring och kritik bör lämnas inom
yttrandefrihetens gränser.   
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1 Inledning

1.1 Presentation av ämnet

parodi (i’) –[e]n –er s. förlöjligande efterbildning av dikt m. m.; vrångbild
Ur Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

Inom immaterialrätten förekommer parodier främst inom det
upphovsrättsliga området. Där tillåts de i tämligen stor utsträckning, och kan
även åtnjuta upphovsrättsligt skydd såsom självständiga verk. Detta har
ansetts följa av tradition, men också av att parodier kan sägas ha en annan
”inre form” än de originalverk de bygger på då parodins syfte skiljer sig från
originalverkets.1

Parodier förekommer dock även inom varumärkesrätten. De kan ta sig
uttryck i skämtsam, förlöjligande eller nedsättande användning av eller
anspelning på annans kännetecken2 vid märkning, försäljning eller
marknadsföring av produkter. Att i näringsverksamhet använda sig av
annans kännetecken på dylikt sätt kan medföra stora fördelar. Då det är
oerhört kostsamt att bygga upp nya varumärken från grunden kan
uppmärksamhet erhållas för relativt låga kostnader genom att anspela på
redan etablerade och välkända kännetecken. Parodin kan således sägas åka
snålskjuts på det redan etablerade märkets renommé och utnyttja dess
goodwill. Förfarandet kan leda till skada för det utsatta märket i form av
förlorad goodwill och urvattning.

Varumärkesparodier kan förekomma såväl i samband med konkurrerande
varor som med varor av ett helt annat slag än de som originalmärket
används för. Det varumärkesrättsliga skyddet i Sverige och EU gör
åtskillnad mellan dessa två typer av intrång, och olika rekvisit måste vara
uppfyllda för att skydd skall kunna erhållas beroende på om användning
skett inom eller utanför varuslagsgränserna. De skador som kan uppstå till
följd av den parodierande användningen är dock i stor utsträckning
desamma oberoende av vilken typ av varor det parodierande märket använts
för. Detta särskilt som varumärkesparodin skiljer sig från andra
intrångssituationer såtillvida att den bygger på att betraktaren förstår att det
är fråga om olika märken. Denna insikt är oftast en förutsättning för att den
parodiska effekten alls skall inträda. 

Parodier av varumärken kan emellertid förekomma även i helt andra
sammanhang än i samband med avsättning för varor. De kan exempelvis

                                                
1 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl. Norstedts
Juridik, Stockholm, 2000 [cit. Koktvedgaard/Levin] s. 144.
2 Beskrivningen bygger på Pehrson, Lars, Kodakregeln och renommésnyltning, NIR 1989,
s. 522-540 [cit. Pehrson, Kodakregeln] s. 532.
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utnyttjas i syfte att dra uppmärksamhet till kampanjer med icke-
kommersiella budskap eller andra typer av åsiktsyttring. Även i dessa fall
kan originalmärket åsamkas skada. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken mån
den svenska varumärkesrätten erbjuder skydd mot parodierande användning
av annans kännetecken. Tyngdpunkten ligger på varumärkeslagens
bestämmelser och det EG-direktiv som ligger till grund för dessa. Även
marknadsföringslagen kommer att behandlas i syfte att utröna hur dess
bestämmelser kan komplettera varumärkeslagen. För att tillföra ett
internationellt perspektiv kommer slutligen en liten komparativ studie av
den tämligen nya amerikanska lagstiftningen mot urvattning att presenteras. 

De huvudsakliga frågeställningar som behandlas är således:

- Vilka grunder finns för att motivera skydd mot varumärkesparodier
mot bakgrund av de funktioner det moderna varumärket fyller?

- Hur kan varumärkeslagens bestämmelser om skyddets omfång
appliceras på varumärkesparodier? 

- Stämmer det svenska skyddet överens med Sveriges åtaganden enligt
EG:s varumärkesdirektiv?

- Hur bedöms varumärkesparodier enligt marknadsföringslagen? På
vilket sätt kan marknadsföringslagen komplettera varumärkeslagens
skydd? 

- Hur är skyddet mot urvattning utformat i USA? På vilket sätt skiljer
det sig från skyddet i det europeiska skyddet? 

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen fokuserar på det varumärkesrättsliga skyddet mot
varumärkesparodier. Redogörelsen för den gemenskapsrättsliga regleringen
koncentreras på intrångssituationen. Parodierande märken torde ej vara lika
vanligt förekommande i registreringsärenden, men kan tänkas uppträda i
vissa fall. Bedömningsprinciperna är dock desamma i båda situationerna.

Även marknadsföringslagen behandlas i viss utsträckning, men denna del av
framställningen syftar på intet vis till att vara en heltäckande redogörelse för
lagen i allmänhet och dess möjligheter till marknadsrättsligt skydd mot
varumärkesanvändning. Det som belyses är istället möjligheterna till
kompletterande skydd, d. v. s. i vilken mån skydd kan ges enligt
marknadsföringslagen där varumärkeslagens skydd inte räcker till. 

Vidare kommer såväl upphovsrättsliga som yttrandefrihetsrättsliga frågor att
beröras i uppsatsen. Detta sker dock i syfte att avgränsa och definiera
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varumärkesrättens omfång vid behandling av varumärkesparodier. Någon
närmare redogörelse för hur varumärkesparodier kan behandlas enligt dessa
båda regelsystem kommer därför ej att ges. 

Redogörelsen för det amerikanska urvattningsskyddet är att betrakta som en
övergripande framställning. En djupgående analys kan av utrymmesskäl inte
presenteras inom ramen för denna uppsats. 

1.4 Metod och material

Arbetet med denna uppsats har utförts enligt sedvanlig juridisk metod.
Rättsläget inom Sverige och EU har analyserats mot bakgrund av
lagförarbeten, relevant svensk praxis och praxis från EG-domstolen samt
åsikter framförda i framförallt svensk doktrin. Då svensk och
gemenskapsrättslig praxis angående varumärkesparodier är sparsam har
även utländska rättsfall i viss mån behandlats för att ge en fylligare bild av
fenomenet. En kortare komparativ studie av det amerikanska
urvattningsskyddet har också utförts, där utländsk doktrin ligger till grund
för framställningen. 

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en framställning om varumärkets funktioner i kapitel
2. Dessa beskrivs dels ur ett historiskt perspektiv, dels definieras de närmare
mot bakgrund av varumärkets betydelse på dagens marknad. Särskild vikt
läggs vid goodwillbegreppet och dess koppling till varumärket. Därefter
följer i kapitel 3 en kort redogörelse för synen på parodier i allmänhet inom
upphovsrätten, vilket sedan sätts i relation till varumärkesparodier för att
precisera deras natur och särdrag. 

Uppsatsens huvuddel utgörs av kapitel 4 där möjligheterna till
varumärkesrättsligt skydd mot parodier behandlas. Inledningsvis ges där en
kort beskrivning av Sveriges internationella åtaganden och
varumärkeslagens grundläggande drag. Därefter analyseras de två
intrångssituationerna, märkesanvändning inom respektive utanför
varuslagsgränserna, var för sig. Inför varje sådan analys ges en introduktion i
form av ett konstruerat exempelfall i syfte att identifiera de särskilda
svårigheter som parodiaspekten medför i intrångssituationen. En analys av
de relevanta rekvisiten följer sedan, varefter en återknytning till
exempelfallet sker och en diskussion om regelns tillämpning och
ändamålsenlighet tar vid. Svensk lagstiftning och den gemenskapsrättsliga
regleringen behandlas parallellt för att tydliggöra likheter och skillnader dem
emellan. I kapitlet redovisas slutligen de förändringar som
Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag innehåller beträffande
de båda intrångssituationerna.
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I kapitel 5 genomgås marknadsföringslagens regler närmare för att utröna
vilka möjligheter till skydd mot varumärkesparodier lagen kan erbjuda. En
analys av marknadsföringslagens förhållande till varumärkeslagen kommer
också att företas med avseende på parodifallen. I kapitel 6 presenteras
urvattningsskyddet i den amerikanska federala lagstiftningen, Federal
Trademark Dilution Act, och en jämförelse med det europeiska
varumärkesdirektivet görs. Slutligen avrundas uppsatsen med avslutande
kommentarer i kapitel 7 där det nuvarande rättsläget och den framtida
utvecklingen diskuteras. 
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2 Varumärkets funktioner 

2.1 Varumärket ur ett historiskt perspektiv

Bruket att märka varor för att på så sätt ange deras ursprung är mycket
gammalt. Varumärken användes redan i antikens Grekland och Rom, och i
forntidens Sverige användes märken som tecken på besittningstagande eller
äganderätt.3 Varumärken blev särskilt betydelsefulla i Sverige under
skråväsendets tid, då alla tillverkare av varor var skyldiga att märka sina
produkter. Märkningen innebar att tillverkaren iklädde sig ett ansvar för
varornas beskaffenhet, och således uppbars varumärkesskyddet av det
offentligas intresse i det att skyddet främst fyllde en kontrollfunktion.4

Industrialismens genombrott medförde massproduktion och massdistribution
av märkesvaror, och innebar en förskjutning från det offentligrättsliga till
det privaträttsliga planet. Möjligheten att genom användningen av
varumärken vinna kunder kom i fokus. Bruket av varumärken ökade därmed
starkt.5 En förutsättning för massdistribution av märkesvaror var att varan
ifråga med hjälp av reklam efterfrågades i allt större kretsar. Då
reklamkostnader innebar betydande investeringar för den enskilde
företagaren, var det av utomordentlig vikt att dennes vara faktiskt kunde
särskiljas från konkurrenternas liknande varor.6 Varumärket kom således att
fylla en individualiserande funktion. Även för konsumenterna innebar
bruket av varumärken en fördel då varumärket kunde utgöra en slags garanti
och underlätta valet mellan olika konkurrerande varor.7 Detta samspel
illustrerar varumärkets konkurrensfrämjande funktion, vars betydelse
poängteras i förarbetena till varumärkeslagen: ”Varumärket är [...] den
kanske mest betydelsefulla av de olika faktorer som kunna främja
konkurrensen enskilda företagare emellan.”8

Bland annat som en följd av övergången från priskonkurrens till andra typer
av konkurrens har varumärkets betydelse som konkurrensmedel ökat.9

Användningen av varumärken i reklam och annan marknadsföring ger
näringsidkare möjlighet att kommunicera med konsumenterna via
massmedia utan att komma i direkt kontakt med dem.10 Varumärket utgör en
förbindelselänk mellan tillverkare eller säljare och köpare och fyller således

                                                
3 SOU 1958:10 s. 29.
4 SOU 1958:10 s. 29 f.
5 SOU 1958:10 s. 30.
6 SOU 1958:10 s. 47.
7 SOU 1958:10 s. 48.
8 SOU 1958:10 s. 48.
9 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt, Liber Förlag, Stockholm, 1981 [cit.
Pehrson, Varumärken] s. 29 f.
10 Pehrson, Varumärken, s. 57.
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en funktion som kommunikationsmedel.11 I dagens informationssamhälle är
denna funktion av stor betydelse, och den kommer att öka än mer bl. a. till
följd av internethandelns utbredning.12  

2.2 Varumärkets funktioner idag

2.2.1 Vad är ett varumärke?

Begreppet varumärke är inte helt entydigt, utan skiljer sig åt beroende på
huruvida det betraktas ur en juridisk eller en ekonomisk synvinkel. En
egentlig juridisk definition i ordets rätta bemärkelse saknas i
varumärkeslagen. Istället beskrivs begreppet varumärke i 1 § 2 st.
varumärkeslagen utifrån sin primära funktion:

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt [...] förutsatt att
tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana
som tillhandahålls i en annan. [min kurs.]

Ett varumärke kan således juridiskt sett sägas vara ett kännetecken som är
avsett att identifiera och särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från
andras och som är skyddat enligt varumärkeslagstiftningen.13

Ur en ekonomisk synvinkel är emellertid begreppet varumärke vidare. Ett
varumärke kan med detta synsätt sägas uppstå först då märkesprodukten
positionerats och kommunicerats till marknaden.14 Det ekonomiska, eller
kommersiella varumärket enligt Melin och Urdes terminologi, kännetecknar
således inte endast märket som appliceras på eller associeras med en
produkt, utan den unika produkten i sig med dess specifika image.15

I det engelska språket görs åtskillnad mellan det juridiska och det
kommersiella begreppet såtillvida att ordet trade mark representerar det
förra och brand det senare. Förhållandet mellan de båda begreppen framgår i
uttrycket ”the trade mark is the heart of the brand”. Det juridiska skyddet är
en viktig utgångspunkt för det kommersiella varumärket då det kan antas
vara en förutsättning för investeringar i produkten ifråga.

2.2.2 Varumärket som bärare av goodwill

Varumärkets funktion att särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från
andras utgör grunden till att varumärket kan få ett stort värde för sin

                                                
11 Melin, Frans, Urde, Mats, Märkespyramiden – Varumärket som strategisk tillgång, NIR
1990, s. 398-407 [cit. Melin/Urde] s. 404 f.
12 SOU 2001:26 s. 147.
13 Melin/Urde s. 402 och Pehrson, Varumärken s. 24.
14 Melin/Urde s. 402.
15 Melin/Urde s. 402.
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innehavare.16 Särskiljningsfunktionen kan fungera som en garant för att
nedlagda investeringar i form av exempelvis reklamkostnader kommer just
märkesinnehavaren tillgodo. Genom varumärket kan det anseende eller den
goodwill som ett företag byggt upp kopplas till just det företagets produkt.
Varumärket kan således bära och bevara goodwill, och utgör ytterst en
symbol för denna. Det bör dock påpekas att varumärket inte visar att
produkten ifråga har ett särskilt identifierbart ursprung som är känt för
konsumenten, utan endast att den har samma, eventuellt anonyma, ursprung
som andra produkter med samma varumärke.17 

För att åskådliggöra begreppet goodwill kan det nya varumärket liknas vid
ett tomt kärl som från början endast representerar en ”naken” produkt,
exempelvis frukostflingor. Genom marknadsföring kan ett företag fylla detta
kärl med egenskaper som kopplas till produkten. Beroende på vilken
målgrupp frukostflingorna vänder sig till kan olika egenskaper hos
produkten uppmärksammas. En reklamkampanj kan exempelvis ge
budskapet att flingorna p. g. a. låg fetthalt och mycket fibrer är hälsosamma
och ett gott val för den som vill gå ner i vikt. Vill företaget istället bygga
upp en miljövänlig image kan budskapet vara att deras flingor är garanterat
fria från genmodifierade organismer och endast innehåller KRAV-godkända
ingredienser, vilket gör dem till ett naturligt val för den miljömedvetne. Ett
tredje alternativ kan vara att låta en framgångsrik idrottsman figurera i en
kampanj, vilket innebär att produkten kopplas till goda prestationer och
därmed kan tänkas locka sportintresserade köpare. De egenskaper,
associationer eller förväntningar från konsumenternas sida som genom
varumärket kopplas till produkten kan sägas utgöra märkets goodwill.
Traditionellt har en åtskillnad gjorts mellan goodwill i företagsekonomisk
mening och goodwill kopplad till varumärket. På dagens marknad
sammanfaller dock dessa begrepp i allt större utsträckning.18

Så länge de egenskaper som förknippas med varumärket och de
associationer det väcker har en positiv innebörd utgör goodwill en
betydande ekonomisk tillgång för företaget. Ett registrerat eller inarbetat
varumärke ger innehavaren en exklusiv ensamrätt utan tidsbegränsning.
Således kan varumärket bli en evig tillgång för innehavaren.19 Det värde ett
starkt varumärke med omfattande goodwill kan tillskrivas är idag i stor
utsträckning frikopplat från den eller de produkter märket representerar.
Varumärkets egenvärde kan bl. a. observeras i den ökande betydelsen av
varumärkeslicensiering.20  

                                                
16 Pehrson, Varumärken s. 31.
17 Pehrson, Varumärken s. 34 och Schechter, F. I. The Rational Basis of Trademark
Protection [1927] Harvard Law Review s. 813-833 [cit. Schechter] s. 816.
18 SOU 2001:26 s. 153.
19 Melin/Urde s. 402.
20 Om varumärkeslicenser se Levin, Marianne, Noveller i varumärkesrätt, Juristförlaget,
Stockholm, 1990 [cit. Levin, Noveller] s. 221 ff.
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Det faktum att ett märkes goodwill existerar även helt frikopplat från
produkten gör den emellertid till en utsatt tillgång. Inte endast
kvalitetssänkningar o. dyl. som hänför sig till produkten ifråga kan inverka
negativt på dess goodwill. Även de sammanhang varumärket förekommer i
eller vilka associationer det väcker är av stor betydelse. Om den
framgångsrike idrottsman som syns i kampanjen för frukostflingor i
exemplet ovan blir ertappad i en dopingkontroll torde företaget vara mycket
angeläget om att snabbt avsluta samarbetet och dra tillbaka kampanjen för
att undvika att negativa associationer etsar sig fast i konsumenternas
medvetande. Ett varumärke med omfattande goodwill är också utsatt
såtillvida att det frestar konkurrenter till illojala utnyttjanden. Konkurrensen
mellan olika budskap på marknaden är stor, och det är oerhört kostsamt att
lansera och etablera nya varumärken.21 Ett redan etablerat varumärke med
gott anseende utgör då en lockelse för aktörer som försöker ta sig in på
marknaden. En kampanj som ansluter till ett sådant märke kan tänkas få
ökad uppmärksamhet till en lägre kostnad. 

Ett dylikt utnyttjande av ett etablerat märkes goodwill kan leda till skada på
flera sätt. För det första kan utnyttjandet innebära ett tillägnande av en del av
märkesinnehavarens omsättning. Detta gäller främst fall med konkurrerande
produkter, d. v. s. där utnyttjarens produkt är av samma eller liknande slag
som märkesinnehavarens och kan antas ta över marknadsandelar till följd av
förväxling mellan märkena. Även om märkesinnehavaren bibehåller sin
omsättning kan den vinst som utnyttjaren gör till följd av
goodwillutnyttjandet anses vara obehörig.22 För det andra kan skada
uppkomma på märket i sig och på den goodwill det representerar. Detta kan
exempelvis ske om märket används för varor som inte har de egenskaper
som förknippas med märket, eller om märket eller företaget utsätts för
förtal.23 Skada på märkets särskiljningsförmåga benämns urvattning,24 eller
dilution med engelsk terminologi. Ett varumärke kan urvattnas om det
förekommer i andra sammanhang än de som är unika för märket, exempelvis
i samband med helt främmande produkter. Märket kan då ge upphov till en
mängd andra associationer än de avsedda, jämför hälsa, miljö och goda
prestationer i exemplet ovan, vilket gör märket vagt. 

Med utgångspunkt i de skador som kan uppkomma finns således ett dubbelt
behov av skydd. Å ena sidan finns ett behov av skydd mot förväxling, vilket
tar sikte på företagets marknadsandelar och risk för vilseledande av
konsumenter. Å andra sidan finns ett behov av skydd mot urvattning som tar
sikte på märkets egenvärde och reklamfunktion.25 De skilda

                                                
21 Levin, Marianne, Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av
den nya Kodakregeln, SvJT 1992, s. 705-720 [cit. Levin, Varumärkesparodier] s. 710.
22 Bieniaszewski Sandberg, Anna, Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och
marknadsrätt, IFIM nr. 78, Stockholm, 1994 [cit. Bieniaszewski Sandberg] s. 13.
23 Bieniaszewski Sandberg s. 14.
24 Om särskiljningsförmågan helt går förlorad används benämningen degeneration, vilket
innebär att varumärket har degenererats till en generisk beteckning på en viss typ av vara.
25 Levin, Noveller s. 72.
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utgångspunkterna kan illustreras med det engelska uttrycket ”dilution
protects the mark while confusion protects the business”.26

                                                
26 Casparie-Kerdel, Sabine, Dilution Disguised: Has the Concept of Trade Mark Dilution
Made its Way into the Laws of Europe?, European Intellectual Property Review, 2001, s.
185-195 [cit. Casparie-Kerdel] s. 193.
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3 Om parodier

3.1 Parodin ur upphovsrättslig synvinkel

Parodier hänförs traditionellt till upphovsrättens område. Innan begreppet
varumärkesparodier undersöks närmare skall därför synen på parodier inom
upphovsrätten behandlas kort. I princip finns det inte någonting som hindrar
att varumärken tillerkänns upphovsrättsligt skydd. Det torde emellertid vara
få märken som representerar sådan skapande insats som krävs för att uppnå
verkshöjd, vilket är en förutsättning för att upphovsrättsligt skydd skall
aktualiseras.27 

I motiven till upphovsrättslagen uttalas att parodier och travestier28 ”av
gammal hävd [har] ansetts tillåtna”.29 Detta uttalande tycks till viss del ha
fått fäste i doktrinen, där bl. a. Koktvedgaard och Levin skriver att
”[p]arodier och travestier m. m. får man alltid tåla”.30 Båda dessa uttalanden
rör emellertid upphovsmannens ideella rätt, d. v. s. dennes rätt att motsätta
sig andras ändringar i sitt verk eller tillgängliggörande för allmänheten av
verket i sammanhang som är kränkande för upphovsmannens konstnärliga
anseende eller egenart.31 

Vad gäller upphovsmannens ekonomiska rättigheter är utgångspunkten i 2 §
1 st. upphovsrättslagen att denne har en uteslutande rätt att förfoga över
verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för
allmänheten. Det saknar betydelse i vilken form ett förfogande sker eller hur
stor del av ett verk som används. Så länge upphovsmannens verk kan
identifieras omfattas det av skyddet. Upphovsmannens förfoganderätt
undergrävs i viss mån av en rad inskränkningar i skyddet i 2 kap.
upphovsrättslagen. Parodier och travestier torde dock ej vara att anse som
inskränkningar i upphovsmannens ensamrätt. Citaträtten i 22 §
upphovsrättslagen ligger närmast till hands att åberopa, men den förutsätter
ett lojalt syfte som generellt sett ej kan anses föreligga i fall av parodi.32

Parodier kan indelas i tre kategorier: de kan betraktas som bearbetningar av
de verk de bygger på, som självständiga verk skapade i fri anslutning till
originalverket eller som olovliga efterbildningar i fall då prägel av skapande
insats saknas.33 Skillnaden mellan bearbetningar i 4 § 1 st.

                                                
27 Koktvedgaard/Levin s. 84 f.
28 För en närmare förklaring till dessa begrepp hänvisas till Delin, Leif, Om parodi, NIR
1959, s. 234-249 [cit. Delin] s. 239.
29 SOU 1956:25 s. 124.
30 Koktvedgaard/Levin s. 137.
31 Se 3 § 2 st. upphovsrättslagen.
32 Rosén, Jan, Upphovsrätten som hinder för satir, parodi och travesti?, NIR 1990, s. 600-
605 [cit. Rosén]  s. 602.
33 Delin s. 244.
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upphovsrättslagen och självständiga verk 4 § 2 st. upphovsrättslagen är att
bearbetningen lämnar originalverkets individualitet, dess inre form,
oförändrad.34 Upphovsrättsligt skydd för parodin kan visserligen uppkomma
i båda fallen, men rätten till en bearbetning är beroende av upphovsrätten till
det ursprungliga verket.

I lagmotiven framhålls parodier som exempel på verk skapade i fri
anslutning då deras syfte är ett helt annat än originalverkets.35 Det synsättet
kan även försvaras med hänvisning till yttrandefriheten.36 Den äkta parodin
söker roa utan att skada originalet, och är inte ett uttryck för en önskan att
dra fördel av upphovsmannens verk och tillgodogöra sig detta ekonomiskt.37

Om det däremot är likhet med originalet som eftersträvas är det inte fråga
om parodi utan ett intrång.38 Rosén intar dock en tämligen sträng hållning
varvid han menar att ”syfte” är ett subjektivt rekvisit som inte lämpar sig för
att utgöra ledning för fastställande av gränsen mellan tillåtna och otillåtna
utnyttjanden.39 Även Delin vänder sig mot att parodins gentemot
ursprungsverkets skilda syfte skulle vara ett tillräckligt kriterium för att
uppfylla kravet på självständighet.40 Det råder således delade meningar om
vilken vikt parodins syfte skall tillmätas. Enligt min mening saknas
anledning att låta parodiaspekten i sig ha en avgörande betydelse för
bedömningen av vilken kategori av nyttjande parodin skall falla under. Den
utsträckning i vilket originalverket utnyttjas bör vara ledande, men möjligen
kan det parodierande syftet innebära en något mildare bedömning. I
doktrinen antas ofta att parodiaspekten medför att lägre krav än annars ställs
för att framställningen skall betraktas som ett nytt och självständigt verk.41 

Gränsen för det godtagbara är följaktligen inte enkel att dra. Klart är att en
parodi för att anses vara skapad i fri anslutning verkligen skall förevisa
självständighet gentemot originalverket.42 Utrymmet för parodierande
framställningar av upphovsrättsligt skyddade verk måste dock anses vara
begränsat.43 Parodiargumentet framförs emellanåt för att undkomma intrång,
men leder sällan till framgång.44 

                                                
34 SOU 1956:25 s. 136.
35 SOU 1956:25 s. 137.
36 Levin, Varumärkesparodier s. 719.
37 Levin, Varumärkesparodier s. 711.
38 Levin, Varumärkesparodier s. 712.
39 Rosén s. 603.
40 Delin s. 237.
41 Koktvedgaard/Levin s. 144.
42 Rosén s. 603.
43 Levin, Varumärkesparodier s. 712.
44 Se t. ex. NJA 1975 s. 679, NIR 1976 s. 325 (Sveriges flagga). En ändring av Hugo
Alfvéns melodi till Sveriges Flagga med Ossiannilssons sångtext till en dagspolitisk vers
ansågs utgöra intrång då en avsikt att parodiera verket inte förelegat. Se
Koktvedgaard/Levin s. 137.
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3.2 Varumärkesparodier

Till skillnad från de hänsyn som tas vid den upphovsrättsliga bedömningen
av parodier bör varumärkesparodier betraktas i ljuset av de moderna
marknadsföringsförhållanden som råder på marknaden. Med hänsyn till de
stora kostnader som är förenade med lansering av nya varumärken kan det ur
utnyttjarens perspektiv vara en lönsam strategi att använda sig av eller
anspela på ett etablerat varumärke. Detta kan ge ökad uppmärksamhet åt det
egna varumärket, och om associationen till det etablerade märket dessutom
har ett stråk av humor kan uppmärksamheten öka ännu mer.45 Även om den
som gör parodi på annans varumärke delvis har som syfte att underhålla sker
detta på originalmärkets bekostnad, och ofta med ekonomisk vinning som
mål. Denna snyltningsaspekt gör sig också gällande i fall då det egna
varumärket redan är känt. Då varumärket oftast förblir samma eller liknande
och används i liknande syften som det utnyttjade märket torde också den
upphovsrättsliga grunden för att tillåta parodier ofta saknas inom
varumärkesrätten.46 

Varumärkesparodier kan förekomma såväl inom som utom den direkta
konkurrenssituationen. Även vid användning i samband med varor av
samma eller liknande slag som de originalmärket används för torde
visserligen risken för empirisk förväxling vara relativt liten. Icke desto
mindre kan användningen ge betraktaren ett otydligt budskap, väcka
associationer som inte är önskvärda ur märkesinnehavarens synvinkel och
antyda att ett slags band finns mellan de båda produkterna. Följderna kan i
stor utsträckning bli desamma vid användning i samband med helt
främmande produkter, men risken för urvattning av originalmärket torde i
dessa fall vara större. 

Varumärkesparodier kan emellertid även förekomma i sammanhang som
inte direkt rör avsättningen av produkter. Användning kan ske helt, eller
åtminstone primärt, i icke-kommersiellt syfte för att fungera som ett sätt att
väcka uppmärksamhet kring exempelvis opinionsbildande kampanjer.
Förvrängningar av cigarettvarumärken i kampanjer mot rökning är ett
talande exempel, liksom veganrörelsens tillägnande av McDonald´s gyllene
M-båge i slagorden ”Meat is murder”. Parodisk effekt kan slutligen
uppkomma då varumärken förekommer i oväntade eller ofördelaktiga
sammanhang, som i filmer eller sånger.  

Exakt vilka företeelser som skall falla under begreppet varumärkesparodier
är svårt att fastställa. Den äkta varumärkesparodins karakteristiska drag har
av Levin beskrivits som innefattande några igenkännbara egenskaper hos det
ursprungliga märket, medan andra ändras i syfte att driva med märket och
uppnå en humoristisk, provokativ effekt.47 Eftersom varumärkesparodin

                                                
45 Levin, Varumärkesparodier s. 710.
46 Levin, Varumärkesparodier s. 719.
47 Levin, Varumärkesparodier s. 712.
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bygger på att betraktaren känner igen det märke som parodieras är det främst
relativt välkända märken som utnyttjas. Ett annat utmärkande drag är att
förväxling mellan det ursprungliga och det parodierande märket ej skall ske
eftersom den komiska effekten då oftast går förlorad. Att missuppfattningar
i det avseendet ändå kan förekomma är en annan sak. I denna uppsats
kommer begreppet varumärkesparodi att ha en vid innebörd, och det
omfattar således all skämtsam, förlöjligande eller nedsättande användning
av eller anspelning på annans kännetecken.
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4 Varumärkesrättsligt skydd

4.1 Sveriges lagstiftning och internationella
åtaganden

Skyddet för varumärken regleras i svensk rätt främst genom
varumärkeslagen (1960:644). Lagen har med tiden genomgått stora
förändringar, inte minst till följd av Sveriges inträde i EU. En enhetlig
behandling av varumärken är av stor vikt inom EU för att den inre
marknaden skall fungera, och arbetet med att harmonisera området har
resulterat i förordningen om gemenskapsvarumärken48 och direktivet om
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar49. Implementeringen
av direktivet har dock kritiserats p. g. a. bristande exakthet. Med hänsyn dels
till behovet av att justera genomförandet av harmoniseringsdirektivet, dels
till behovet av att anpassa lagstiftningen till moderna
marknadsföringsförhållanden tillsattes år 1997 en kommitté som antog
namnet Varumärkeskommittén.50 Varumärkeskommitténs slutbetänkande
(SOU 2001:26) presenterades i mars år 2001. Det innehåller ett förslag till
ny varumärkeslag. Förslaget kommer att behandlas nedan i kapitel 4.6.

Det internationella samarbetet inom varumärkesrätten sträcker sig dock
längre tillbaka i tiden än den europeiska unionen. Samarbetet har resulterat i
ett flertal konventioner på området. Sverige har gjort en rad internationella
åtaganden, varav de viktigaste är Pariskonventionen från 1883 och TRIPs-
avtalet från 1993.51 Pariskonventionens regler om varumärken återfinns i art.
6 och 6bis-6septies. Dessa ger uttryck för en avvägning mellan
konventionens huvudprincip om territorialitet och läran om varumärkens
universalitet.52 Artikel 6bis medför en förpliktelse för medlemsstaterna att
skydda notoriskt kända märken53 mot registrering av förväxlingsbara
kännetecken inom varuslagsgränserna. TRIPs-avtalet, som tillträddes i
samband med ratificeringen av avtalet om upprättande av
Världshandelsorganisationen WTO, innebär för varumärkesrättens del bl. a.
att art. 6bis i Pariskonventionen utsträcks till att gälla även utanför
varuslagslikheten, se art. 16.3 i TRIPs-avtalet. De internationella

                                                
48 Förordningen (EEG 40/94) möjliggör varumärkesskydd inom hela EU efter ansökan hos
OHIM, den centraliserade varumärkesmyndigheten i Alicante. Den kommer dock inte att
behandlas närmare i denna uppsats.
49 Direktiv 89/104/EEG.
50 Koktvedgaard/Levin s. 296.
51 Bland övriga åtaganden märks Nizza-arrangemanget om klassificering av varumärken och
Madridprotokollet vilket bl. a. möjliggör internationell varumärkesregistrering baserad på
en nationell ansökan. För en mer detaljerad genomgång av Sveriges internationella
åtaganden se Koktvedgaard/Levin s. 302 ff.
52 Koktvedgaard/Levin s. 302.
53 Notoriskt känt innebär normalt att kännedomen överstiger 50 % i omsättningskretsen, se
Koktvedgaard/Levin s. 317.
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förpliktelserna i dessa avseenden anses vara uppfyllda i den svenska
lagstiftningen.54

4.2 Varumärkeslagens huvuddrag

4.2.1 Ensamrättens uppkomst

Föremålet för ensamrätten, varumärket, definieras utifrån sin funktion som
särskiljningsinstrument i 1 § 2 st. varumärkeslagen. Ensamrätt kan förvärvas
till ett kännetecken som kan särskilja en näringsidkares varor från en
annans. Ett registrerbart kännetecken skall kunna återges grafiskt, och kan
utgöras av bl. a. ord och ordkombinationer, figurer, formen eller utstyrseln
på en vara eller dess förpackning. Kravet på särskiljningsförmåga innebär att
ett varukännetecken måste ha ett ursprungligt eller förvärvat särdrag,     d. v.
s. vara distinktivt. Ett märke med stor ursprunglig särskiljningsförmåga kan
exempelvis ha en speciell och iögonenfallande utformning, medan förvärvad
särskiljningsförmåga kan erhållas genom reklamkampanjer. Kravet
upprätthålls delvis med hänsyn till behovet av att frihålla vanliga ord och
symboler, vilka inte skall kunna förbehållas enskilda näringsidkare.55

Därmed utesluts deskriptiva märken som exempelvis anger en varas art,
egenskaper eller användning från skydd. 

Ensamrätt till ett varumärke kan uppkomma antingen genom registrering
eller inarbetning i näringsverksamhet, 1 och 2 §§ varumärkeslagen.
Ansökningar om registrering handläggs av Patent- och registreringsverket56

som registrerar varumärken i klasser i enlighet med internationell
klassificering, se 16 § varumärkeslagen. Klassregistreringen är inte
avgörande för den materiella rättsställningen, utan syftar främst till att göra
registret lättöverskådligt.57 

Genom inarbetning kan ensamrätt förvärvas även till andra typer av
varukännetecken än de som räknas upp i 1 § 2 st. varumärkeslagen.58 Det
kan exempelvis vara fråga om kännetecken som inte kan återges grafiskt,
såsom dofter. För att ett märke skall anses inarbetat måste vissa krav vara
uppfyllda med avseende på allmänhetens kännedom om det, se 2 § 3 st.
varumärkeslagen. Kraven innebär att märket skall vara känt här i landet,
eller i en del av det, i en betydande del av den krets det riktar sig till och det
skall vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls. Den s. k.
omsättningskretsen bestäms från fall till fall, och vad som utgör en
”betydande del” beror likaså på omständigheterna i det enskilda fallet.59

                                                
54 SOU 2001:26 s. 264 och 266.
55 Koktvedgaard/Levin s. 324 f.
56Möjlighet till  internationell registrering finns även utanför EU genom Madridprotokollet
varvid registrering sker hos WIPO, se  Koktvedgaard/Levin s. 305.
57 Koktvedgaard/Levin s. 313.
58 Pehrson, Varumärken s. 21 f.
59 Koktvedgaard/Levin s. 316.
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Inarbetat skydd gäller bara det geografiska område inom vilket märket
uppfyller kraven, varför registrering, vilket ger ett omedelbart rikstäckande
skydd, ofta är att föredra.

4.2.2 Ensamrättens innebörd

Ensamrätten till ett varumärke innebär enligt 4 § varumärkeslagen att annan
än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart
kännetecken för sina varor. Känneteckensanvändning kan enligt samma
lagrum exempelvis ske på varan, dess förpackning eller i reklam. Den
varumärkesrättsliga ensamrätten bygger således på en förväxlingslära, vars
närmare innebörd kommer till uttryck i 6 § 1 st. varumärkeslagen. Där anges
att varumärken är förväxlingsbara om de avser varor av samma eller
liknande slag. Formuleringen ger uttryck för den s. k.
specialitetsgrundsatsen som utgör en viktig begränsning av
varumärkesskyddet. Bra varumärken är en bristvara, och även om antalet ord
och ordkombinationer kan tyckas vara obegränsat är långtifrån alla
användbara. Ett bra varumärke skall vara kort, enkelt och lätt att uttala och
komma ihåg.60 Genom specialitetsgrundsatsen kan rättsordningen erbjuda
skydd där det behövs som bäst då flera näringsidkare kan använda samma
eller liknande varumärken så länge de inte står i ett nära
konkurrensförhållande.61 

Specialitetsgrundsatsen innefattar krav på såväl märkeslikhet, d. v. s.
märkena är identiska eller liknar varandra, som varuslagslikhet, d. v. s.
märkena angår varor av samma eller liknande slag, för att förväxlingsbarhet
skall anses föreligga. De båda kriterierna märkeslikhet respektive
varuslagslikhet utgör de huvudsakliga bedömningsgrunderna vid
förväxlingsbedömningen. Mellan dessa kriterier råder ett inre samband som
benämns produktregeln. Regeln innebär att kravet på märkeslikhet är mindre
om varorna i stort sett är desamma. Likaså kan kravet på varuslagslikhet
ställas lägre om märkena är identiska.62 Vid fråga om intrång görs en
helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Tre viktiga principer kan
dock urskiljas vid bedömningen av märkeslikheten.63  Principen om
helhetsintrycket utgår från att märket skall uppfattas som en helhet och att
domaren skall bortse från ovidkommande detaljer. Principen om den
bleknande minnesbilden grundar sig på att köparen normalt inte ser de båda
märkena samtidigt. Slutligen är det en vedertagen princip att bedömningen
inte skall vara densamma för alla varumärken utan skall differentieras efter
varans art och köparkretsens egenskaper. För bedömningen av
varuslagslikheten gäller att den inte endast baseras på den tekniska likheten.
Även faktorer som distributionssätt, ändamål och prisnivå skall beaktas.64 

                                                
60 Pehrson, Varumärken s. 58.
61 Koktvedgaard/Levin s. 346.
62 Koktvedgaard/Levin s. 347.
63 Principerna behandlas i Koktvedgaard/Levin på s. 350 ff.
64 SOU 1958:10 s. 254 ff.
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Specialitetsgrundsatsens krav på en direkt konkurrensrelation är emellertid
inte utan undantag. Enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen kan väl ansedda
kännetecken erhålla skydd även utanför varuslagsgränserna om annans
användning av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller
skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende. Skyddet motiveras av att vissa märken
har en igenkännandekvalitet som frestar till illojala utnyttjanden, och
därmed har de ett särskilt skyddsbehov som sträcker sig utanför den direkta
konkurrensrelationen.65 

Vid intrång i ensamrätten kan tre former av sanktioner aktualiseras.
Uppsåtliga eller grovt oaktsamma intrång kan medföra straff enligt 37 §
varumärkeslagen. För att brottet skall falla under allmänt åtal krävs att
målsäganden anger brottet till åtal samt att åtal av särskilda skäl är påkallat
från allmän synpunkt. Vidare kan allmän domstol meddela förbud med vite
för att förhindra fortsatt intrång, 37 a § varumärkeslagen. Slutligen kan
skadestånd utgå enligt 38 § varumärkeslagen. Ersättningen kan omfatta liden
förlust till följd av såväl förlorad försäljning som skada på ett varumärkes
goodwill.66 Immaterialrättsliga skador, och i synnerhet goodwillförluster, är
dock svåra att fastställa. Goodwillskador är ofta de mest känsliga för
varumärkesinnehavaren eftersom vidden av dem först visar sig efter lång tid.
Dessutom kräver skadorna normalt mycket stora insatser för att kunna
repareras, och dessa kan svårligen preciseras på förhand.67 Enligt allmänna
bevisregler68 får domstolen uppskatta skadan till skäligt belopp, men kritik
har framförts mot att framförallt goodwillskador regelmässigt undervärderas
väsentligt.69

4.3 Skyddet inom varuslagsgränserna

4.3.1 Inledning

Den varumärkesrättsliga huvudregeln i 6 § 1 st. varumärkeslagen är att
skydd ges mot annans användning av förväxlingsbart kännetecken, vilket
måste avse varor av samma eller liknande slag. Låt oss utgå från följande
fiktiva exempel för att illustrera bestämmelsens tillämpbarhet i fall som rör
varumärkesparodier. 

Antag att det nystartade företaget Flingor & Sånt vill slå sig in på
marknaden för frukostflingor med sina sprödrostade havreflingor ”Kom
                                                
65 Koktvedgaard/Levin s. 348.
66 Koktvedgaard/Levin s. 423 f.
67 Levin, Noveller s. 216.
68 Se 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
69 Levin, Noveller s. 216. För att komma till rätta med problemet föreslår författaren att
särskilda hjälpregler skall kunna användas, bl. a. att domstolen vid uppskattningen skall
utgå från en viss procentsats av intrångsgörarens marknadsföringskostnader.
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loss”, fullproppade med fibrer för extra energi. Då det finns många aktörer
på den aktuella marknaden bestämmer sig företagets marknadsförare för att
försöka öka uppmärksamheten kring sin nya produkt genom att skämta lite
med frukostflingejätten Kellogg’s. Varumärket ”Kom loss” får en grafisk
utformning som liknar Kellogg’s såtillvida att det skrivs med röda,
snedställda bokstäver. Typsnittet är dock snarast det motsatta då bokstäverna
är spretiga och kantiga. Då tecknade djur tycks vara mycket gångbara som
varumärken låter de Kom loss-flingorna representeras av en varg, vilket
skall symbolisera styrka och ge ett tufft och lite farligt intryck. I den första
stora kampanjen ingår en reklamfilm som visar en tennismatch mellan Kom
loss-vargen och en något förvrängd version av Kellogg’s varumärke Tony
Tiger som representerar företagets Frosties-flingor. Vargen vinner med
lätthet över den helt utmattade tigern, som framställs som liten och klen, och
slogan lyder: ”Kom loss och kom in i matchen”. Stackars Tony sjunker ihop
och snyftar ”Det är så man vill GRRRRÅTA!”, en uppenbar alludering på
Kellogg’s slogan för Frosties som lyder  ”Dom är GRRREAT!”. Denna
strategi kan tänkas vara mycket lyckosam för företaget Flingor & Sånt och
ge ett försprång i jämförelse med att introducera ett helt nytt märke på egen
hand. Om kampanjen blir framgångsrik och får stor genomslagskraft är det
möjligt att konsumenterna inte bara kommer att tänka på företagets
havreflingor när de ser Kom loss-vargen, utan även när de ser Kellogg’s
tiger i andra sammanhang. Den humoristiska marknadsföringen skulle dock
troligtvis inte uppskattas från Kellogg’s sida. Det faktum att tigern
förekommer i ett annat sammanhang än i samband med Kellogg’s egen
produkt kan ha en negativ inverkan på märkets särskiljningsförmåga.
Dessutom går kampanjen för Kom loss-flingorna stick i stäv med den bild
Kellogg’s förmedlar av den aktuella produkten då tigern representerar kraft,
styrka och goda prestationer. Låt oss även presumera att namnet Kellogg’s
är registrerat som ord- och bildmärke, och att såväl Tony Tiger som den
ovan återgivna slogan som förknippas med tigern åtnjuter
varumärkesrättsligt skydd till följd av inarbetning. 

Då det i fallet är fråga om varor av samma eller liknande slag aktualiseras 6
§ 1 st. varumärkeslagen, vars innehåll skall motsvara det i art. 4.1b och 5.1b
i varumärkesdirektivet. En tillämpning förutsätter att det rör sig om
förväxlingsbara kännetecken. Huruvida bestämmelsen kan skydda mot
varumärkesparodier av detta slag är således beroende av
förväxlingsbegreppets närmare innebörd och tolkning, vilken måste
betraktas i ljuset av EG-rätten. 

4.3.2 Om förväxlingskriteriet

Vid värderingen av om två varumärken är förväxlingsbara skall en
helhetsbedömning göras. Huvudkomponenterna är märkeslikhet och
varuslagslikhet, men samtliga faktorer som rör märkena är relevanta, såsom
särskiljningsförmåga, inarbetning och köparkretsens sammansättning.70 I det
                                                
70 Koktvedgaard/Levin s. 347.
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tionde övervägandet till varumärkesdirektivet framhålls nödvändigheten av
att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling när det
gäller skyddet inom varuslagsgränserna. Där poängteras särskilt marknadens
kännedom om märket, den association som det använda eller registrerade
märket framkallar och graden av likhet mellan märket och tecknet samt
mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna som viktiga faktorer vid
bedömningen. 

I förväxlingsbegreppet ingår således associationsskapande vilket kommer
till uttryck i art. 4.1b och 5.1b i varumärkesdirektivet.71 Intrångssituationen i
art. 5.1b rör identiska eller liknande märken och varuslag, och uppställer
som krav att användningen ”kan leda till förväxling hos allmänheten,
inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket”.
Formuleringen är något tvetydig, då risk för association måste anses vara ett
mycket vidare begrepp än risk för förväxling.

Associationsskyddet har inte uttryckligen införlivats i den svenska lagtexten
då det redan ansågs vara en naturlig del av den nordiska förväxlingsläran
som baseras på en helhetsbedömning.72 Förväxlingsbedömningen har dock
stundtals varit mycket snäv i svensk rätt, vilket ger upphov till frågan om
inte en uttrycklig regel varit att föredra.73 I Galliano-målet74, som rörde
interimistiskt vitesförbud, behandlades frågan om förväxlingsbarhet
avseende ”Galliano” för likör respektive ”Gaetano” för likörextrakt. Högsta
domstolen uttalade att likör och likörextrakt var varor av samma eller
liknande slag, men en bedömning av köparkretsen för respektive produkt
gav vid handen att köpare ”antagligen inte [har] föreställningen att likören
och likörextraktet har kommersiellt samband”, och förväxlingsrisk ansågs
inte föreligga.75 Med hänsyn till den utformning tillverkaren av
likörextraktet givit sin produkt ansågs Gallianolikörens renommé ha
utnyttjats, men detta ansågs inte ha betydelse vid bedömningen av
förväxlingsrisken.76 Högsta domstolen uttalade att ”[s]ådan snyltning kan
mycket väl förekomma utan att det finns någon som helst risk för
förväxling”.77 Fallet blev mycket uppmärksammat, och det har utsatts för en
del kritik.78

Varumärkesdirektivets bestämmelser om associationsskydd har sedan
Galliano-målet varit föremål för prövning i EG-domstolen, och

                                                
71 Art. 4.1b avser registreringssituationen och art. 5.1b avser intrångssituationen.
72 Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av
EG-rätten, Festskrift till Gunnar Karnell, Gotab AB, Stockholm, 1999, s. 425-438 [cit.
Levin, Förväxlingsbara varumärken] s. 427.
73 Koktvedgaard/Levin s. 348. 
74 NJA 1995 s. 635.
75 NJA 1995 s. 635, s. 641.
76 NJA 1995 s. 635, s. 642.
77 NJA 1995 s. 635, s. 642.
78 Se t. ex. Levin, Förväxlingsbara varumärken s. 434 f. Kritiken rör dock främst den
bedömning enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen som Högsta domstolen sedan övergår till, se
nedan i kap. 4.4.2.
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associationsskyddets förhållande till förväxlingskriteriet har således
förtydligats till viss del. I Puma-målet79 klargjorde EG-domstolen att
associationsrisk inte är ett självständigt alternativ till förväxlingsrisk, utan
endast ett led i förväxlingsbedömningen. Enbart risk för association mellan
två märken är således inte tillräckligt för att förväxlingsrisk skall anses
föreligga i direktivets bemärkelse.80 Detta förtydligande torde inskränka
möjligheterna till skydd i parodifallen. Det ligger i parodins natur att
associationer väcks till originalmärket, men att betraktaren klart förstår att
det är fråga om olika märken. 

Vidare indikerade domstolen i Puma-målet att märken med stor
särskiljningsförmåga skall åtnjuta ett vidare skydd då förväxlingsrisken
anges öka ju större särskiljningsförmåga ett märke har. 81 Detta bekräftades
sedan i Canon-målet.82 EG-domstolen fastslog dessutom i Canon-målet att
förväxlingsbegreppet inte endast innefattar direkt förväxling där
konsumenterna faktiskt förväxlar de båda märkena. Även indirekt förväxling
där konsumenterna förstår att produkterna härrör från olika företag men tror
att det finns ett ekonomiskt samband dem emellan omfattas.83 Finns det inte
någon risk att allmänheten uppfattar det som att produkterna härrör från
samma företag eller från företag med ekonomiska band föreligger inte sådan
risk för förväxling.84 Puma-målet och Canon-målet innebär en gradering av
skyddsomfånget såtillvida att såväl skyddet för starkare märken liksom
förväxlingsbegreppet i sig utvidgas.85 

EG-domstolens förtydliganden måste anses ha positiva effekter för
märkesinnehavarna i parodifallen. Eftersom parodin bygger på att
betraktaren kan identifiera originalmärket i parodin är det främst välkända
märken med stor särskiljningsförmåga som parodieras. Även utvidgningen
av förväxlingsbegreppet i Canon-målet skulle kunna utöka skyddsomfånget i
parodifallen. Ett ekonomiskt samband kan möjligen utgöras av en risk att
allmänheten tror att märkesanvändaren har innehavarens tillåtelse att
utnyttja märket. Är en parodi otydligt utformad kan ett sådant missförstånd
tänkas uppstå. I de flesta fallen torde det dock ej ske eftersom det saknas
anledning att tro att det skämtsamma eller förlöjligande draget hos parodin
uppskattas av märkesinnehavaren.

                                                
79 Mål C-251/95, Sabel BV mot Puma AG Rudolf Dassler Sport, REG 1997 s. I-6191 [cit.
Puma].
80 Puma premiss 26.
81 Puma premiss 24.
82 Mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro Goldwyn Mayer Inc., REG 1998 s. I-
5507 [cit. Canon] premiss 18.
83 Canon premiss 29.
84 Canon premiss 30.
85 Wessman, Richard, EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång, NIR 2000,
s. 639-648 [cit. Wessman, EG-domstolens gradering] s.646.
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I Adidas-målet86 utvecklades principerna i Puma- och Canon-målen, och
förväxlingskriteriets ställning bekräftades.87 EG-domstolen uttalade där att
varumärkesskyddet inte kan sträcka sig så långt att intrång föreligger om ett
märkes ursprungliga eller förvärvade särskiljningsförmåga ”är sådan att det
inte kan uteslutas att associationen kan leda till förväxling”.88 Detta skulle
ge ett alltför vidsträckt skydd och skulle t. o. m. innebära ett slags omvänt
kriterium i form av ”association inbegripet risken för förväxling” vilket
saknar stöd i direktivtexten.89

EG-domstolen håller således fast vid förväxlingsrisk som ett nödvändigt
kriterium och tycks inte erkänna något skydd mot urvattning inom
varuslagsgränserna.90 Denna ståndpunkt kan enligt Casparie-Kerdel
ifrågasättas om EG-domstolen samtidigt erkänner en relation mellan ett
märkes särskiljningsförmåga och skyddets räckvidd. Hon påpekar att ett
märke med stor särskiljningsförmåga snarare löper mindre risk att förväxlas
med ett annat märke eftersom konsumenterna skulle notera även mycket
små skillnader mellan det distinktiva, och kanske välkända, varumärket och
det andra märket. De skulle troligtvis associera till det kända varumärket,
dock utan att faktiskt förväxla de båda märkena med varandra. Som exempel
kan nämnas McDonald’s välkända varumärke, det bågformade gyllene M-et.
Märket torde vara så starkt inarbetat att de flesta betraktare skulle lägga
märke till mycket små förändringar, såsom något spetsigare vinklar eller en
annan gul nyans. Därmed undanröjs i stor utsträckning också risken för
förväxling. Det Casparie-Kerdel menar är med andra ord att om
varumärkesskyddet reduceras till att enbart omfatta förväxlingsrisk kan
innehavaren av ett väl ansett märke, eller ett märke med stor
särskiljningsförmåga, paradoxalt nog få en lägre skyddsnivå inom
varuslagsgränserna istället för högre. 

Detta synsätt kritiseras dock av Wessman,91 som framhåller att
förväxlingsrisk är ett rättsligt och inte ett empiriskt begrepp.
Förväxlingsbedömningen är av rättslig karaktär och omfattar ett flertal
åtskilda faktorer, som exempelvis märkets ställning på marknaden, risken
för association, märkeslikhet och varuslagslikhet. Bedömningen måste enligt
Wessman således anses vara en rättsfråga och inte en sakfråga. Då Casparie-
Kerdels argument grundar sig på faktisk, eller empirisk, förväxling är de
enligt Wessman av mindre relevans.  

Det torde stå klart att förväxlingsbedömningen inte endast är av empirisk
karaktär, men några säkra slutsatser om förväxlingskriteriets exakta

                                                
86 Mål C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, REG 2000 s. I-
4861 [cit. Adidas].
87 Se Adidas premiss 37-39.
88 Adidas premiss 42.
89 Casparie-Kerdel s. 192.
90 Stycket bygger på resonemang i Casparie-Kerdel s. 192.
91 Stycket bygger på resonemang i Wessman, Richard, Förväxlingsläran under förändring i
Europa, NIR 1998, s. 486-497 [cit. Wessman, Förväxlingsläran] s. 491 f.
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innebörd kan ej dras. Direktivets ordalydelse och hittillsvarande EG-praxis
ger emellertid inte stöd åt en så fri tolkning av kriteriet att förväxling i
direktivets mening kan föreligga även i fall där det är tydligt för
konsumenterna att det inte föreligger något samband mellan företagen.
Möjligheterna att ingripa mot varumärkesparodier torde därmed vara
begränsade inom varuslagsgränserna. Detta eftersom kopplingen mellan
parodi och original ofta kan inskränkas till en tydlig association helt utan
risk för egentlig förväxling eller antydan till samband mellan de båda
företagen.  

4.3.3 Kommentar

Låt oss nu återgå till exemplet om frukostflingorna för att undersöka vilka
möjligheter Kellogg’s kan tänkas ha att skydda sig mot Flingor & Sånts
parodi på deras varumärken. Ensamrätten innebär enligt 4 §
varumärkeslagen att varumärkesinnehavaren kan förhindra annan från att
använda hans varumärke som kännetecken. Till en början måste följaktligen
frågan ställas om parodin i exemplet kan anses utgöra
känneteckensanvändning. I exemplet förekommer anspelningar på Kellogg’s
varumärken i Flingor & Sånts marknadsföring av en egen konkurrerande
produkt. Reklamen är utformad i syfte att identifiera och särskilja Kellogg’s
märken för att uppnå en komisk effekt och förstärka minnesbilden av den
egna produkten, Kom loss-flingorna. Användning av annans kännetecken i
reklam är ett av de exempel på känneteckensanvändning som räknas upp i 4
§ varumärkeslagen. Parodin måste således anses utgöra
känneteckensanvändning i lagens mening. 

Då varuslagen i exemplet är identiska aktualiseras vid
förväxlingsbedömningen först frågan om tillräcklig märkeslikhet föreligger.
Det är osäkert hur en bedömning av varje enskilt element skulle utfalla.
Namnet ”Kom loss” är liksom Kellogg’s tvåstavigt, men bortsett från att de
båda namnen har samma begynnelsebokstav är de i övrigt olika till såväl
syn- som ljudbild. Logotyperna har samma färg men är annars olika. Vad
gäller figurmärket Tony Tiger torde tillräcklig märkeslikhet föreligga då
reklamen utformats i syfte att identifiera just detta varumärke och lägga det
till grund för en slags jämförelse. Däremot är det ytterst tveksamt om
anspelningen på Kellogg’s slogan företer tillräcklig likhet. Inte ett enda ord
överensstämmer helt, utan endast sättet att betona ett av orden (grrråta –
grrreat) antyder en koppling mellan fraserna. Bedömningen utgår emellertid
från helhetsintrycket och en helhetsbedömning av samtliga faktorer torde ge
vid handen att märkeslikhet föreligger. 

Vidare måste marknadsföringen ifråga anses vara så tydligt utformad att
risken för förväxling i empirisk bemärkelse, d. v. s. att konsumenterna
faktiskt förväxlar de båda företagens produkter, är mycket liten. Istället
bygger marknadsföringen på att tydliga associationer till Kellogg’s skapas.
Inslaget av parodi förstärker dock snarare budskapet att det är fråga om helt
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olika kännetecken för konkurrerande produkter. EG-domstolens praxis visar
att empirisk förväxling inte är ett nödvändigt kriterium för att
förväxlingsrisk i direktivets bemärkelse skall anses föreligga. Det står
emellertid även klart efter EG-domstolens uttalanden i bl. a. Puma-målet att
endast tankemässig association inte är ett tillräckligt kriterium vid
bedömningen av förväxlingsrisken. För att förväxlingsrisk skall föreligga
måste således andra faktorer tillkomma. Till Kellogg’s fördel talar att deras
märken är starkt inarbetade och har stor särskiljningsförmåga. Förutom
graden av märkeslikhet har även köparkretsens sammansättning och
egenskaper betydelse. Möjligen kan hänsyn i detta avseende tas till att
Kellogg’s varumärke Tony Tiger främst riktar sig till barn, vilka kan tänkas
ha svårare att uppfatta det parodiska budskapet. Å andra sidan är det
säkerligen inte barnen själva utan deras föräldrar som står för inköpen av
frukostflingor. Då reklam ofta betraktas flyktigt kan det inte uteslutas att
vissa konsumenter får den felaktiga uppfattningen att det finns något slags
band mellan företagen. De allra flesta torde dock p. g. a. parodiaspekten inse
att så ej är fallet under förutsättning att parodin är tydligt utformad. Då
Kellogg’s varumärken framställs på ett för företaget negativt sätt saknas
också anledning att tro att företaget givit sitt samtycke till
märkesanvändningen.

Sammantaget är det visserligen inte omöjligt att dessa faktorer vid en
samlad bedömning bidrar till att förväxlingsrisk kan anses föreligga, men i
ljuset av uttalandena i Canon-målet är det inte sannolikt. Dylika faktorers
betydelse har inte behandlats i praxis, varför säkra slutsatser ej kan dras. Det
kan emellertid konstateras att parodiaspekten innebär ett problem för
märkesinnehavarna i dessa fall då den ofta förtar förväxlingsrisken. Det står
också klart att kriterierna för skydd inom varuslagsgränserna korresponderar
dåligt med behovet i fall som dessa. Risken för skada för Kellogg’s hänför
sig inte till ett eventuellt vilseledande av konsumenter, utan består främst i
att användningen framställer deras varumärken på ett nedvärderande sätt och
kan inverka negativt på märkenas särskiljningsförmåga. Med andra ord,
behovet av skydd rör primärt urvattning, inte förväxling.

4.4 Skyddet utanför varuslagsgränserna

4.4.1 Inledning

Regeln om skydd utanför varuslagsgränserna i 6 § 2 st. varumärkeslagen
innebär ett utökat skydd för väl ansedda kännetecken, och aktualiseras i fall
där annans användning av ett identiskt eller liknande kännetecken skulle dra
otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda
kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Det utökade skyddet
benämns Kodakdoktrinen efter ett engelskt rättsfall från år 189892 där
Kodak, ett känt varumärke för bl. a. fotoartiklar, lyckades hindra ett annat
                                                
92 Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R. P. C. s. 105.
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företag från att använda samma varumärke för cyklar.93 Kodakdoktrinen
grundar sig på faktorer som risk för försvagning av det ursprungliga
varumärkets särskiljningsförmåga, risk för skada på dess anseende, risk för
ett otillbörligt utnyttjande och risk för att konsumenter vilseleds beträffande
varornas ursprung eller identitet.94 Således ligger såväl konsumentskydd
som hänsyn till innehavarens upparbetade goodwill till grund för det
utvidgade skyddet.95 

Låt oss återknyta till exemplet om parodier på Kellogg’s varumärken för att
belysa bestämmelsens tillämpning. Antag istället Flingor & Sånts
dotterbolag Kläder & Sånt säljer tröjor med tryck som parodierar välkända
varumärken, däribland Kellogg’s. På en tröja syns Tony Tiger med en
marijuanacigarett i vardera mungipan och under bilden återges Kellogg´s
slogan ”Dom är GRRREAT!”. Tröjorna är en bra affär för företaget Kläder
& Sånt. De säljs i en rad trendiga affärer och blir mycket populära.
Kellogg’s är däremot djupt bestörta över tilltaget. De anser att det är mycket
skadligt för deras varumärken att förknippas med droger, särskilt Tony Tiger
som främst riktar sig till barn. 

Då märkesanvändningen sker i samband med varor av helt annat slag än de
som originalmärket används för aktualiseras undantagsregeln i 6 § 2 st.
varumärkeslagen vars innehåll skall motsvara art. 4.4a och 5.2 i
varumärkesdirektivet. För att undersöka skyddsnivån vid dylika fall av
parodier skall bestämmelsens rekvisit närmare belysas.

4.4.2 Skyddet för väl ansedda kännetecken

I svensk rätt har Kodakskyddet traditionellt sett grundats på en
förväxlingsteori. Före implementeringen av varumärkesdirektivet var det en
uttrycklig undantagsregel vars tillämpningsområde var starkt begränsat.96

Skydd oavsett varuslag kunde endast komma ifråga för ett fåtal märken med
synnerlig renommé. I övrigt skulle ensamrätten inte utsträckas längre än vad

                                                
93 Levin, Noveller s. 71. I fallet fastslogs att användningen av varumärket Kodak för cyklar
riskerade att vilseleda konsumenterna till att tro att det fanns ett kommersiellt samband
mellan märket Kodak för cyklar och för fotoartiklar. Det rörde sig emellertid inte om skydd
utanför varuslagsgränserna då både kameror och cyklar på den tiden hänfördes till
varuslaget sportredskap.
94 Wessman, Richard, Kodakdoktrinen under förändring – Angående den nya 6 § 2 st.
varumärkeslagen, NIR 1993, s. 202-218 [cit. Wessman, Kodakdoktrinen] s. 203 f.
95 Prop. 1992/93:48 s. 81.
96 Det utsträckta skyddet för kända märken i den äldre varumärkeslagen aktualiserades i två
situationer. Den egentliga Kodakregeln i 6 § 2 st. a) rörde fall där användningen av ett annat
liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det äldre märkets
goodwill. I 6 § 2 st. b) medgavs skydd i fall där användningen av ett annat liknande
kännetecken uppenbarligen skulle förringa det äldre märkets goodwill. Regeln kallades
råttgiftsregeln, vilket syftade till att illustrera det faktum att vissa varuslag är mer känsliga
för associationer än andra. Med hänsyn till exempelvis parfymers framtoning som lyxvaror
är det önskvärt att innehavaren av ett varumärke för parfym kan skyddas mot annans
användning av samma märke för råttgift.
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som var nödvändigt för att tillfredsställa de avsedda syftena, d. v. s. att ge en
grund för näringsidkare att särskilja sina varor och bygga upp sin goodwill.97

Endast risk för urvattning av det kända märket utgjorde inte tillräckliga skäl
att tillämpa den gamla Kodakregeln, utan det krävdes en verklig
förväxlingsrisk i omsättningskretsen.98 

Implementeringen av varumärkesdirektivet ändrade dock rättsläget. Detta
främst såtillvida att skyddsomfånget blivit bredare så att fler märken än
tidigare kan erhålla skydd.99 I det nionde övervägandet till direktivet betonas
vikten av att kända varumärken ges ett omfattande skydd, men den närmare
utformningen lämnas åt medlemsstaterna. Artikel 5.2 i direktivet ger
medlemsstaterna rätt att besluta att innehavaren av ett varumärke som är
känt i medlemsstaten kan hindra andra från att använda ett identiskt eller
liknande märke även utanför varuslagsgränserna ”om användningen av
tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. Artikeln är således
fakultativ men den utgör inte någon minimiregel. Den har införlivats i
samtliga medlemsstaters lagar.100 Motsvarande reglering för
registreringssituationen finns i art. 4.4a. 

Efter implementeringen av varumärkesdirektivet har 6 § 2 st.
varumärkeslagen följande lydelse:

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl
ansett har i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra
otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende.” [min kurs.] 

Att märka är att lagtexten fortfarande innehåller ett förväxlingskriterium,
vilket saknas i direktivtexten. Enligt Koktvedgaard och Levin är det numera
rekvisiten otillbörlig fördel respektive förfång som skjuts i förgrunden, och
skada kan uppstå genom urvattning eller risk för vilseledande beträffande
det kommersiella ursprunget i vid bemärkelse, exempelvis genom att det
uppfattas finnas något slags förbindelse mellan två kommersiella
ursprung.101 Högsta domstolen har dock i Galliano-målet102 uttalat angående
rekvisitet ”annat liknande kännetecken” att förarbetena till den nuvarande
lydelsen inte innehåller något som tyder på att rekvisitet skall ha en annan
innebörd än enligt äldre rätt. Visserligen hänvisade Högsta domstolen till
direktivtexten, men slutsatsen drogs att det inte var ”oförenligt härmed att
begränsa ett sådant utsträckt skydd genom att uppställa strängare krav på
likhet än vad som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom
varuslagsgränserna”.103 Den nya lydelsen tolkades så att i princip identitet,

                                                
97 SOU 1958:10 s. 48 och 137.
98 Levin, Noveller s. 79.
99 Koktvedgaard/Levin s. 349.
100 Casparie-Kerdel s. 192.
101 Koktvedgaard/Levin s. 358.
102 NJA 1995 s. 635, se även ovan kap. 4.3.2 s. 24 f.
103 NJA 1995 s. 635, s. 642.
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eller i vart fall en hög grad av överensstämmelse, mellan kännetecknen var
en förutsättning för att skyddet skulle aktualiseras.104 Avgörandet har blivit
starkt kritiserat i doktrinen,105 och det torde idag inte råda någon tvekan om
att den svenska lagtexten är ofullständigt utformad. I senare administrativ
praxis har också förväxlingskriteriet förbisetts till förmån för hänsyn till
risken för urvattning.106 

Det anses idag stå klart att förväxlingsrisk inte är ett krav för skydd utanför
varuslagsgränserna enligt direktivet. Frågan har visserligen inte behandlats
separat av EG-domstolen än, men ledning kan hämtas från uttalanden i fall
som behandlar skyddet inom varuslagsgränserna. I Puma-målet uttalade
domstolen att förväxling inte är ett nödvändigt kriterium för tillämpning av
art. 5.2.107 Förekomst av förväxlingsrisk, i synnerhet ursprungsförväxling,
kan emellertid påverka bedömningen av kriterierna ”otillbörlig fördel”
respektive ”förfång”.108 Möjligheterna till skydd mot varumärkesparodier är
således betydligt större utanför varuslagsgränserna till följd av avsaknaden
av förväxlingskrav.

Ett uttryckligt krav på märkeslikhet finns emellertid i direktivtexten i
formuleringen ”tecken som är identiskt med eller liknar varumärket” (på
engelska ”identical with, or similar to”). Detta kan jämföras med uttrycket
”identitet eller likhet” (på engelska ”identity with, or simularity to”) som
används i art. 5.1. Pehrson påpekar att det är i princip samma uttryck som
används i de båda artiklarna för att beteckna kravet på märkeslikhet, vilket
talar starkt för att det är samma krav som gäller såväl inom som utanför
varuslagsgränserna.109 Kravet på märkeslikhet kan generellt tänkas utgöra ett
problem i parodifallen. Parodieringen i sig kan emellanåt kräva så betydande
förändringar i förhållande till originalmärket att parodin ej kan anses vara ett
liknande märke.

Tolkningen av rekvisitet ”väl ansett” har behandlats av EG-domstolen i
Chevy-målet.110 Där anfördes att det för skydd utanför varuslagsgränserna
krävs att märket ”är känt för en betydande andel av den allmänhet som
berörs av de varor och tjänster som täcks av varumärket”.111 Således
innefattar rekvisitet ett krav på en viss minsta kännedomsnivå. Enligt
Pehrson är det dock troligt att graden av kännedom kan variera beroende på

                                                
104 NJA 1995 s. 635, s. 643.
105 Se Levin, Förväxlingsbara varumärken s. 434 ff.
106 Se t. ex. Patentbesvärsrättens dom i mål 97-065, 97-641 där hinder mot registrering av
varumärket Tulosba Akdov för bl. a. alkoholhaltiga drycker ansågs föreligga. Användning
av märket skulle enligt domstolen leda till urvattning av det väl ansedda kännetecknet
Absolut Vodka.
107 Puma premiss 20.
108 Wessman, EG-domstolens gradering s. 645 not 46.
109 Pehrson, Lars, Chevy-målet – EG-domstolen tolkar varumärkesdirektivets
anseendeskydd, JT 1999/2000 s. 421-428 [cit. Pehrson, Chevy-målet] s. 427.
110 Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 s. I-5421 [cit.
Chevy].
111 Chevy premiss 26.
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hur omfattande den goodwill som varumärket representerar är.112 Vad gäller
kännedomens geografiska utbredning uttalade EG-domstolen att det inte
krävs att varumärket är känt i hela medlemsstaten, utan att det ”är tillräckligt
att varumärket är känt i en väsentlig del av medlemsstaten”.113 Kravet på
kännedom torde mycket sällan innebära problem i parodifallen. För att
märkesanvändningen överhuvudtaget skall framstå som parodi krävs att
originalmärket kan identifieras. Därmed torde det främst vara mycket
välkända märken som utsätts för parodier.   

Vad gäller de alternativa rekvisiten otillbörlig fördel respektive förfång kan
de ses som två sidor av samma mynt. Wessman kopplar rekvisiten till den
potentiella köparens associationer och reaktioner.114 På så sätt skiljer han
mellan en slags fiktiv värdeökning (fördel för efterbildningen) eller
värdeminskning (förfång för originalmärket) och faktisk vinning eller skada.
Ekonomisk vinst eller förlust är enligt detta synsätt endast en effekt av den
märkesanvändning som anses utgöra otillbörlig fördel eller förfång.115

Synsättet kan illustreras med följande exempel. En konsument som
konfronteras med en parodi på ett känt varumärke för exempelvis läskedryck
i samband med en vara av annat slag, t. ex. ett klädesplagg, kan reagera på
olika sätt. Parodin kan dra konsumentens uppmärksamhet till klädesplagget
och få det att framstå som mer begärligt till följd av anspelningen. Är
parodin av förlöjligande karaktär kan den också förändra konsumentens
uppfattning om originalmärket till det negativa. Den förra situationen kan
enligt Wessmans synsätt innebära att parodin drar otillbörlig fördel av
originalmärket, medan den senare utgör förfång. Otillbörlig fördel eller
förfång uppstår redan på detta plan innan ekonomiska konsekvenser
inträder. Att konsumenten faktiskt köper klädesplagget eller undviker att
köpa läskedrycken är endast en effekt som är irrelevant för frågan om
rekvisiten uppfylls.

EG-domstolen har ännu inte haft anledning att tolka de båda rekvisiten
närmare. Viss ledning kan emellertid hämtas från Chevy-målet där det
framhölls att ju större särskiljningsförmåga eller renommé som det äldre
märket har, desto lättare är det att anse att användningen av det yngre märket
leder till förfång.116 Pehrson tolkar uttalandet som att det troligtvis inte krävs
att innehavaren av det äldre märket kan visa faktisk snyltning eller förfång,
utan att det är tillräckligt att det finns en betydande risk för att så är fallet.117

Detta kan jämföras med registreringsfallen där registrering kan nekas trots
att det inte är säkert att det yngre märket har börjat användas. Faktisk
snyltning eller förfång kan då inte föreligga.118 EG-domstolens uttalande

                                                
112 Pehrson, Chevy-målet s. 427.
113 Chevy premiss 28. 
114 Se Wessman, Kodakdoktrinen s. 206 för en mer ingående analys av betraktarens
reaktioner och associationer samt dess betydelse för ett varumärkets fristående värde. 
115 Wessman, Kodakdoktrinen s. 211 f.
116 Chevy premiss 30.
117 Pehrson, Chevy-målet s. 428.
118 Pehrson, Chevy-målet s. 426.
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innebär även en gradering av skyddsomfånget såtillvida att märken med stor
särskiljningsförmåga åtnjuter ett vidare skydd.119 De märken som parodieras
är oftast välkända och har därmed stor särskiljningsförmåga. En dylik
gradering kan således anses innebära ökade skyddsmöjligheter för
märkesinnehavarna i parodifallen då kraven att visa förfång tycks kunna
vara något lägre ställda. En gradering av skyddsomfånget skapar enligt
Wessman också förutsättningar för en något bredare marknadsrättslig
intresseavvägning inom varumärkesrätten där hänsyn till varumärkens
reklamfunktion kan tas i större utsträckning.120 

Slutligen bör också art. 5.5 nämnas, vilken ger medlemsstaterna möjlighet
att erbjuda skydd mot användning av ett tecken som sker för annat ändamål
än att särskilja varor eller tjänster. Även denna bestämmelse förutsätter att
tecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets
särskiljningsförmåga eller renommé. Direktivet lämnar således visst
utrymme för en ren urvattningslära som endast tar sikte på skydd för
varumärkens reklamfunktion. Ett sådant skydd finns i Beneluxländernas
gemensamma varumärkeslagstiftning. Som exempel på detta vidare skydd
brukar Alicia-fallet nämnas, i vilket användningen av en Coca Cola-flaska i
en pornografisk film ansågs utgöra varumärkesintrång.121 Den svenska
varumärkeslagen innehåller inte någon motsvarande regel idag.
Varumärkeskommittén uttalar utan närmare motivering att det saknas skäl
att införa ett sådant utökat skydd i den nya varumärkeslagen.122 

4.4.3 Varumärkesparodier i praxis

Varumärkesparodier har behandlats i svensk praxis vid två tillfällen vid
allmän domstol.123 Det bör dock påpekas att båda fallen bygger på en
tillämpning av den gamla lydelsen av 6 § 2 st. varumärkeslagen.124 

Blend-målet125 rörde en kampanj för kondomer. Nils Adamsson
marknadsförde kondomer i förpackningar som tydligt anspelade på kända
cigarettmärken, däribland märket Gul Blend. Tillverkaren av Blend-
cigaretterna, Svenska Tobaks Aktiebolaget, stämde Nils Adamsson för
varumärkesintrång. Bolaget anförde att märkeslikheten kunde föranleda

                                                
119 Wessman, EG-domstolens gradering s. 646. En gradering av skyddsomfånget gäller
således såväl inom som utom varuslagsgränserna, se Puma premiss 24 och Canon premiss
18.
120 Wessman, EG-domstolens gradering s. 647.
121 Hof Amsterdam 18.12.1975, GRUR Int. 1980 s. 170 (Alicia). 
122 SOU 2001:26 s. 269.
123 Angående marknadsrättslig praxis se nedan kap. 5.3.
124 Det tidigare rättsläget beskrivs kortfattat ovan i kap. 4.4.2 not 96.
125 Svea HovR 24.6.1987, NIR 1989 s. 82. Fallet rör dock i stor utsträckning kraven för
inarbetning. Då dessa ändrats i lagrummets nu gällande lydelse bortser jag här från denna
aspekt.
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konsumenter att tro att det fanns ett samband mellan de båda varuslagen.
Vidare anfördes att Nils Adamsson drog nytta av Blend-symbolens
reklamvärde. Detta medförde enligt bolaget att kännetecknet, som angavs ha
en betydande goodwill, riskerade att urvattnas. Nils Adamsson anförde att
om ett utnyttjande av Blend-symbolens goodwill skulle anses föreligga var
det i vart fall inte obehörigt med hänsyn till att Adamssons kännetecken å
sin sida representerade lika stor goodwill. 

Enligt tingsrätten, vars dom sedan fastställdes av Svea hovrätt, uppfyllde
Blend-symbolen kraven för skydd som Kodakmärke. Förväxlingsrisk ansågs
föreligga trots vissa skillnader märkena emellan då en betraktare kunde
föranledas att tro att det förelåg någon form av samröre mellan de båda
företagen. Detta inte minst p. g. a. att varorna i stor utsträckning har
gemensamma försäljningsställen. Nils Adamsson hade uppgivit att Blend-
symbolen använts avsiktligen för att utnyttja konsumenternas kännedom om
kännetecknet i syfte att förstärka den egna marknadsföringen. Av detta
följde enligt tingsrätten att bolaget begagnat sig av Blend-symbolens
goodwillvärde i sin marknadsföring. Detta utnyttjande var att anse som
obehörigt, och således ansågs varumärkesintrång föreligga. 

Domstolen lade till synes stor vikt vid förväxlingsrisken, vilken bestod i
märkeslikhet i kombination med gemensamma försäljningsställen. Denna
aspekt måste emellertid anses överspelad idag då förväxlingskriteriet saknar
EG-rättslig förankring. Vidare angavs att märkesanvändningen underlättat
kondomförsäljningen och att den därmed utgjort ett otillbörligt
goodwillutnyttjande.126 Vad gäller detta rekvisit torde lagen i princip vara
oförändrad, varför fallet sannolikt skulle få samma utgång med dagens
lagstiftning. 

I Friskis och Svettis-målet127 behandlades en kampanj för Gröna Lunds
nattklubbsverksamhet under beteckningen ”Bakis och Skakis”. En logotyp
som tydligt alluderade på Friskis och Svettis figurmärke användes, liksom
slogans som anknöt till friskvårdsverksamhet i allmänhet som exempelvis
”Sluta jogga börja grogga”. Friskis och Svettis väckte talan om
varumärkesintrång och gjorde gällande att ord- och figurmärket ”Bakis och
Skakis” var förväxlingsbart med Friskis och Svettis samt att de orsakats
skada i form av goodwillförlust och urvattning. Gröna Lund medgav intrång
avseende figurmärket, men bestred att det i fråga om ordmärket ”Bakis och
Skakis” rörde sig om ”liknande kännetecken” i lagens bemärkelse. Vidare
medgav de att de avsiktligt anspelat på Friskis och Svettis verksamhet, men
anförde att då det rörde sig om helt olika tjänster var det uppenbart att deras
verksamhet var helt skild från Friskis och Svettis. Därför var det inte fråga
om otillbörligt utnyttjande av den goodwill Friskis och Svettis-kännetecknet
förknippas med. Avsikten var istället att utnyttja kännedomen om Friskis
och Svettis för att skämta med föreningarnas verksamhet på ett vänligt sätt.

                                                
126 Levin, Noveller s. 93.
127 NJA 1992 s. 663.
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Likhetsbedömningen kom i Högsta domstolen således endast att omfatta
ordmärket. Beteckningen ”Bakis och Skakis” ansågs ha viss likhet med
”Friskis och Svettis” då båda märkena var sammansatta av två ord med
suffixet –is. Högsta domstolen påpekade dock att orden i övrigt var olika
och hade olika innebörd. Dessutom sades att anspelningen på Friskis och
Svettis hade karaktär av parodi och byggde på att betraktaren förstod att det
var fråga om olika kännetecken. Inte heller en tillämpning av produktregeln
kunde föranleda en annan bedömning då det inte var fråga om branschlikhet.
Talan ogillades då förväxlingsbarhet inte ansågs föreligga. 

Enligt Levin skulle det för utgången i Friskis och Svettis-målet inte spela
någon roll om 6 § 2 st. varumärkeslagen tillämpats i den gamla eller nya
lydelsen.128 Hon menar att fallet kan ses som exempel på
varumärkesanvändning som kvarstår som tillåten med den nya regeln,
nämligen situationer där märkeslikheten eliminerats, men ett associativt
element ändå finns kvar.129 Denna slutsats kan tyckas rimlig ur det
perspektivet att endast ordmärket prövades, eftersom en motsatt utgång
skulle ha inneburit att Friskis och Svettis-märket erhållit en skyddszon
motsvarande i princip alla tvåstaviga beteckningar med suffixet –is. Om det
däremot funnits förutsättning för domstolen att beakta samtliga
omständigheter kunde möjligen bedömningen ha blivit annorlunda idag.
Kampanjens koncept utnyttjade Friskis och Svettis varumärke i mycket stor
utsträckning. Märket sattes i ett för Friskis och Svettis negativt
sammanhang, alkoholförtäring. Kampanjens budskap var visserligen så
uppenbart oförenligt med Friskis och Svettis verksamhet att det kan
ifrågasättas huruvida kampanjen alls var till förfång för Friskis och Svettis.
Icke desto mindre måste märkesanvändningen antas ha skett i syfte att öka
uppmärksamheten kring kampanjen. Denna snyltning torde kunna innebära
ett otillbörligt utnyttjande av goodwill i lagens nuvarande mening. Det kan
emellertid även diskuteras om det p. g. a. kampanjens natur alls förelåg risk
för skada på Friskis och Svettis märke. Ingen torde betvivla att Friskis och
Svettis tar avstånd från den alkoholförtäring som förespråkades i kampanjen.
Snarare skulle kampanjen kunna vändas till friskvårdsföreningens fördel.
Risk för urvattning skulle likväl kunna anses föreligga. Det kan hävdas att
märkesanvändningen drog ett löjets skimmer över Friskis och Svettis
verksamhet och att blotta förekomsten av märket i ett främmande
sammanhang inverkade menligt på märkets särskiljningsförmåga. Det finns
således utrymme för en annan bedömning av fallet idag om samtliga
omständigheter vägs in, men det är mycket osäkert om utgången skulle ha
blivit annorlunda.

Slutligen kan konstateras att Högsta domstolen synes tillmäta kampanjens
karaktär av parodi betydelse vid bedömningen av märkeslikheten.
Förväxlingskriteriets sorti ur skyddet för väl ansedda kännetecken torde

                                                
128 Levin, Varumärkesparodier s. 717.
129 Levin, Varumärkesparodier s. 720.
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knappast innebära att avkall kan göras från kravet på märkeslikhet, vilket
utgör grunden för allt varumärkesskydd. Märkeslikheten borde dock inte
längre bedömas mot bakgrund av risken för förväxling, vilket tycks ha skett
i fallet, då detta skulle omintetgöra skillnaden mellan skydden inom
respektive utanför varuslagsgränserna. 

4.4.4 Kommentar

Låt oss nu återknyta till exemplet om tröjorna med tryck som parodierade på
Kellogg’s varumärke och se hur en bedömning enligt 6 § 2 st.
varumärkeslagen skulle kunna utfalla. 

Till en början måste frågan ställas om förfarandet innebär
varumärkesanvändning. Kravet på varumärkesanvändning kan generellt
tänkas utgöra ett problem för märkesinnehavarna när det gäller
varumärkesparodier utanför varuslagsgränserna. Det är här vi ofta finner
parodier av icke-kommersiell natur med opinionsbildande syfte. Parodier
kan även förekomma i så skilda sammanhang jämfört med
ursprungsmärkena att de alls inte framstår som känneteckensanvändning.
Pehrson nämner i sammanhanget det tyska BMW-målet130 där BMW stämde
en producent av skämtartiklar med anledning av försäljning av dekaler för
bilrutor med texten ”BMW – Bums Mal Wieder”, ett uttryck som han menar
knappast innefattar varumärkesanvändning enligt nordisk rätt.131 I ett danskt
rättsfall har dock sånggruppen Shit og Chanels utgivande av en
grammofonskiva vid namn ”Shit og Chanel No 5” befunnits innebära ett
otillbörligt utnyttjande av goodwill och därmed ett intrång i det anrika kläd-
och kosmetikaföretaget Chanels varumärkesrätt,132 vilket tyder på en vidare
syn angående begreppet varumärkesanvändning. Levin hänvisar till det
amerikanska Coca Cola-målet,133 där affischer med texten ”Enjoy Cocaine”
förbjöds, och ifrågasätter om ett dylikt förfarande skulle anses utgöra
varumärkesanvändning enligt ett svenskt synsätt.134 Mot bakgrund av dessa
uttalanden kan det uppfattas som något osäkert huruvida vårt exempel utgör
varumärkesanvändning. Det bör dock påpekas att uttalandena ifråga gjordes
innan det nya anseendeskyddet implementerades, och måhända ligger vissa
hänsynstaganden till Kodakregelns gamla förväxlingskrav i bakgrunden. I
exemplet har Kellogg’s varumärke Tony Tiger och därmed tillhörande
slogan applicerats på tröjor. Märkesanvändningen skiljer produkten från
andra av samma slag och måste anses ske i syfte att öka uppmärksamheten
kring och avsättningen för den egna produkten. Förfarandet torde därmed
utgöra varumärkesanvändning på sätt som avses i 4 § varumärkeslagen. 

                                                
130 BGH, GRUR 1986 s. 759. Fallet behandlas bl. a. i Levin, Varumärkesparodier s. 718.
131 Pehrson, Kodakregeln s. 532.
132 UfR. 1981 s. 1024 (SH), NIR 1985 s. 359 (Chanel), se Levin, Noveller s. 83.
133 Coca Cola Company. v. Gemeni Rising, Inc. 175 USPQ s. 56 (E. D. N. Y. 1992). 
134 Levin, Varumärkesparodier s. 714 f.
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Vidare måste frågan om kravet på märkeslikhet uppfylls undersökas. Bilden
på tröjorna föreställer Tony Tiger, lätt igenkännbar men i ett oväntat
sammanhang, i kombination med Kellogg’s slogan i oförändrad form. Detta
torde vara tillräckligt för att märkeslikhet skall anses föreligga. Generellt i
parodifallen kan dock detta rekvisit vålla problem för
varumärkesinnehavarna då syftet att skämta eller ironisera kan kräva en
betydande förändring av originalmärket.135

När det sedan gäller rekvisitet ”väl ansett” kan det konstateras att Kellogg’s
varumärken används globalt och har en relativt lång produktionshistoria.
Märkena måste anses vara bland de ledande inom sitt område, och är
säkerligen kända för en betydande del av den krets som de riktar sig till, i
det här fallet frukostflingekonsumenterna. Det torde därmed inte råda något
tvivel om rekvisitet ”väl ansett” är uppfyllt. 

Kläder & Sånts användning av Kellogg’s varumärken kan innebära klara
fördelar för företaget då utnyttjandet drar uppmärksamheten till produkten.
Utan de skämtsamma trycken skulle tröjorna knappast skilja sig från
mängden och köparkretsen skulle troligen vara en helt annan. Användandet
av Tony Tiger måste således anses ha en positiv effekt för företaget som drar
fördel av märkets igenkänningsfaktor, dess särskiljningsförmåga.
Utnyttjandet torde vara att betrakta som otillbörligt då det främsta syftet från
företagets sida måste antas vara att maximera sin vinst, exempelvis genom
att öka avsättningen för produkten eller genom att ta ut ett högre pris för
den. Även det alternativa rekvisitet förfång är sannolikt uppfyllt. För
Kellogg’s del innebär märkesanvändningen att oönskade och potentiellt
skadliga associationer väcks vilket medför risk för skada. Att
genomsnittskonsumenten förstår att Kellogg’s varken står bakom
utnyttjandet eller stödjer det förtar inte det faktum att associationerna
inverkar menligt på det budskap Kellogg’s söker att förmedla med sitt
märke. 

Sammanfattningsvis torde möjligheterna till skydd mot varumärkesparodier
vara betydligt större enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen än enligt 6 § 1 st. Detta
främst till följd av att förväxlingskriteriet inte gäller utanför
varuslagsgränserna. Krav på förväxlingsrisk finns visserligen kvar i den
svenska lagtexten, men en tolkning i ljuset av EG-rätten innebär att det
måste ge vika. Bestämmelsen har istället karaktären av ett urvattningsskydd,
vilket måste anses motsvara skyddsbehovet i parodifallen väl då det är just
originalmärkenas särskiljningsförmåga, eller igenkänningsfaktor, som
utnyttjas. Då igenkänningsfaktorn är en förutsättning för att parodin skall
uppfattas som sådan är det sannolikt att i princip alla märken som utsätts för
parodier är tillräckligt välkända för att nå upp till nivån ”väl ansett” i
lagtexten. De alternativa rekvisiten otillbörlig fördel respektive förfång torde
också uppfyllas i de flesta fall som i övrigt faller under lagrummets

                                                
135 Pehrson, Kodakregeln s. 533.



38

tillämpningsområde, men deras exakta innebörd är ännu oklar i väntan på att
EG-domstolen får möjlighet att tolka art. 5.2 närmare.136 

Gränserna för anseendeskyddets användbarhet i parodifallen sätts således
inte främst genom de begränsningar lagrummets uttryckliga rekvisit anger,
utan istället av de allmänna kraven på varumärkesanvändning och
märkeslikhet som gäller för hela det varumärkesrättsliga området. Det
urvattningsskydd som art. 5.2 i varumärkesdirektivet och 6 § 2 st.
varumärkeslagen tillhandahåller är inte ett renodlat sådant, utan förutsätter
att det är fråga om faktisk varumärkesanvändning. Urvattning endast till
följd av att ett märke sätts i ett ofördelaktigt sammanhang, exempelvis
genom att förekomma i en film med opassande innehåll som i Alicia-fallet,
kan således inte beivras med stöd av varumärkeslagstiftningen. 

Inte heller icke-kommersiell märkesanvändning eller märkesanvändning
som primärt har opinionsbildande karaktär torde falla under lagens
tillämpningsområde. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och ensamrätt
kan dock vara vansklig, och området har uppmärksammats föga i doktrinen.
Antag att företaget Kläder & Sånt istället tryckt upp tröjor med parodierande
tryck med inslag av opinionsbildning eller åsiktsyttring. Som exempel kan
nämnas en avbildning av oljebolagets Shells varumärke där s-et tagits bort
kombinerat med en bild av ett dött landskap i syfte att uttrycka kritik mot de
miljöeffekter oljeindustrin ger upphov till. Ytterligare exempel kan vara
jeansmärket Levi’s röda logotyp där bokstäverna kastats om så att ordet
lyder ”evil” istället vilket skulle kunna ses som allmän kritik mot
märkeshysteri eller stora multinationella bolag. Skall hänsyn i dessa fall
primärt tas till företagets vinstsyfte, som kan sägas ske på bekostnad av
varumärkesinnehavarna, eller till inslaget av åsiktsyttring vilket främst
kommer till uttryck genom dem som bär tröjorna? Gränsdragningen har ej
ställts på sin spets i praxis, men till följd av grundlagarnas överordnade
ställning i normhierarkin torde yttrandefrihetsintresset ges företräde i
tveksamma fall. Möjligen kan parodier i gränsområdet mellan
varumärkesanvändning och yttrandefrihetshänsyn angripas med stöd av
upphovsrättslagen i vissa fall, något som skett i utländsk praxis. I ett fall
från Australien137 ansågs upphovsrätt föreligga till de olympiska ringarna
och symbolen för OS i Sydney, vilken föreställde en tecknad bild av en
människa på språng med en fackla i handen. En djurrättsaktivist hade tryckt
upp tröjor med de fem ringarna återgivna i form av ägg tillsammans med en
något förvrängd version av den tecknade bilden och kommentaren ”Looks
like a hen to me”. Förfarandet befanns göra intrång i den upphovsrätt som
tillkom SOCOG, Sydney Organising Committee for the Olympic Games.

Parodifall med tydliga inslag av opinionsbildning eller åsiktsyttring kan
emellertid även tänkas falla utanför varumärkeslagens skyddsområde p. g. a.
bristande märkeslikhet. Kravet på märkeslikhet innebär också att det finns

                                                
136 Wessman, Förväxlingsläran s. 487.
137 Sydney Organising Committee for the Olympic Games v. Pam Clarke [1998] 792 FCA.
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ett utrymme för varumärkesparodier som innefattar
känneteckensanvändning och tydligt anspelar på annans välkända märke,
under förutsättning att gränsen för märkeslikhet inte överträds. Dylik
marknadsföring innebär dock ett risktagande då resultatet av en eventuell
likhetsbedömning torde vara svårt att förutse.

4.5 Förhållandet mellan skyddet inom
respektive utanför varuslagsgränserna

Av de exempel som givits ovan för att illustrera tillämpningen av 6 § 1
respektive 2 st. varumärkeslagen kan slutsatsen dras att skyddsmöjligheterna
generellt sett torde vara större enligt 2 st. i parodifallen. Detta eftersom
förväxlingsrisk sällan torde föreligga i dessa fall. Frågan uppstår då om inte
skydd istället kan ges enligt undantagsregeln när ett varumärkesutnyttjande
inom varuslagsgränserna inte innebär risk för förväxling men likväl utgör ett
otillbörligt utnyttjande av eller är till förfång för märkets
särskiljningsförmåga. 

Förhållandet mellan huvudregeln om skydd inom varuslagsgränserna och
undantagsregeln om utökat skydd för väl ansedda kännetecken är ännu
oklart i viss mån.138 Ordalydelsen i såväl direktivet som den svenska
lagtexten kan tyckas antyda ett ”glapp” mellan de båda skyddsformerna.
Detta eftersom skyddet inom varuslagen förutsätter förväxlingsrisk medan
skydd oberoende av förväxlingsrisk endast gäller utanför
varuslagsgränserna. Konstruktionen kan få den märkliga konsekvensen att
ett varumärke får starkare skydd när varorna är olika än när de är lika.
Distinktionen måste anses sakna grund eftersom behovet av skydd för
varumärkets reklamfunktion är lika starkt även när varuslagen är lika.
Dessutom strider det mot den allmänna principen att ju större
varuslagslikheten är, desto större är skyddsomfånget. 

För att komma tillrätta med problemet framför Wessman möjligheten att
huvudregeln bör tolkas i ljuset av undantagsregeln, d. v. s. att ett väl ansett
varumärke som enligt undantagsregeln skyddas mot snyltning och skada
också bör erhålla ett sådant skydd enligt huvudregeln. Begreppet
förväxlingsrisk måste i så fall tolkas på ett tämligen fritt sätt, vilket enligt
Wessman är möjligt om förväxling ses som ett rättsligt, och inte ett
empiriskt, begrepp. Frågan kan också ställas om inte undantagsregeln bör
tolkas i ljuset av huvudregeln såtillvida att skyddsomfånget bör öka med
graden av märkeslikhet och graden av association mellan märkena. Låt oss
här återknyta till de tidigare behandlade exemplen om parodier på Kellogg’s
varumärken. Wessmans förslag skulle innebära en möjlighet för Kellogg’s
att ingripa mot Flingor & Sånts parodi på Tony Tiger på den grunden att den
urvattnar deras varumärke oavsett eventuell förekomst av förväxlingsrisk.
Möjligheterna att ingripa mot Kläder & Sånts tröjor skulle på motsvarande

                                                
138 Stycket bygger på resonemang i Wessman, Förväxlingsläran s. 496 f.
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sätt öka ju större likhet de båda märkena uppvisar och ju starkare association
till originalmärket som parodin väcker. Wessman tycks dock inte vilja gå så
långt som att förespråka att förväxlingsrisk skall kunna åberopas även
utanför varuslagsgränserna.

EG-domstolen har än så länge inte klart tagit ställning till förhållandet
mellan art. 5.1b och art. 5.2, men vissa uttalanden har gjorts i fall som
främst behandlar andra frågor. Bland annat framkommer i Puma-målet att
”ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning
använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att
kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de
ifrågavarande produkterna inte är likartade” [min kurs.].139 Uttalandet tyder
på att domstolen är av den uppfattningen att det utökade skyddet gäller även
inom varuslagsgränserna.140 Svenska domstolar tycks emellertid ha förutsatt
att så är fallet. I Galliano-målet konstaterade Högsta domstolen att
varuslagen var desamma men att förväxlingsrisk inte förelåg, varefter
domstolen övergick till en bedömning enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen. I
Patentbesvärsrättens dom i Tulosba Akdov-målen bedömdes också
urvattningsrisken trots att varuslagen var lika. Det kan således anses
sannolikt att övergången mellan de båda skyddsformerna är glidande
såtillvida att om förväxlingsbarhet ej anses föreligga kan skydd erhållas
enligt undantagsregeln även inom varuslagsgränserna under förutsättning att
övriga rekvisit uppfylls. 

En tolkning åt motsatt håll i den meningen att förväxlingsbedömningen blir
något mer tillåtande om det utnyttjade märket är väl ansett och har en stor
särskiljningsförmåga torde i viss mån följa av direktivets tionde
övervägande. Där framgår det uttryckligen att dessa faktorer är av betydelse
vid bedömningen. I Canon-målet uttalades emellertid att art. 4.1b, till
skillnad från t. ex. art. 4.4a, föreskriver att det måste föreligga likhet mellan
varorna eller tjänsterna ifråga för att det skall föreligga risk för förväxling.141

Uttalandet tyder på att en så vid tolkning av förväxlingskriteriet att det kan
tillämpas även utanför varuslagsgränserna inte kan komma ifråga. Enligt
Varumärkeskommittén kan uttalandet även tolkas som en begränsning av
det utökade skyddet till användning utanför varuslagsgränserna.142 

Sammanfattningsvis är det ännu inte möjligt att dra några säkra slutsatser
om förhållandet mellan huvudregeln och undantagsregeln. En tendens att
erkänna skydd mot urvattning även inom varuslagsgränserna torde kunna
skönjas. Däremot tycks EG-domstolen inte anse att förväxlingsrisk kan
föreligga utanför varuslagsgränserna. Denna inställning menar jag kan
ifrågasättas med hänsyn till varumärkens självständiga betydelse på
marknaden idag. Det är inte ovanligt att världsmärken som exempelvis Coca
Cola förekommer i helt andra sammanhang än i samband med den egentliga
                                                
139 Puma premiss 20.
140 Levin, Förväxlingsbara varumärken s. 433.
141 Canon premiss 22.
142 SOU 2001:26 s. 268.
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produkten, i detta fall läskedryck. Dylika märken kan ofta appliceras på helt
andra slag av varor såsom t-shirts eller handdukar, dels i reklamsyfte, dels
till följd av varumärkeslicensiering. En betraktare har i dessa fall goda
grunder att anta att det finns någon form av samband med originalprodukten.
För notoriska varumärken kan det således i vissa fall finnas behov av skydd
mot förväxling även utanför varuslagsgränserna. Ett erkännande av detta
faktum kan emellertid leda till slutsatsen att varumärkesdirektivets
uppdelning i två sorters skydd beroende på om varumärkesanvändning sker
inom eller utanför varuslagsgränserna saknar grund. Med utgångspunkt i de
egentliga skyddsbehoven vore det möjligen en bättre lösning att föreskriva
en förväxlingsbedömning av friare karaktär såväl inom som utanför
varuslagsgränserna, där en gradering av skyddsnivån sker utifrån märkets
särskiljningsförmåga och anseende. Skydd mot urvattning borde likaså
kunna ges vid behov oavsett varuslag.143

4.6 Varumärkeskommitténs förslag

I Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag har nuvarande 4 §
om ensamrättens omfång och 6 § om preciseringen av innebörden slagits
samman. Skyddet inom och utanför varuslagsgränserna återfinns i 4 § i
förslaget.144 

Inom varuslagsgränserna innebär ensamrätten enligt 4 § 1 st. i förslaget en
möjlighet att förhindra annans användning av identiskt varumärke för varor
av samma slag. Vidare kan användning av identiskt eller liknande märke för
varor av samma eller liknande slag förhindras ”om det finns en risk för
förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet
och innehavaren av varukännetecknet”. Det är tydligt att utformningen avser
att nära ansluta till direktivets lydelse. I motiveringen påpekas att det är av
särskild betydelse att det blir tydligare att den risk för ”association” som
skall vägas in i förväxlingsbedömningen är den som regleras i direktivet.145

Kommittén tycks dock jämställa associationskriteriet med EG-domstolens
uttalande i Canon-fallet om att konsumenterna skall uppfatta att varorna
eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med
ekonomiska band.146 Denna slutsats menar jag kan ifrågasättas. Uttalandet
torde snarare kunna ses som en exemplifiering av förväxlingskriteriets
innebörd och inte ett försök att definiera begreppet associationsrisk, vilket
enligt EG-domstolens praxis tydligt är underordnat förväxlingskriteriet. I
praktiken torde detta inte medföra några problem eftersom även den
föreslagna nya lydelsen ger utrymme för utveckling i takt med att EG-
domstolen får tillfälle att ytterligare precisera förväxlingskriteriets
beståndsdelar. 
                                                
143 Jämför Casparie-Kerdel s. 194.
144 Se bilaga A.
145 SOU 2001:26 s. 265.
146 SOU 2001:26 s. 265, Canon premiss 30.
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Skyddet utanför varuslagsgränserna formuleras i 4 § 2 st. i förslaget på
följande sätt:

När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen
innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i
näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt
med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom
skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende. […]

Även här är strävan efter överensstämmelse med direktivtexten tydlig.
Konstateras kan att förväxlingskriteriet är borttaget ur lagtexten. Vidare har
uttrycket ”väl ansett” ersatts av ”känt” i syfte att närmare anknyta till krav
för visad särskiljningsförmåga och krav på kännedom som gäller för
inarbetning. Någon ändring i sak är det dock inte fråga om eftersom även det
tidigare använda rekvisitet anses motsvara direktivets innehåll.147 Rekvisitet
”utan skälig anledning”, vilket saknas i den nuvarande lydelsen, har till
synes utan närmare motivering lagts till.148 I praktiken torde införandet av
rekvisitet innebära ökade möjligheter för domaren att göra en individuell
bedömning efter omständigheterna i det enskilda fallet.149 Utrymme kan
därmed även anses lämnas för yttrandefrihetsrättsliga hänsyn.

Varumärkeskommittén uppmärksammar också frågan om förhållandet
mellan de båda skyddsformerna. Därvid konstateras att även om direktivets
ordalydelse inte inrymmer möjlighet att låta det utökade skyddet gälla inom
varuslagsgränserna gör sig de skäl som uppbär skyddet gällande också
där.150 Kommittén fortsätter emellertid med att hänvisa till EG-domstolens
något motsägelsefulla uttalanden i Puma- och Canon-målen.151 Då rättsläget
ännu är oklart på denna punkt tas inte någon hänsyn till problemet i
utformningen av förslaget. Det lämnas istället åt rättsutvecklingen inom
gemenskapen att visa vilken omfattning det utökade skyddet har inom
varuslagsgränserna.152

Sammanfattningsvis kan konstateras att förslaget till ny varumärkeslag inte
torde innebära några egentliga rättsliga förändringar. Snarare är förslaget att
betrakta som en anpassning till det rättsläge som redan måste anses råda
idag till följd av det EG-rättsliga inflytandet. Tydligt är dock att
Varumärkeskommittén uppmärksammar den utveckling som skett i fråga
                                                
147 SOU 2001:26 s. 266.
148 Rekvisitet härrör från den Beneluxiska varumärkesrätten. Det har ännu inte tolkats i EG-
domstolen, men prövades av Hoge Raad der Nederlanden i Claeryn/Klarein-målet
(1.03.1975, IIC 1976 s. 420). Skälig anledning angavs där kunna föreligga om den som
använde ett varumärke hade sådant behov av märket att det skulle vara orimligt att be
honom upphöra med användningen även om detta var till skada för rättighetshavaren. Se
SOU 2001:26 s. 251 och Wessman, Förväxlingsläran s. 495.
149 Wessman, Kodakdoktrinen s. 217.
150 SOU 2001:26 s. 267.
151 Se ovan kap. 4.5 s. 40 f.
152 SOU 2001:26 s. 268.
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om varumärkets egenvärde och reklamfunktion, och att den roll varumärket
spelar på dagens marknad lyfts fram.153

                                                
153 Se bl. a. kapitel 4.2 ”Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling” av
Marianne Levin, SOU 2001:26 s. 147-156.
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5 Marknadsrättsligt skydd

5.1 Marknadsföringslagen

I den utsträckning varumärkesparodier förekommer i marknadsföring
aktualiseras även det marknadsrättsliga skyddet. Marknadsföringslagen
(1995:450) tar sikte på att förhindra otillbörlig marknadsföring. Lagens syfte
anges i 1 § vara dels att främja konsumenternas intressen av ett gott skydd
mot otillbörlig marknadsföring, dels att främja näringslivets och de enskilda
företagarnas intresse av skydd mot otillbörlig konkurrens. Redan här antyds
viss överlappning med varumärkeslagen, men marknadsföringslagen har ett
vidare tillämpningsområde.

Marknadsföringslagen har en generell räckvidd och gäller således för hela
näringslivet. Enligt 2 § 1 st. tillämpas lagen då näringsidkare marknadsför
eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet. Definitioner av
nyckelbegreppen finns i 3 §, där marknadsföring sägs omfatta ”reklam och
andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av
och tillgången till produkter”. Den närmare gränsdragningen för vilken
marknadsföring som omfattas av lagen har växt fram genom
ställningstaganden av Högsta domstolen i resningsärenden.154 Den princip
som etablerats innebär att marknadsföringslagen endast gäller
marknadsföring i kommersiell verksamhet, som rör förhållanden av rent
kommersiell natur och som har ett kommersiellt syfte.155 Handlingsfriheten
är därmed stor vad gäller icke-kommersiell marknadsföring, som t. ex.
politisk propaganda, konsumentupplysning och informationsverksamhet från
intresseorganisationer. Ingripande kan då endast ske med stöd av
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens särskilda
ansvarssystem samt brottsbalkens regler om bl. a. förtal.156 Näringsidkares
marknadsföring som delvis är av opinionsbildande eller nyhetsförmedlande
karaktär faller således utanför marknadsföringslagens tillämpningsområde.
Gränsen kan vara svår att dra, men med hänsyn till grundlagarnas ställning
som överordnad norm ges yttrandefriheten företräde i tveksamma fall.157

Begreppet näringsidkare definieras inte i lagen, men används i sin normala,
vida betydelse. Var och en som yrkesmässigt bedriver verksamhet av
ekonomisk art är näringsidkare, oavsett företagsform eller förekomsten av
vinstintresse.158 Lagen är avsedd att vara heltäckande, och termen produkter
är enligt definitionen i 3 § ett samlingsbegrepp som omfattar alla slags
varor, tjänster och andra nyttigheter. 

                                                
154 Se t. ex. MD 1977:1, NJA 1977 s. 751 Vivo-Favör.
155 Bernitz s. 89.
156 Bernitz s. 88.
157 Bernitz s. 89.
158 Bernitz, Ulf, Marknadsföringslagen, Norstedts Juridik, Stockholm, 1997 [cit. Bernitz] s.
29.
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Marknadsföringslagens materiella bestämmelser utgörs av en generalklausul
och en regelkatalog. Lagens centrala bestämmelse är generalklausulen mot
otillbörlig marknadsföring i 4 § 1 st., vilken omfattar alla former av
otillbörliga åtgärder som faller under lagen.159 Bestämmelsen är endast
sanktionerad med förbud eller informationsföreläggande, normalt i förening
med vite.160 Generalklausulen hänvisar till god marknadsföringssed, vilket
definieras i 3 § såsom ”god affärssed eller andra vedertagna normer som
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av
produkter”. Begreppet är således en norm som får sin närmare innebörd av
mer preciserade normkällor, rättspraxis och rättsutveckling.161 Av stor
betydelse som tolkningsunderlag är Grundregler för reklam, ett regelverk
som utarbetats av Internationella Handelskammaren.162 Regelkatalogens
bestämmelser i 5-13 §§ innehåller konkretiserade förbud mot vissa typer av
otillbörlig marknadsföring. Dessa bestämmelser är kopplade till strängare
sanktioner, såsom marknadsstörningsavgift och skadestånd. 

Vad gäller otillbörlig marknadsföring tillvaratas konsumentintresset främst
av Konsumentombudsmannen. En näringsidkare som berörs av
marknadsföringen kan själv väcka talan eller vända sig till en organisation
av näringsidkare han tillhör för att få hjälp, se 38 § marknadsföringslagen.
Gäller talan marknadstörningsavgift är näringsidkares talerätt subsidiär i
förhållande till Konsumentombudsmannen enligt 39 §
marknadsföringslagen.  Mål som rör otillbörlig marknadsföring handläggs i
ett tvåinstansförfarande med Stockholms tingsrätt som första instans och
Marknadsdomstolen som överinstans. Marknadsdomstolens domar kan inte
överklagas, men Högsta domstolen kan bevilja resning.163 
 

5.2 Varumärkesparodier och otillbörlig
marknadsföring

De typer av otillbörlig marknadsföring som kan tänkas aktualiseras i
parodifallen är främst renommésnyltning och misskreditering.
Varumärkesparodier kan även i vissa fall utgöra vilseledande reklam eller
vilseledande efterbildning. I den mån parodier förekommer i jämförande
reklam är de särskilda kraven på denna typ av marknadsföring av intresse. 

Begreppet renommésnyltning används för situationer där en näringsidkare i
sin marknadsföring anknyter till annan näringsidkares välkända verksamhet,
produkter eller kommersiella symboler utan att risk för förväxling eller
vilseledande föreligger.164 Marknadsföringen kan istället väcka associationer
som skänker en extra glans åt den produkt som marknadsförs. Förfarandet
                                                
159 Bernitz s. 31.
160 Se 14, 15 och 19 §§ marknadsföringslagen.
161 Bernitz s. 36.
162 ICC, nu 7 ed. 1997.
163 Bernitz s. 109.
164 Bernitz s. 71.
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bedöms i regel enligt generalklausulen i 4 § 1 st. Ett förbud mot
renommésnyltning återfinns i art. 10 i Grundregler för reklam där det bl. a.
stadgas att reklam inte får utformas så att ”det goda renommé (goodwill),
som är förknippat med andra företags […] namn, kännetecken eller
ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt”. 

Med misskreditering avses den situationen att en näringsidkare i sin
marknadsföring använder framställning som är ägnad att nedvärdera annan
näringsidkares verksamhet eller produkter. I den utsträckning
framställningen är oriktig eller vilseledande faller misskreditering in under
förbudet mot vilseledande reklam i 6 §. Till den del otillbörligheten ligger i
själva misskrediteringen, vilket torde vara fallet vid flertalet
varumärkesparodier, sker bedömningen enligt generalklausulen i 4 § 1 st.165

I art. 7 i Grundregler för reklam stadgas att reklam inte får misskreditera
genom framställning som är ”ägnad att väcka förakt, löje eller liknande”.

Kopplingen till skyddet för väl ansedda kännetecken i 6 § 2 st.
varumärkeslagen är tydlig i fråga om renommésnyltning och misskreditering
då dess rekvisit ”otillbörlig fördel” respektive ”förfång” starkt påminner om
de marknadsrättsliga begreppen. De båda lagarna torde därmed överlappa
varandra i viss utsträckning, men det finns även viktiga skillnader.
Varumärkeslagens 6 § har vissa begränsningar såtillvida att endast relativt
välkända märken kan erhålla skydd enligt 2 st., medan 1 st. förutsätter
förekomsten av förväxlingsrisk. Vilket skydd som kan ges är enligt
varumärkeslagen beroende på huruvida märkesanvändningen skett inom
eller utanför varuslagsgränserna, vilket saknar betydelse vid en
marknadsrättslig bedömning. Då varken renommésnyltning eller
misskreditering förutsätter förväxling kan således skydd mot parodier tänkas
erhållas på marknadsrättslig väg i fall när märkesutnyttjandet sker inom
varuslagsgränserna. Likaså kan skydd åtnjutas även för mindre kända
märken som inte når upp till nivån ”väl ansett” i 6 § 2 st. varumärkeslagen. I
fall där de båda lagarna överlappar varandra bör det innan talan väcks
beaktas att renommésnyltning och misskreditering bedöms enligt
marknadsföringslagens generalklausul. Det innebär att
sanktionsmöjligheterna är begränsade i jämförelse med varumärkeslagens
bestämmelser. 

Regelkatalogen innehåller ett även ett förbud mot vilseledande reklam i 6 §
marknadsföringslagen. Enligt ordalydelsen får näringsidkare vid
marknadsföring inte använda framställningar som ”är vilseledande i fråga
om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares
näringsverksamhet”. Art. 5 i Grundregler för reklam stadgar att reklam inte
får innehålla framställning som ”är ägnad att vilseleda konsumenten”. Enligt
Bernitz skall dock även den svenska lagtexten förstås så att något faktiskt
vilseledande inte behöver visas. Det räcker med att göra sannolikt att

                                                
165 Bernitz s. 70. 
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framställningen verkar vilseledande.166 I 6 § 2 st. marknadsföringslagen ges
en icke uttömmande exemplifiering av vilseledande framställningar i
punktform. Bland dessa märks framställningar som avser produktens
ursprung (p. 2) och näringsidkarens egna eller andra näringsidkares
kännetecken (p. 4). Vid bedömningen av huruvida en framställning är
vilseledande görs i allmänhet en hypotetisk bedömning utifrån det
helhetsintryck framställningen ger. Domstolen utgår från att annonser och
andra framställningar ofta läses flyktigt, och tar hänsyn till adressatkretsens
sammansättning.167 Bedömningen tycks således vara likartad den
varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen. En allmän förutsättning för
marknadsföringslagens tillämplighet i dessa fall är att uppgiften ifråga har
kommersiell effekt, d. v. s. är ägnad att påverka efterfrågan på en produkt.168

Domstolarna tillämpar omvänd bevisbörda vid frågan om viss
marknadsförings vederhäftighet.169 

I den mån vilseledande om kommersiellt ursprung sker genom efterbildning
finns en särreglering i 8 § marknadsföringslagen som innehåller förbud mot
vilseledande efterbildningar. Som förutsättning för skydd gäller att
efterbildningen ”lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända
och särpräglade produkter”. I Marknadsdomstolens praxis har tre kriterier
för bedömningen av vilseledande utvecklats. Dessa utgörs av krav på
särprägel hos originalet, krav på att originalet skall vara känt och att fara för
förväxling föreligger.170 Kravet på kännedom är inte särskilt högt ställt, och
förväxlingsbedömningen utgår liksom inom varumärkesrätten från
helhetsintrycket. Marknadsföringslagens skydd gäller emellertid oavsett om
det efterbildade kännetecknet är immaterialrättsligt skyddat eller ej, och dess
bedömningskriterier är självständiga i förhållande till den
immaterialrättsliga lagstiftningen. 171 

Bestämmelserna om vilseledande i 6 och 8 §§ marknadsföringslagen kan
delvis anses sammanfalla med varumärkeslagens skydd inom
varuslagsgränserna. I viss utsträckning är det således fråga om överlappning,
men då marknadsföringslagens tillämpningsområde är vidare utgör
bestämmelserna, i synnerhet 8 §, ett kompletterande skydd. Detta kan
särskilt tänkas gälla fall där förväxlingsrisk förekommer utanför
varuslagsgränserna. Egentlig förväxling torde dock endast förekomma
undantagsvis i parodifallen, varför bestämmelsernas betydelse på detta
område kan anses sekundärt. Det bör dock påpekas att den omvända
bevisbördan innebär en stor fördel för märkesinnehavarna.

Varumärkesparodier kan även förekomma som element i jämförande
reklam. Marknadsföringslagen saknade länge en särskild reglering för detta,

                                                
166 Bernitz s. 44.
167 Bernitz s. 46 och 49. 
168 Bernitz s. 44.
169 Bernitz s. 45.
170 Bernitz s. 58.
171 Bernitz s. 58.
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och tillåtligheten bedömdes i första hand enligt 6 § om förbud mot
vilseledande reklam. I praxis ställdes höga krav på vederhäftighet vilket är
förenligt med regleringen i art. 6 i Grundregler för reklam. Som ett led i
implementeringen av ett EG-direktiv172 infördes ett nytt stadgande om
jämförande reklam i regelkatalogens 8 a §, vilket innebär att
marknadsföringslagens strängare sanktioner kan aktualiseras. De krav som
ställs för att sådan reklam skall vara tillåten anges i åtta punkter, varav
samtliga måste vara uppfyllda. Bland dessa krav märks exempelvis att
jämförelsen inte får leda till förväxling, vara misskrediterande eller innebära
renommésnyltning. Dessutom måste jämförelsen avse produkter som svarar
mot samma behov samt objektivt skildra väsentliga och kontrollerbara
egenskaper hos dessa. Sammantaget är således kraven mycket högt ställda,
och i praktiken torde det vara svårt att utforma jämförelser som uppfyller
kraven och samtidigt är kommersiellt slagkraftiga.173 

För att varumärkesparodier skall falla under denna bestämmelse måste
märket vara en del av jämförelsen. I förhållande till varumärkeslagens skydd
inom varuslagsgränserna kan denna regel anses ge ett utökat skydd såtillvida
att även förfaranden som misskreditering och renommésnyltning, vilka tar
sikte på ett märkes goodwill, kan beivras. Kravet på varuslagslikhet måste
dock anses vara strängt i marknadsföringslagen och någon produktregel
tillämpas ej.

5.3 Varumärkesparodier i praxis

Praxis som rör varumärkesparodier är sparsam. De fall som tas upp här
hänför sig båda till 1975 års marknadsföringslag, men då den nya lagen till
stor del utgör kodifierad praxis är de fortfarande av intresse.

I Philip Morris-målet174 var Nils Adamssons tidigare berörda kampanj med
kondomförpackningar som anspelade på cigarettmärken uppe till
marknadsrättslig prövning.175 Denna gång rörde det en kondomförpackning
som anspelade på cigarettmärket Marlboro, ett märke som Philip Morris
marknadsförde i Sverige. Enligt Philip Morris innebar marknadsföringen av
kondomerna att deras varukännetecken och goodwill utnyttjades på ett sätt
som stred mot god affärssed och utgjorde renommésnyltning. Nils
Adamsson hävdade att avsikten med förpackningens utformning var att
konsumenterna skulle uppfatta den som en karikatyr snarare än en avbild av
cigarettförpackningen. Enligt Marknadsdomstolen utgjorde förfarandet inte
renommésnyltning. Detta dels då bägge produkterna fick anses vara
välkända, dels då det inte förekom någon direkt avbildning av
Marlboroförpackningen i Nils Adamssons marknadsföring. Vidare menade
domstolen att marknadsföringen inte framstod som ett särskilt påtagligt och
                                                
172 Direktiv 97/55/EG, 23. 10. 97.
173 Bernitz s. 69.
174 MD 1985:11.
175 Jämför Blend-målet som behandlas ovan i kap. 4.4.3. 
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klandervärt utnyttjande, och inte heller ansågs den kunna medföra risk för
skada. Avslutningsvis poängterar Marknadsdomstolen att det från kärandens
sida inte ens påståtts att marknadsföringen medförde risk för att
konsumenter skulle vilseledas om produktens kommersiella ursprung.176

Bedömningen av renommésnyltning har således stundtals varit tämligen
tillåtande. Det bör dock påpekas att Marknadsdomstolens bedömning utsatts
för kritik. Enligt Bernitz tog domstolen alldeles för lätt på
renommésnyltningsaspekten, vilket han menar inte är förenligt med
Grundregler för reklam.177 Formuleringen i art. 10 tyder inte på att den
snyltandes produkt måste vara mindre känd eller att det måste röra sig om en
direkt avbildning av produkten ifråga. Äldre avgöranden på området bör
emellertid bedömas försiktigt då senare praxis tyder på att
Marknadsdomstolen antagit en strängare hållning.178 Som exempel på detta
kan nämnas Galliano-målet179 där tillverkaren av liköressensen Galanto i sin
marknadsföring tydligt associerat till Galliano-likör. Därigenom ansågs
likörens goda renommé ha utnyttjats i syfte att ge en fördelaktig bild av den
egna produkten.180 

Armani-målet181 gällde en annons för kostymer från Kapp-Ahl som
anspelade på namnet Armani, ett väl känt och tämligen exklusivt märke
inom modebranschen. Annonsen föreställde en man i kostym och texten
lydde: ”ARMA NI som fortsätter att betala för mycket. Jämför gärna våra
kostymer med de dyra kusinerna från Italien. Det är inte mycket som skiljer.
Kanske är det bara den lilla skrytetiketten i nacken och några tusenlappar på
priset.”. Enligt Armani-bolaget innebar annonsen misskreditering av
konkurrent, en ovederhäftig jämförelse, vilseledande om kommersiellt
ursprung och ett tillgodogörande av bolagets goodwill. Kapp-Ahl menade å
sin sida att annonsen uppmanade konsumenter att kritiskt granska och
jämföra kvalitet i förhållande till pris hos produkter i olika prislägen.
Marknadsdomstolen fann i sin bedömning uppenbart att annonsen anspelade
på namnet Armani och att den innehöll en form av jämförelse. Anspelningen
kunde inte anses utgöra vilseledande om varornas kommersiella ursprung,
men kunde antas locka många läsare att ta närmare del av annonsen.
Dessutom skedde anspelningen, även om den kunde uppfattas som
skämtsam, genom nedsättande formuleringar. Därmed kunde annonsen
sägas innebära både ett utnyttjande av namnet Armani och en nedvärdering
av detta. Enligt domstolen borde emellertid inte dessa omständigheter
bedömas för sig utan som ett led i jämförelsen. Jämförelsen ansågs förmedla
budskapet att det frånsett priset inte fanns någon nämnvärd skillnad mellan
de jämförda produkterna. Då Kapp-Ahl inte lagt fram någon utredning till

                                                
176 Jämför Blend-målet där det bl. a. framhålls att de båda produkterna har gemensamma
försäljningsställen.
177 Ulf Bernitz kommentar i anslutning till Pehrson, Kodakregeln, s. 538.
178 Bernitz s. 71.
179 MD 1996:3.
180 Jämför NJA 1995 s. 635, se ovan kap. 4.3.2.
181 MD 1987:11.
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stöd för att detta budskap var sakligt grundat var jämförelsen ovederhäftig
och därmed otillbörlig.

I fallet bedömde Marknadsdomstolen således inte märkesanvändningen i sig
utan gjorde en helhetsbedömning avseende jämförande reklam. Förfarandet
torde kunna betraktas som såväl renommésnyltning som misskreditering.
Troligtvis skulle fallet få motsvarande utgång idag, dock enligt den nya 8 a §
vilket även öppnar för strängare sanktioner.

5.4 Marknadsföringslagen i förhållande till
varumärkeslagen

Som framkommit sammanfaller delvis tillämpningsområdena för
varumärkeslagen och marknadsföringslagen. Lagarna skiljer sig dock åt på
flera sätt och har olika utgångspunkter. Något förenklat kan sägas att medan
det i den varumärkesrättsliga bedömningen är märket i sig och ensamrätten
till detta som står i centrum är det sättet på vilket märket används och
signalerna det ger som är avgörande i bedömningen enligt
marknadsföringslagen. 

Det nära förhållandet mellan lagarna torde i praktiken ofta innebära att en
marknadsföringsåtgärd även innefattar intrång i varumärkesrätt. Till följd av
specialdomstolsordningen i marknadsföringsmål finns det emellertid inte
möjlighet att kumulera en talan enligt marknadsföringslagen med en talan
enligt varumärkeslagen.182 Kritik har framförts mot att ett
konkurrensrättsligt synsätt ofta saknas i de allmänna domstolarnas
bedömning i varumärkesmål, medan Marknadsdomstolen i sin bedömning
undviker att ta ställning till om förfarandet är tillåtet eller ej enligt
varumärkeslagen.183 Att de båda vägarna inte går att kombinera utan måste
avgöras i två parallella processer kan tänkas bidra till att fler förfaranden än
nödvändigt faller emellan lagarna.

För parodifallen är främst förbuden mot renommésnyltning och
misskreditering av betydelse. Ett kompletterande skydd i förhållande till
varumärkeslagen kan här ges såtillvida att skydd mot urvattning även kan
komma ifråga då märkesanvändning sker inom varuslagsgränserna. Likaså
kan marknadsföringslagen skydda mindre kända märken som inte når upp
till nivån ”väl ansett” i varumärkeslagen utanför varuslagsgränserna.
Marknadsdomstolens uttalanden i Philip Morris-, Galliano- och Armani-
målen tyder dock på att en relativt hög grad av märkeslikhet måste föreligga
även vid den marknadsrättsliga bedömningen. Det marknadsrättsliga
skyddet mot vilseledande torde i stor utsträckning överlappa det
varumärkesrättsliga skyddet mot förväxling. Då bedömningskriterierna inte
synes vara lika fasta är det inte otänkbart att vissa situationer täcks in av

                                                
182 Bernitz s. 110.
183 Ulf Bernitz kommentar i anslutning till Pehrson, Kodakregeln, s. 538.
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marknadsrätten som inte omfattas av varumärkesrätten. Bland annat det
snabba avfärdandet av vilseledande i Armani-fallet tyder emellertid på att
bestämmelsernas tillämpning i parodifallen är mycket begränsat. 

Sammanfattningsvis kan marknadsföringslagen ge ett värdefullt
kompletterande skydd mot varumärkesparodier i vissa situationer. Skyddet
är dock långtifrån heltäckande. Fall där parodier förekommer i
marknadsföring som inte uteslutande är av rent kommersiell karaktär
omfattas exempelvis inte av marknadsföringslagen. Motsvarande
gränsdragning kan anses gälla även inom varumärkesrätten till följd av att
varumärkeslagen endast gäller användning av kännetecken som varumärke
och kravet på att användningen skall ske i näringsverksamhet. En uttrycklig
avgränsning i förhållande till yttrandefriheten saknas i båda lagarna men
torde följa av grundlagarnas överordnade ställning. 
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6 Urvattningsskyddet i USA 

6.1 Bakgrund

Begreppet urvattning (eng. dilution) anses ha sitt ursprung i Frank I.
Schechters artikel ”The Rational Basis of Trademark Protection”184 där han
beskriver varumärkets olika funktioner och hur de har förändrats med tiden.
Varumärkets funktion som skapare av goodwill motiverar enligt Schechter
ett annat slags skydd än det traditionella där skydd endast ges i en
konkurrenssituation, d. v. s. inom varuslagsgränserna. Skada kan uppstå
även utanför den direkta konkurrenssituationen, vilket beskrivs i följande
ordalag:

”It is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the
public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods.”185

Ju högre särskiljningsförmåga ett märke har, desto större intryck gör det på
konsumenterna vilket också ökar behovet av skydd mot handlingar som
skadar varumärkets styrka eller särskiljningsförmåga.186 Schechter pläderar
således för ett skydd utanför den direkta konkurrens- eller
förväxlingssituationen då varumärket mot bakgrund av de funktioner det
fyller idag kan ta lika mycket skada i dessa situationer som i de traditionella
förväxlingssituationerna.

Schechter använder inte själv ordet urvattning i sin artikel, men hans
beskrivning av fenomenet kom att bli vägledande. När den första
amerikanska lagstiftningen mot urvattning kom år 1947 i delstaten
Massachusetts definierades urvattning som ”the gradual whittling away of
the trademark’s selling power or reputation”.187 Lagstiftningen fick
efterföljare på flera håll, och idag finns liknande lagstiftning i de allra flesta
delstaterna.188

6.2 Federal Trademark Dilution Act

År 1995 infördes lagstiftning om urvattning på federal nivå. Genom Federal
Trademark Dilution Act (FTDA) införlivades ett skydd mot urvattning i
American Trade Marks Act från år 1946, även kallad Lanham Act.189

Urvattning definieras i section 45 som:

                                                
184 Schechter, F. I. The Rational Basis of Trademark Protection [1927] Harvard Law
Review s. 813-833 [cit. Schechter].
185 Schechter s. 825.
186 Schechter s. 825.
187 Casparie-Kerdel s. 186.
188 Casparie-Kerdel s. 186. 
189 De här relevanta lagrummen återges i bilaga A.
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”the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish
goods or services, regardless of the presence or absence of competition
between the owner of the famous mark and other parties, or likelihood of
confusion, mistake or deception.”

Det är endast kända (famous) märken som kan erhålla skydd enligt section
43 (c) (1). Lagrummet innehåller en icke uttömmande uppräkning av
faktorer som har betydelse vid bedömningen av märkes
särskiljningsförmåga och graden av kännedom, bl. a. hur lång tid och i
vilken utsträckning märket använts samt huruvida märket är registrerat eller
ej.190 Att märka är att lagtexten saknar ett uttalat krav på märkeslikhet.
Sådan måste emellertid säkerligen föreligga för att det skall vara fråga om
risk för urvattning. Urvattningsskyddet har också flera betydande undantag
vilka införts av konstitutionella skäl, främst med hänsyn till
yttrandefriheten.191 Dessa omfattar viss användning av annans varumärke i
jämförande reklam, icke-kommersiell användning och nyhetsrapportering,
se section 43 (c) (4).

Bland de delstatliga lagar mot urvattning som föregick FTDA rådde det inte
fullständig enighet om vilka företeelser som ingick i begreppet, men
konsensus rådde om att två typer av urvattning kunde urskiljas: blurring
respektive tarnishment.192 Med blurring avses att ett märkes
särskiljningsförmåga och säljkraft gradvis minskar. Ett exempel på denna
situation är användning av ett känt varumärke på främmande produkter
såsom Pepsi för potatischips eller sportutrustning, vilket minskar märkets
särskiljningsförmåga för just läskedryck. Med tarnishment menas att ett
varumärkes rykte skadas genom opassande eller negativa associationer. Det
mest uppenbara exemplet är varumärkesparodier. Definitionen på urvattning
i FTDA omfattar blurring enligt sin ordalydelse, men till en början var det
osäkert huruvida även tarnishment omfattades av lagen.193 Enighet anses
dock nu råda om att så är fallet.194

Den amerikanska lagstiftningen torde således erbjuda ett tämligen gott
skydd mot varumärkesparodier, under förutsättning att det parodierade
märket uppfyller kännedomskravet. Yttrandefrihetsaspekten gör sig dock
särskilt starkt gällande i fråga om parodier, vilket aktualiserar lagens
undantagsregler. En åtskillnad görs mellan å ena sidan parodi som
uttrycksform vilket faller under första tillägget i konstitutionen eller utgör
icke-kommersiell användning under FTDA, och å andra sidan parodi som
syftar till att sälja konkurrerande produkter. I varje fall måste en avvägning
mellan exklusiva varumärkesrättigheter och yttrandefrihet göras, och i den
                                                
190 Det bör dock observeras att registrering inte är ett formellt krav för skydd.
191 Litowitz, Robert D., Rettew, Douglas A., What is “Dilution” under the New US Federal
Trademark Dilution Act?, European Intellectual Property Review, 1996, s. 618-620 [cit.
Litowitz/Rettew] s. 618.
192 Casparie-Kerdel s. 186.
193 Litowitz/Rettew s. 619.
194 Casparie-Kerdel s. 187.
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sistnämnda formen av parodi utfaller avvägningen vanligtvis till
varumärkesinnehavarens fördel.195 Gränsen är dock ofta svår att dra, särskilt
vid ”blandad” varumärkesanvändning som exempelvis försäljning av tröjor
med tryck som parodierar ett välkänt varumärke. Om tröjorna säljs av en
ideell organisation och delvis fyller ett opinionsbildande syfte genom att ge
uttryck för organisationens åsikt i en viss fråga omfattas de med största
sannolikhet av undantagen även om försäljningen har ett kommersiellt syfte.
Ifall tröjorna istället härrör från ett klädföretag och anspelar på ett
varumärke inom samma bransch torde däremot varumärkesanvändningen
kunna stoppas med hänsyn till konkurrenssituationen. Utgången av
avvägningen är dock svår att bedöma om det parodierade märket används
för helt skilda produkter. Har användningen enbart kommersiellt syfte kan
den sannolikt stoppas, men finns visst inslag av åsiktsyttring är det inte lika
självklart.196

6.3 Varumärkesparodier i amerikansk
rättspraxis

Det finns åtskilliga exempel ur praxis som behandlar varumärkesparodier.
De flesta utgör tillämpning av delstatlig lagstiftning, men kan ändå vara av
intresse då principerna för bedömningen i stort sett är desamma.

Flera fall berör användning av eller anspelning på annans varumärke som
sätter märket i ett negativt sammanhang såsom droger eller sex. Som
exempel kan nämnas fallet Dallas Cowboy Cheerleaders, Inc. v. Pussycat
Cinema197 där en pornografisk film där skådespelerskorna var klädda i
Dallas Cowboy Cheerleaders uniform förbjöds. Enligt domstolen gav filmen
direkta associationer till Dallas Cowboy Cheerleaders och kunde därmed
skada hejarklackens rykte.198 Andra exempel där förbud mot parodier
utverkats är fall där Coca Colas slogan med tillhörande logotyp använts på
affischer i något förändrat skick med lydelsen ”Enjoy Cocaine”, och
American Express slogan ”Don’t leave home without it” använts i
kombination med en kopia av ett kreditkort som gömmer en kondom.199

Lite av en särställning intar faller Deere & Company v. MTD Products,
Inc.200 som behandlar jämförande reklam, vilket ibland beskrivs som
                                                
195 Casparie-Kerdel s. 187 f.
196 Se Casparie-Kerdel s. 188 not 24.
197 Dallas Cowboy Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd 467 F. Supp 366, 377, 201,
U. S. P. Q. 740 (S. D. N. Y. 1979).
198 Ahlberg, Kerstin, Kristiansson, Therese, Rehnvall, Sofia, Väl ansedda varumärken och
förväxling genom associationer, I: Varumärkesrättens grunder: kursen i experimentell
immaterialrätt våren 1996, Levin, Marianne, Wessman, Richard (red.), 1996 s. 137. 
199 Coca Cola Company. v. Gemeni Rising, Inc. 175 USPQ s. 56 (E. D. N. Y. 1992).
resp. American Express Company v. Vibra Approved Laboratories Corp., 10 U. S. P. Q. 2d
2006 (S. D. N. Y. 1989).
200 Deere & Company v. MTD Products, Inc. 860 F. Supp 113 (S. D. N. Y. 1994) affd 41 F.
3d 39, 45, 32, U. S. P. Q. 2d 1936.
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exempel på en särskild tredje typ av urvattning och ibland som tarnishment i
vid mening.201 I reklamen ifråga har John Deeres varumärke, den vanligtvis
stolta och vackra hjorten, ändrats till en liten och rädd hjort för att jämföra
John Deeres gräsklippare med konkurrenten MTD:s egen. Domstolen fann
att brott mot delstaten New Yorks Anti-Dilution Statute förelåg, trots att en
ändrad version av ett känt varumärke använts för att identifiera en
konkurrents produkt för att få en komisk effekt. Således ansågs situationen
falla under lagen även om reklamen inte resulterade i blurring eller
tarnishment av kärandens kända märke i den traditionella bemärkelsen.202

6.4 Jämförelse med urvattningsskyddet i
varumärkesdirektivet

Urvattningsskyddet är i den amerikanska rätten en företeelse helt skild från
traditionella varumärkesintrång baserade på förväxling. I den europeiska
varumärkesrätten saknas ett renodlat urvattningsskydd, men icke desto
mindre kan urvattningsläran spåras i varumärkesdirektivet. Den amerikanska
hållningen innebär att förekomsten av förväxlingsrisk saknar betydelse då
urvattningsskyddet tar vid där förväxlingsläran inte kan ge tillräckligt skydd.
I varumärkesdirektivet har däremot urvattningsskyddet införlivats i de
traditionella intrångssituationerna. Enligt direktivets ordalydelse erkänns
urvattning endast i fråga om märkesanvändning utanför varuslagsgränserna,
men mycket tyder på att detta skydd även gäller inom varuslagsgränserna för
väl ansedda märken.203 Enighet måste också anses råda om att
förväxlingsrisk inte är nödvändigt vid märkesanvändning utanför
varuslagsgränserna för att intrång skall föreligga. Därmed är ett av
urvattningslärans huvudkriterier, frånvaro av förväxlingskrav, närvarande i
direktivtexten.

I varumärkesdirektivet finns ett uttalat krav på märkeslikhet såtillvida att
användningen av ett tecken som är ”identiskt med eller liknar” varumärket
kan förhindras. Något motsvarande krav finns inte uttryckligen i den
amerikanska lagtexten där fokus istället tycks ligga på effekten av
märkesanvändningen. Även om urvattning knappast kan tänkas komma
ifråga om det inte alls föreligger märkeslikhet, är det troligt att en friare
bedömning till förmån för märkesinnehavaren kan göras.

Vidare kan två former av urvattning urskiljas i amerikansk rätt, blurring
som skyddar ett märkes särskiljningsförmåga och tarnishment som skyddar
ett märkes anseende eller rykte. Detta kan jämföras med de alternativa
rekvisiten dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för märkets
särskiljningsförmåga respektive renommé i art. 5.2 i varumärkesdirektivet.

                                                
201 Casparie-Kerdel s. 187.
202 Litowitz/Rettew s. 619.
203 Se ovan kap. 4.5.
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Rekvisiten torde motsvara, eller åtminstone i stor utsträckning likna, de
amerikanska begreppen väl.204

Vad gäller kravet på kännedom tycks det vara högre ställt i den amerikanska
lagstiftningen än i varumärkesdirektivet. I FTDA används benämningen
”famous” och bedömningen sker i enlighet med de bestämda kriterier som
räknas upp i section 43 (c). I praktiken avgörs dock frågan om tillräcklig
kännedom om märket föreligger av rätten med hänsyn till omständigheterna
i det enskilda fallet.205 Varumärkesdirektivet innehåller istället benämningen
”has a reputation” i den engelska lydelsen, vilket antyder att en i jämförelse
lägre kännedomsnivå åsyftas. Den exakta innebörden av det begreppet har
ännu ej definierats, men kraven torde inte vara alltför höga.206 

Vid bedömningen av huruvida skydd skall ges enligt amerikansk rätt är
märkets särskiljningsförmåga, ursprunglig eller förvärvad, av yttersta vikt.
På så sätt utgör urvattningsskyddet ett skydd för nedlagda investeringar,
samtidigt som det allmänna intresset av att frihålla vanliga ord och uttryck
tillgodoses.207 Mycket tyder på att även EG-domstolen anser att
särskiljningsförmågan är en mycket viktig faktor när märkets skyddsområde
skall avgöras. Detta har dock endast berörts i ett fåtal fall, varför några säkra
slutsatser knappast kan dras.208

Till skillnad från varumärkesdirektivet innehåller den amerikanska
lagstiftningen flera uttryckliga undantag, bl. a. vad gäller
varumärkesanvändning i icke-kommersiellt syfte. En effekt av undantagen
blir att varumärkesinnehavarens intresse av skydd i varje enskilt fall måste
vägas mot yttrandefriheten. Icke-kommersiell varumärkesanvändning
omfattas inte av varumärkesdirektivets bestämmelser enligt art. 5.5, utan
regleras på nationell nivå.

Sammanfattningsvis kan sägas att en ren urvattningslära i amerikansk anda
ännu saknar motsvarighet i den europeiska varumärkesrätten.
Varumärkesdirektivet innehåller visserligen en möjlighet till
urvattningsskydd, men enligt ordalydelsen gäller det bara utanför
varuslagsgränserna. Det är dock sannolikt att skyddet kan utsträckas till att
gälla även inom varuslagsgränserna för välkända märken med stor
särskiljningsförmåga. I jämförelse med USA torde konsekvensen bli att
varumärken generellt sett samtidigt får både ett snävare och ett vidare skydd
i Europa. När det gäller art. 5.1 i direktivet, som har ett uttryckligt
förväxlingskrav, blir utgångspunkten att skyddsnivån är lägre än i USA,
medan art. 5.2 ger ett vidare skydd till följd av det lägre ställda
kännedomskravet. Casparie-Kerdel menar att detta knappast kan ha varit
medlemsstaternas avsikt, och ifrågasätter det rimliga i att över huvudtaget
                                                
204 Casparie-Kerdel s. 193.
205 Casparie-Kerdel s. 187.
206 Casparie-Kerdel s. 193. Se ovan om Chevy-målet kap. 4.4.2.
207 Casparie-Kerdel s. 188.
208 Casparie-Kerdel s. 193. Se ovan om t. ex. Chevy-målet kap. 4.4.2.
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skilja mellan dessa båda typer av varumärkesanvändning.209 Hon föreslår
istället att ett förväxlingstest skall utföras både inom och utanför
varuslagsgränserna utan ett krav på att bevisa skada, liksom urvattning skall
kunna hävdas i båda situationerna dock med det extra kriteriet att trolig eller
faktisk skada för märkets särskiljningsförmåga eller anseende skall visas.210

Diskrepansen mellan art. 5.1 och 5.2 har påpekats även i Sverige, och bl. a.
har en mer flexibel tolkning av förväxlingskriteriet förespråkats.211 Följden
av detta skulle möjligen kunna bli att Casparie-Kerdels förslag uppfylls till
viss del, men skulle knappast innebära ett så kategoriskt ställningstagande.

När det gäller varumärkesparodier är det svårt att dra några säkra slutsatser
vid jämförelse av skyddsnivåerna. Urvattningsskyddet tycks vara högre i
USA, särskilt eftersom det utan tvekan gäller även inom varuslagsgränserna
och de flesta märken som är värda att parodiera också torde uppfylla
tämligen höga krav på kännedom. Dessutom kan kravet på märkeslikhet
möjligen vara lägre ställt. Åtskilliga exempel ur praxis visar också på att
parodier ofta har förbjudits. Det är dock även sannolikt att undantagen
aktualiseras i tämligen stor utsträckning när det är fråga om parodier, och
konsekvenserna av avvägningen mellan varumärkesskydd och yttrandefrihet
är svåröverskådliga. Motsvarande avvägning saknas i varumärkesdirektivet
utan regleras på nationell nivå. 

                                                
209 Casparie-Kerdel s. 192.
210 Casparie-Kerdel s. 194.
211 Se resonemang i Wessman, Förväxlingsläran s. 496 f. redovisade ovan i kap. 4.5.
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7 Avslutande kommentarer
Utrymmet för varumärkesparodier har minskat i takt med att hänsynen till
varumärkens funktioner och inneboende värde fått allt större
genomslagskraft i varumärkesrätten. Implementeringen av
varumärkesdirektivets anseendeskydd, även om den till viss del utförts
bristfälligt, har inneburit en höjning av skyddsnivån vad gäller urvattning. 

Det måste anses osäkert vilken skyddsnivå som gäller mot
varumärkesparodier inom varuslagsgränserna. Direktivet förutsätter
förväxlingsrisk, något som åtminstone i empirisk mening mycket sällan
torde föreligga i parodifallen. Även om förväxling inte är att se som ett strikt
empiriskt begrepp, kan skyddsnivån i parodifallen sägas bero på parodins
kvalitet. Detta såtillvida att varumärkesparodier som är tydligt utformade
inte leder till egentlig förväxling eller får betraktaren att tro att det föreligger
något samband mellan företagen. Parodiutformningen innebär ofta även att
det saknas anledning för betraktaren att tro att utnyttjaren har
märkesinnehavarens tillstånd. Ju mer känt det utnyttjade märket är och ju
större särskiljningsförmåga det har, desto tydligare blir dessa aspekter. Det
är således klart att 6 § 1 st. varumärkeslagen konstruerats för helt andra
situationer än den form av utnyttjande som parodiering innebär. Då det ännu
är osäkert huruvida urvattningsskyddet i 6 § 2 st. varumärkeslagen kan
utsträckas till att gälla även innanför varuslagsgränserna kan
marknadsföringslagens förbud mot renommésnyltning och misskreditering
samt de särskilda kraven på jämförande reklam komplettera i vissa fall där
varumärkeslagens skydd inte räcker till. 

När det gäller 6 § 2 st. varumärkeslagen torde bestämmelsen, med tolkning i
ljuset av EG-rätten, täcka många parodifall. Skyddets syften motsvarar
behovet väl, och det tar sikte på just de aspekter som utnyttjas av den
parodierande. Eftersom parodier bygger på igenkänningsfaktorn torde det
inte vara något problem att nå upp till kravet ”väl ansett”. Skulle sådana fall
uppkomma kan emellertid marknadsföringslagens skydd komplettera om
renommésnyltning eller misskreditering anses föreligga. 

Lämpligheten i varumärkesdirektivets utformning med dess uppdelning
mellan varumärkesanvändning inom respektive utanför varuslagsgränserna
kan dock ifrågasättas. Konstruktionen innebär att ett utrymme lämnas öppet
såtillvida att skydd mot urvattning inte ges inom varuslagsgränserna och
skydd mot förväxling inte gäller mellan varor av olika slag. Det är ännu inte
helt klart hur förhållandet mellan reglerna skall tolkas. Behovet av
urvattningsskydd är självfallet minst lika stort när varuslagen är desamma.
EG-domstolens uttalanden i bl. a. Puma-målet tyder också på att det är fråga
om en ”glidande” övergång mellan de båda skyddsformerna i det avseendet.
Behovet av skydd mot förväxling utanför varuslagsgränserna är inte lika
påtagligt, men kan tänkas uppkomma i vissa fall. Uttalanden i Canon-målet
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tyder dock på att en sådan utsträckning inte är aktuell. EG-domstolens
gradering av skyddsomfånget kan dock möjligen ha viss sådan effekt
såtillvida att ju högre ett märkes särskiljningsförmåga är, desto lägre ställs
kravet på förväxling inom varuslagsgränserna och desto mindre krävs för att
förfång skall anses föreligga. En gradering efter märkets
särskiljningsförmåga medger skydd där behovet är som störst. Då det främst
är märken med stor ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga som
parodieras innebär en ökad hänsyn till denna faktor att utrymmet för
parodierande användning av annans kännetecken minskar. Tendensen att
gradera skyddsomfånget urholkar i viss mån specialitetsgrundsatsen, vilket
kan kritiseras med hänsyn till det monopol varumärkesrättigheten innebär.
Faran bör dock inte överdrivas då det inte är fråga om ett generellt utökat
skydd, utan en punktinsats i det enskilda fallet där det finns ett reellt behov.

Något heltäckande skydd mot varumärkesparodier kan inte en kombination
av varumärkeslagen och marknadsföringslagen ge. För varumärkeslagens
tillämplighet i parodifallen torde det inte vara de i 6 § uttalade rekvisiten
som utgör den största begränsningen. Det är istället de allmänna kraven på
märkeslikhet och varumärkesanvändning som torde inskränka möjligheterna
till skydd mot varumärkesparodier. Parodieringen kan ofta innebära en
påtaglig förändring av märket så att det inte längre kan anses vara ”identiskt
eller liknande”. Således kan parodier falla utanför varumärkeslagen trots att
utformningen väcker uppenbara associationer till originalmärket och kan
leda till skada för detta. Ett dylikt uttalat krav på märkeslikhet saknas i den
amerikanska lagstiftningen vilket kan tänkas möjliggöra en friare
bedömning med utgångspunkt i de reella följderna av parodin. Det är inte
osannolikt att lägre krav på märkeslikhet kan ställas vid en prövning enligt
marknadsföringslagen då bedömningen inte sker enligt samma fixa kriterier
som den varumärkesrättsliga. I Marknadsdomstolens visserligen magra
praxis angående parodier har emellertid relativt höga krav ställts. För att
undvika intrång bör följaktligen den som vill använda sig av en parodi på
annans kännetecken utforma den så att den egentliga märkeslikheten
elimineras så långt det går, men att tydliga associationer till originalmärket
finns kvar. Likaså bör parodin framförallt framstå som skämtsam utan
uppenbara inslag av snyltning eller nedvärdering. 

Varumärkeslagens krav på varumärkesanvändning torde också innebära att
många varumärkesparodier faller utanför lagen. Sverige saknar ett rent
urvattningsskydd av den typ som erkändes i t. ex. Alicia- och Dallas
Cowboy Cheerleaders-fallen, och marknadsföringslagen med dess
begränsning till rent kommersiell marknadsföring kan ej erbjuda ett
kompletterande skydd i dessa fall. Utrymmet för varumärkesparodier som
inte används som varumärken eller som förekommer i icke-kommersiell
marknadsföring är således mycket stort, vilket kan betraktas som ett
hänsynstagande till yttrandefriheten. Till skillnad från den amerikanska
lagstiftningen saknas uttryckliga undantag med hänsyn till yttrandefriheten i
såväl varumärkeslagen som marknadsföringslagen. Grundlagarnas
överordnade ställning torde likväl innebära att en avvägning i det enskilda
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fallet får göras. Det är omöjligt att ge några säkra svar angående den
närmare gränsdragningen, särskilt i fall som visserligen har ett kommersiellt
syfte men med inslag av åsiktsyttring. Varumärkesrättigheterna bör med
hänsyn till dess monopolistiska karaktär emellertid inte drivas för långt då
det är betydelsefullt att utrymme för kritik lämnas. Utnyttjande i vinstsyfte
torde också sällan vara skyddsvärt. I tveksamma fall bör yttrandefriheten ges
företräde.

Sammantaget kan det skönjas en utveckling som innebär att större hänsyn
tas till varumärkesrättens funktion som skydd för nedlagda investeringar och
varumärkets betydelse som bärare av goodwill. Då varumärket har en stark
självständig betydelse på dagens marknad är också ett utökat skydd i dessa
avseenden motiverat. USA kan sägas ha en ledande roll i denna utveckling
med ett självständigt urvattningsskydd för det moderna varumärkets
funktioner, men med väl definierade undantag för att inte sträcka skyddet för
långt och hämma möjligheter till kritik. Den europeiska varumärkesrätten är
måhända till sin utformning inte lika väl anpassad till att tillvarata dessa
intressen, men erbjuder likväl möjligheter till utveckling på denna punkt.
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Bilaga A
Utdrag ur direktiv 89/104/EEG:

Artikel 4: 
1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna
ogiltigförklaras:

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som
varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster
för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och
identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena
föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken att för att
varumärket associeras med det äldre varumärket.

[…]

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är
registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt
punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och
tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det
äldre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle
vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

[…]

Artikel 5:
1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att
förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster
som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken, som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten
eller likheten hos de varor som täcks av varumärket och tecknet, kan leda till
förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och
varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man,
som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt
med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för
vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen
av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

[…]

5. Punkterna 1-4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning
av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av
tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för
varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 
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Utdrag ur Varumärkeskommitténs förslag till ny varumärkeslag:

4 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i
näringsverksamhet får använda 
1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller
liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av
tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet
och innehavaren av varukännetecknet.
När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär
ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan
skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet
för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka
förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. […]

Utdrag ur U. S. Lanham Act (Federal Trademark Dilution Act):

Section 43 (c):
(1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and
upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person’s
commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has
become famous and causes dilution of the distinctive quality of the famous mark, and to
obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is
distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to-

(A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
(B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services

with which the mark is used;
(C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
(D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
(E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
(F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used

by the mark’s owner and the person against whom the injunction is sought;
(G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties;
(H) the existence of a registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of

February, 1905, or on the principal register.

[…]

(4) The following shall not be actionable under this section:
(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial

advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner
of the famous mark.

(B) Non-commercial use of a mark.
(C) All forms of news reporting and news commentary.

Section 45:
The term “dilution” means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and
distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-

(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
(2) likelihood of confusion, mistake or deception.
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