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Sammanfattning 
Då ett varumärke skall registreras finns en risk för att det nya varumärket är 
för likt ett redan existerande varumärke. Det finns följaktligen en risk för 
förväxling. Denna risk bedöms utifrån ett antal kriterier där märkeslikheten 
och varuslagslikheten är de viktigaste. Dessa båda bedömningsgrunder 
bedöms samtidigt av den orsaken att de samspelar på det sättet att ju större 
märkeslikhet ett varumärke har desto mindre varuslagslikhet krävs för att 
varumärket skall anses vara förväxlingsbart. Naturligtvis verkar detta även 
åt andra hållet det vill säga att ju större varuslagslikheten är desto mindre 
märkeslikhet krävs, detta är den så kallade produktregeln. 
 
Förväxlingsrisken är ett centralt begrepp inom varumärkesrätten. Detta till 
trots går det inte tydligt att utläsa ur lagtexten vad som gör ett varumärke 
förväxlingsbart med ett annat varumärke. Därför får praxis förtydliga 
tolkningen av lagtexten. Jag har i denna uppsats valt ett antal viktiga 
rättsfall från Sverige och även från EG-domsolen som spelar en allt större 
roll på den europeiska marknaden, för att förtydliga hur bedömningen av 
förväxlingsrisken utförs. 
 
I en mer och mer globaliserad värld blir det allt viktigare med 
internationella överenskommelser, Pariskonventionen och 
Bernkonventionen har funnits i mer än hundra år. Däremot är 
Harmoniseringsbyrån för den inre marknaden för varumärken och mönster, 
OHIM i Alicante, och EG-varumärket inte så gammalt. Med detta har lagar 
och förordningar samt praxis utvecklats. Den svenska varumärkesrätten har 
harmoniserats med EG-rätten och praxis från EG-domsolen är synnerligen 
intressant för medlemsstaterna däribland Sverige. Varumärkesrätten har 
kommit att bli den mest harmoniserade immaterialrätten i EU. 
 
En viss godtycklighet visade sig under arbetets gång. I praxis tycks olika 
rättsfall få en oväntad utgång. Förklaringen till detta torde vara att det är 
flera bedömningskriterier som ligger till grund för slutresultatet. Detta gör 
så att det emellanåt får liknande fall att få olika resultat. I rättsfallen får 
vissa kriterier mer uppmärksamhet än andra kriterier, just detta kan vara en 
anledning till att fallen får olika utgång.  
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1 Inledning 
Industrialismen på 1800-talet gjorde att varumärket fick en allt större 
betydelse. Varumärkets historia går dock tillbaka flera tusen år f. Kr. då 
tecken och märken användes för att visa varifrån olika saker kom. På 1200-
talet sägs den norsk kungen Magnus Lagaböter ha föreskrivit att sköldarna 
skulle förses med tillverkarens märke så att denne skulle kunna ställas till 
svars om skölden var av dålig kvalitet.1  
 
Det var den ökande handeln under slutet av medeltiden som gav upphov till  
ett större behov av märkning av varor. Det moderna varumärket anses dock 
komma från USA och Storbritannien och uppkom under 1800-talets andra 
hälft. I och med den ökande handeln med masstillverkning och reklam 
tvingades producenterna att på något sätt särskilja sina produkter från andra. 
De började ge namn åt produkterna.2
 
Immaterialrätten är en ung lära inom civilrätten. Man kan exempelvis inte 
gå tillbaka till den romerska rätten för att spåra dess ursprung, som man kan 
med andra delar av civilrätten. Som redan nämnts finns det dock likheter 
med medeltiden och dess privilegiesystem. Detta system hade emellertid 
som grund en prövning i varje enskilt fall. En boktryckare kunde få ett 
privilegium av kungen att trycka böcker. Det är just detta faktum att kungen 
skulle ge honom ett privilegium som skiljer dagens ensamrätt från dåtidens 
ensamrätt. Nu för tiden är det rättsordningen som fastställer vem som har 
rätt till en ensamrätt. På medeltiden kunde detta ske godtyckligt då kungen 
delade ut dessa privilegier. När det, som idag är lagstiftningen som 
bestämmer, baseras skyddet på regler som lagstiftaren ställt upp och som är 
av sakrättslig natur. Exempelvis kan ensamrätterna överlåtas och upplåtas.3
 
Skyddet för varukännetecken har i svensk, liksom i nordisk rätt, vilat på ett 
kriterium om förväxlingsbarhet.4 Den första svenska varumärkeslagen kom 
1884 och skyddade varumärket för alla varuslag.5 Redan 1897, då 
ordmärken tilläts registrering, inskränktes skyddet till att gälla endast för de 
varuslag som angivits i ansökan. Den gällande lagstiftningen grundas på 
1960 års varumärkeslag6 även om flera ändringar gjorts, anpassningen till 
EU har varit en orsak till förändringar.  
 

                                                 
1 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Förlag 
Jure, Uppl. 7, Stockholm, 2001, s.181. 
2 Melin, Frans, Urde, Mats, Varumärket en hotad tillgång, Liber Ekonomi Uppl. 1:1, 1991, 
s.16. 
3 Rehncrona, Pia Valentin, Immaterialrättens grunder, Studentlitteratur 1999 Lund, s. 11 f. 
4 SOU 2001:26, s. 247. 
5 SFS nr: 1884:29 
6 Varumärkeslagen (1960:644). 
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Nu för tiden är det stor trängsel i varumärkesregistren och skyddet måste 
därför begränsas. Det är därför möjligt att två näringsidkare har samma eller 
liknande varumärken så länge de inte står i ett nära konkurrensförhållande.7
 
Varumärkets främsta funktion är att fungera som ett 
individualiseringsmedel.8 Varumärket ska garantera att en viss produkt 
kommer från samma producent och har samma kvalitet som man kanske 
vant sig vid. En konsument kanske har valt en viss produkt för att den 
tillfredsställer hans behov. Då är det viktigt att han nästa gång får en 
produkt av samma kvalitet. 
 
Då en prövning skall göras om två varumärken är förväxlingsbara skall en 
helhetsbedömning göras. I detta ingår särskiljningsförmåga, inarbetning, 
faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet och 
köparkretsens sammansättning. Det skall sägas att några fasta regler för 
granskningen av förväxlingsrisken inte kan ställas upp. De viktigaste 
momenten som skall bedömas är dock märkeslikhet och varuslagslikhet.9
 
För att varumärket ska kunna tjäna sitt syfte är det viktigt att konsumenten 
inte förväxlar ett varumärken med ett annat. Om två varumärken är för lika 
eller till och med identiska finns en förväxlingsrisk hos konsumenten. Det 
ligger därför i både varumärkesinnehavarens och konsumentens intresse att 
användningen av förväxlingsbara varumärken förhindras. 
Regler angående förväxlingsbara kännetecken som orsakar vilsedledanden 
om kommersiellt ursprung finns i Varumärkeslagen men även i 2 § 
Marknadsföringslagen.10 I EG-rätten finns bestämmelser i EG:s 
varumärkesdirektiv och i rådets förordning.11

 
Två märken anses förväxlingsbara om märkeslikheten är så stor att märkena 
i sig kan förväxlas och de dessutom avser varor av samma eller liknande 
slag. Det är alltså en kombination av varuslagslikhet och märkeslikhet som 
grundar förväxling. Kravet på märkeslikhet är mindre om varorna i stort är 
desamma. Omvänt gäller att det inte ställs så höga krav på varuslagslikhet 
om märkena är identiska. Detta förhållande mellan varuslagslikhet och 
märkeslikhet kallas för produktregeln.12 EG-domstolen har bestämt att 
denna traditionella nordiska princip även skall gälla enligt 
varumärkesdirektivet 89/104/EEG. Domstolen har även konstaterat att ju 

                                                 
7 Koktvedgaar, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Norstedts Juridik AB, 
Uppl. 6, Stockholm, 2000, s 346.  
8 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Uppl. 7, 
Stockholm, 2001, s. 140.  
9 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, Norstedts Juridik AB, 
Uppl. 6, Stockholm, 2000, s. 347. 
10 Marknadsföringslag (1995:450). 
11 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar (89/104/EEG), Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 
1993 om gemenskapsvarumärken. 
12 SOU 1958:10, s. 253. 
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större särskiljningsförmåga det äldre märket har, desto större är risken för 
förväxling.13

 
När det gäller konsumenterna anses det finnas en större risk för förväxling 
vid köp av varor som handlas av den stora allmänheten. Vid köp av t.ex. 
bilar är det en mer kunnig grupp som utgör kundkretsen. Dessa konsumenter 
är litet av experter på området och det torde föreligga en mindre risk för 
förväxling vid sådana köp.14  
 
Ett vidare synsätt på förväxlingsrisk är då en konsument i och för sig förstår 
att det är två olika företag som producerar varorna men förleds att tro att det 
föreligger ett ekonomiskt samband mellan företagen. Denna vidare tolkning 
av förväxlingsrisk är tillräcklig även för svensk rätt.15

 

1.1 Syfte 

Detta arbete avser att bringa klarhet i begreppet förväxlingsrisk inom 
varumärkesrätten. Då ett nytt varumärke skall registreras finns det vissa 
kriterier som måste uppfyllas. 
  

- Kan det yngre varumärket förväxlas med ett äldre 
märke? 
- Vad är det som avgör vilka märken som kan registreras 
utan att vara förväxlingsbara? 
- Näringsidkare kan använda sig av samma eller liknande 
varumärken så länge de inte står i ett nära 
konkurrensförhållande. Vad innebär detta? 

 
Uppsatsen kommer att redovisa rättsläget i Sverige och i EU. Stor hänsyn 
tas till praxis då det framförallt är genom denna som begreppet klargörs. 
Även om begreppet ”förväxlingsrisk” är definierat i lagtext är det praxis 
som förtydligar hur tolkningen skall göras.  
 
Uppsatsen syftar som sagt till att förtydliga förväxlingsbegreppet men 
kommer även att behandla närliggande frågor om än i begränsad 
utsträckning. Sådana frågor är skadestånd vid varumärkesintrång och 
domännamnen på Internet.   
 

                                                 
13 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Uppl. 7, 
Stockholm, 2001, s. 195-196. 
14 Heiding, Sture, Svensk varumärkesrätt, 5:e uppl., Förlags AB Affärsekonomi, Stockholm 
1979, s. 41. 
15 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 210. 
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1.2 Metod 

Metoden som används för denna uppsats är studier av förarbeten, doktrin 
och praxis. Såväl svensk som EG-rättslig lagstiftning samt praxis från både 
svensk och europeisk rätt skall behandlas. Ur europeiskt 
harmoniseringsperspektiv är det viktigt att praxis blir likartad och inte minst 
att förväxlingsprincipen hanteras med lagom stränghet. Om alltför många 
märken skulle anses förväxlingsbara skulle varumärkesrätten ta skada av 
detta. Då praxis är av stor betydelse för detta område inom varumärkesrätten 
har ett stort antal rättsfall granskats och redogjorts för. Exemplena ur praxis 
är utvalda för att de bringar klarhet i hur prövningen av 
bedömningsgrunderna utförs. Texten varvas av exempel från praxis och 
förhoppningen är att detta skall klargöra det svåra rättsläget. Uppsatsen 
avslutas med en sammanfattning och en analys. Den ovan uppställda 
problematiken skall besvaras i den löpande texten och återkommer i 
analysen för att ytterligare tydliggöra rättsläget. 
 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete behandlar den del inom varumärkesrätten som rör den risk för 
förväxling mellan varumärken som kan uppstå. Det viktiga inom 
varumärkesrätten är att det endast är innehavaren av ett märke som har rätt 
att utnyttja detta. Ett med märket förväxlingsbart kännetecken gör intrång i 
innehavarens ensamrätt. Svensk såväl som EG-rättslig lagstiftning samt 
praxis kommer att behandlas.  
 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av ämnet. Därefter kommer en 
redogörelse för förväxlingsbedömningens två huvudkriterier, märkes- och 
varuslagslikheten. Varumärkenas särskiljningsförmåga kommer likväl att 
beskrivas. Därpå följer en genomgång av den gamla Kodakregeln och det 
nya anseendeskyddet. Olika typer av märken som figurmärken och 
ordmärken samt kombinationer av dessa kommer att ingå i redogörelsen. 
Även rättsläget och praxis inom EU skall behandlas. Sist i arbetet kommer 
en sammanfattning och en analys. 
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2 Kriterier för bedömningen 
När är varukännetecken förväxlingsbara? En viktig utgångspunkt för denna 
bedömning är den s.k. produktregeln. I 6 § VmL föreskrivs nämligen att 
varukännetecken är förväxlingsbara endast om de avser varor av samma 
eller liknande slag. Varuslagslikheten och märkeslikheten jämförs inte var 
för sig utan förväxlingsbarheten ses som en produkt av de båda faktorerna. 
 
Här kommer dock märkeslikheten att behandlas först och därefter kommer 
även varuslagslikheten att behandlas. 
 

2.1 Märkeslikhet 

Ett av kriterierna för att risk för förväxling ska anses föreligga är som redan 
nämnts märkeslikheten. Hur lika är märkena? Hur låter namnet när man 
uttalar det? Och hur ser det ut i skrift?  
 
Det som överväger vid bedömningen är det visuella även om ljudbilden 
också spelar en stor roll. Ett exempel på att både synbilden och ljudbilden 
bedömts är i ett rättsfall som handlar om BiC.16 Mer om det nedan.  
 
Tre viktiga principer tas i beaktande då bedömningen sker:17

 
1. Principen om helhetsintrycket. 
2. Principen om den bleknande minnesbilden. 
3. Principen om att helhetsbedömningen inte skall vara 

densamma för alla varumärken. 
  
För att avgöra om märkena är för lika varandra tar man hänsyn till 
helhetsbilden. Bedömningen ska göras utifrån en jämförelse mellan märkena 
”i deras helhet”.18 Konsumenten anses ha en ofullständig minnesbild. Han 
har inte varumärkena färskt i huvudet så han kan jämföra olika märken och 
han grundar jämförelsen mellan varorna på en ofullständig minnesbild. 
Detta kallas principen om helhetsbilden. Med hjälp av principen om den 
bleknande minnesbilden och ljudlikheten fastslog hovrätten att BiC för 
strumpor var förväxlingsbart med Bi för skor. HD fastställde hovrättens 
dom.19  
 
Vid helhetsbedömningen som görs räcker det inte med att märkena är lika 
varandra till utseendet, det avgörande är att konsumenterna riskerar att 

                                                 
16 NJA 1979 s. 121, BiC-målet. 
17 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s.351 f. 
18 SOU 1958:10 s. 254. 
19 NJA 1979 s. 121, BiC-målet. 
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förväxla varornas kommersiella ursprung.20 Konsumenterna skall inte 
missledas att tro att produkter kommer från samma producent om de inte 
gör det. 
 
Domstolen ska bortse från detaljskillnader och koncentrera sig på helheten. 
I det ovan nämnda fallet var skillnaden mellan BiC och Bi så liten att orden 
ansågs förväxlingsbara. Bokstaven C var av underordnad betydelse jämfört 
med de två första bokstäverna. I MTV-målet21 från 1991 avgjordes huruvida 
ett märke med förkortningen MTV och orden Music Television var 
förväxlingsbart med ett äldre märke som innehöll samma ord och 
förkortning. Regeringsrätten ansåg att det var förväxlingsbart med 
motiveringen att trots att varumärkena skiljde sig från varandra i 
utformningen så var ändå helhetsbilden av de båda märkena väldigt lika. I 
de båda fallen ser man att helhetsbilden är väsentlig. 
 
Den andra principen syftar på konsumentens bleknande minnesbild. 
Konsumenten som är den normale köparen anses inte komma ihåg exakt hur 
en viss vara ser ut. Då konsumenten ska köpa en viss vara som han tidigare 
varit nöjd med och kommer fram till hyllan med varorna kan han inte 
avgöra exakt vilken vara det var han köpte tidigare därför att hans 
minnesbild är något bleknad. Denna princip är dock svår att tillämpa i 
praktiken. Dels för att den leder till ett skydd som är mycket omfattande och 
utfyllande, dels för att det är svårt att bedöma den bleknande minnesbilden 
då man har de båda varorna framför sig.22 Det blir svårt för rätten att avgöra 
huruvida två produkter skulle kunna förväxlas på grund av den bleknande 
minnesbilden då de har de båda produkterna framför sig. När man ser två 
snarlika men ändå olika varor framför sig kan det vara mycket lättare att se 
skillnader som skulle förbigås om det förflöt en viss tid mellan åsynen av 
produkterna. 
 
Den tredje principen stadgar att olika varumärken inte skall bedömas på 
samma sätt. Man måste ta hänsyn till varans art och köparnas egenskaper,    
t. ex om konsumenten är särskilt erfaren på ett område. I praxis23 har det 
bl.a uttryckts i ett rättsfall där Valentine för vin inte ansågs vara 
förväxlingsbart med Ballantine´s för whisky. Köparna av dessa varor ansågs 
vara märkesmedvetna och kan därmed skilja namnen åt. Även konsumenter 
av tobaksvaror har ansetts särskilt märkesmedvetna. Reward var inte 
förväxlingsbart med Livarde, båda för tobaksvaror med motiveringen att 
konsumenterna i regel är mycket märkesmedvetna.24 Även bilar som 
berördes i inledningen skulle kunna vara ett sådant område där 
konsumenterna kan anses vara experter och till följd därav kan mindre 
skillnader än vanligt accepteras. 
                                                 
20 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Uppl. 7, 
Förlag Jure, Stockholm, 2001, s. 185. 
21 RÅ 1991 ref 10 s. 52. 
22 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 352. 
23 RÅ 1967 s. 32, NIR 1968 s. 240. 
24 RÅ 1971 H 34. 
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Det var de tre principerna. Det finns emellertid andra faktorer som spelar in: 
 
Ett varumärke kan ha en dominerande beståndsdel som påverkar helheten. 
En sådan beståndsdel kan  leda till förväxling. Ett exempel på detta finner 
man i Qvinns Corner-målet25 där Qvinns Corner ansågs förväxlingsbart med 
det äldre varumärket Qvinny. Båda märkena användes i klädbranschen. 
Domstolen menade att det faktum att Qvinns Corner var två ord inte spelade 
någon roll för bedömningen huruvida Qvinns och Qvinny kunde anses 
förväxlingsbara. Dessutom hade Qvinns en typografisk dominerande 
ställning i Qvinns Corner.  
 
En annan risk för förväxling är då det finns en konceptuell association 
mellan märkena. Detta innebär att det finns en risk för förväxling även i fall 
där ljudlikheten eller synintrycket inte är allt för lika. Det är andra saker 
som kan ge intrycket av att varorna har samma kommersiella ursprung. I 
God Morgon-målet26 är detta tydligt. Frågan gällde om God Natt var 
förväxlingsbart med God Morgon, båda märkena gällde bl.a. apelsinjuice. 
Regeringsrätten fastställde patentbesvärsrättens dom som klargjorde att det 
förelåg en risk för förväxling.  Patentbesvärsrätten menade att det fanns ett 
språkligt och ett begreppsmässigt samband mellan märkena samt att det som 
kännetecken för samma slags varor förelåg en risk för att en konsument 
skulle få uppfattningen att varorna hade samma kommersiella ursprung. 
Märket skulle däremot kunna registreras för alkoholhaltiga drycker.27  
 

2.2 Varuslagslikhet 

I förväxlingsrisken av ett varumärke beaktas även likheten mellan varorna. 
Varumärkeslagen 6 § 1 st. föreskriver att det skall vara varor av samma eller 
liknande slag för att en risk för förväxling skall anses föreligga. Fråga om 
vad som är samma eller liknande slag kan då lätt uppkomma. I en del fall är 
det uppenbart att två varor skall anses vara av samma eller liknande slag, 
medan det i en del andra fall blir litet knivigare att avgöra om det är frågan 
om liknande varor.  
 
I förarbetena28 till Varumärkeslagen påpekas att det inte är det tekniska 
sambandet mellan två varor som är det viktigaste, utan andra 
omständigheter som distributionssätt, prisnivå, ändamål och gemensam 
användning som skall uppmärksammas. Det innebär att produkter som inte 
är sammansatta på samma sätt eller ser likadana ut ändå kan betraktas som 
lika då användningen av varorna liknar varandra och kanske dessutom 
ligger i samma prisläge. 
 

                                                 
25 NJA 1977 s. 415. 
26 RÅ 1993 not 492. 
27 PBR 1992-07-01. 
28 SOU 1958:10 s. 254 ff. 
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PRV:s promemoria från 194929 innehåller regler för hur en bedömning av 
risken för förväxling skall gå till väga. Reglerna är inte rättsligt bindande 
och det är meningen att reglerna skall ge ett visst stöd men det är 
helhetsbilden som bedöms. Promemorian diskuterar begreppet 
varuslagslikhet och menar att det för att varorna skall anses vara lika i detta 
hänseende, skall vara lika i sammansättningen eller att det finns en likhet i 
varornas användningsområden eller ändamål. Störst hänsyn tas till vilket 
användningsområde varorna hör. Om de används för ”samma eller praktiskt 
taget samma ändamål” anses de vara varor av liknande slag. Exempel på 
detta är rakkräm och raktvål eller klister och lim. Även om de endast är 
närliggande kan det bli tal om varuslagslikhet, skor och strumpor i RÅ 1974 
A 1911, är ett exempel på detta.  Det framgår av promemorian att 
råvara/halvfabrikat kontra färdig produkt kan uppvisa varuslagslikhet, t. ex. 
garn/strumpor, liksom tillbehör/huvudvara såsom dammsugare och 
dammsugarpåse. Även varor som måste användas tillsammans anses som 
likartade liksom varor som används för motsatta ändamål t. ex. 
växtutrotningsmedel och växtgödningsmedel eller målarfärg och penslar. På 
samma sätt har varor för praktiskt taget motsatta ändamål, t.ex. socker och 
salt ansetts vara av liknande slag.30  
  
Som vi såg ovan har även priset på varorna har en viss betydelse. Köparna 
skulle lättare kunna tro att två varor som säljs under samma märke med 
ungefär samma prislapp kom från samma företag än om det gällde två varor 
som markant skiljde sig i prisfrågan. 
 
I Sverige har det varit ursprungsprincipen som har varit vägledande. Enligt 
denna princip är det viktigt huruvida användningen av det nyare märket 
leder till en förväxlingsrisk med det äldre märket angående varornas 
kommersiella ursprung.31 Det kan vara så att det föreligger en risk för 
förväxling av varorna även om varorna i sig inte är särskilt lika varandra. En 
konsument kan missta sig på att olika varor kommer från samma företag 
trots att han inte tar fel på olika varor. En konsument skulle t. ex. kunna tro 
att datorer och disketter kommer från samma företag trots att han inte har 
något problem att skilja varorna från varandra. 
 
Två exempel på detta är dels Clio-målet32, dels Svea-målet.33  
 
I det förstnämnda målet ansåg Regeringsrätten att Clio för en ”cigarrsort” 
inte var förväxlingsbart med samma namn för cigaretter. Regeringsrätten 
ansåg att det var tal om två olika varuslag. Påståendet att konsumenten inte 
skulle kunna förväxla cigarrer och cigaretter med samma namn är svårt att 
förstå.  
                                                 
29 Promemorian är citerad i SOU 1958:10 s. 255. 
30 Rehncrona, Pia Valentin, Immaterialrättens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 22. 
31 Eberstein, Gösta, Om skydd för individualiteten: den personliga och den ekonomiska, 
Norstedt, Stockholm, 1940, s. 62 ff. 
32 RÅ 1913 not. Ju. 67.  
33 RÅ 1926 s. 154. 
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I det andra fallet menade Regeringsrätten att ett figurmärke som var snarlikt 
ett äldre märke inte kunde registreras. Det nyare gällde för ylle- och 
jutevävnader och det äldre gällde för bomullsvävnader. Varorna i sig skulle 
inte kunna förväxlas men det förelåg en risk för förväxling angående 
varornas kommersiella ursprung.  
 
Richard Wessman anser att rättsläget är oklart. Kriteriet liknande varor ska 
tolkas i ljuset av ursprungsprincipen. Wessman menar att det kan 
ifrågasättas om varorna alltid skall anses ”liknande” när det finns en risk för 
förväxling rörande deras kommersiella ursprung. Ett exempel som han tar 
upp är om halsdukar som marknadsförs under ett berömt bilmärke kan anses 
vara av liknande slag. Finns det en objektiv gräns för kriteriet ”liknande 
varor”, utanför vilken varorna omöjligen kan anses vara liknande?34 
Wessman menar vidare att det inte finns någon objektiv gräns. ”Liknande 
varor” och märkenas likhet, varornas likhet, det äldre märkets 
särskiljningsförmåga skall tillsammans avgöra huruvida en förväxlingsrisk 
föreligger eller inte. Detta talar för att en sådan objektiv gräns inte finns. 
 
Det är inte bara varuslagslikheten och märkeslikheten som skall bedömas 
utan även det äldre märkets särskiljningsförmåga och övriga relevanta 
omständigheter. 
 

2.3 Särskiljningsförmågan  

Vid förväxlingsprövningen skall som redan sagts en helhetsbedömning 
göras.  I denna bedömning ingår en värdering av varumärkets 
särskiljningsförmåga.  
 
Särskiljningsförmågan hos ett varumärke är ett grundläggande kriterium för 
huruvida det går att registrera. Även för inarbetning krävs att märket har en 
särskiljningsförmåga. Detta är reglerat i 1§ 2 st. och 13§ 1 st. VmL. För 
inarbetning gäller 2 § VmL där det indirekt framgår att det krävs en 
särskiljningsförmåga hos varumärket.  
 
Innebörden av kravet på särskiljningsförmåga är dels att ett fungerande 
varukännetecken måste ha ett inneboende eller ett förvärvat särdrag. 
Kännetecknet måste skilja sig från andra, det måste ha distinktivitet. 
Anledningen till detta är att man har velat att vanliga ord och symboler inte 
skall kunna skyddas då dessa inte har denna särskiljningsförmåga. Det 
skulle bli väldigt besvärligt för konkurrenterna att hitta något bättre om 
dessa vanliga ord kunde skyddas. I 13 § 1 st. VmL anges att ett varumärke 
saknar särskiljningsförmåga om märket uteslutande eller endast med mindre 
ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris 
eller geografiska ursprung etc. Ett sådant märke kan inte registreras. Märket 

                                                 
34 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Uppl. 1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 32. 
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får inte vara beskrivande. Ett exempel på en ansökan som avslagits på grund 
av att det var deskriptivt är Baby-Dry35 för blöjor. Den 20 september 2001 
kunde Baby-Dry dock registreras som ett gemenskapsvarumärke, det ansågs 
inneha en tillräcklig grad av ursprunglig särskiljningsförmåga.36 Däremot 
kan märken som har fyndiga egenskapsantydningar godkännas. Ett sådant 
s.k. suggestivt märke är Smokeless37 för snus. 
 
Särskiljningsförmåga kan som redan nämnts förvärvas genom inarbetning. 
Även vanliga ord och symboler kan efter en tid få en viss betydelse inom ett 
visst område, en överförd betydelse. Karlssons Klister38 är ett varumärke 
som efter 50 års inarbetning innehade en särskiljningsförmåga som 
möjliggjorde en registrering. Själva varumärket innehåller ett efternamn 
som inte skiljer sig från andra och den senare delen är dessutom 
beskrivande. Trots detta ansågs varumärket ha förvärvat en 
särskiljningsförmåga genom inarbetning. Cloettas Kexchoklad har även fått 
en varumärkesregistrering.39   
 

2.4 Kodakregeln och anseendeskyddet 

I engelsk praxis uppkom redan innan förra sekelskiftet ett behov av ett mer 
vidsträckt skydd för välkända märken.40 Detta ledde till att skyddet för 
välkända märken utsträcktes till andra varuslag än det de användes för. 1898 
ansågs Kodak vara ett sådant välkänt varumärke som åtnjöt ett utvidgat 
skydd. Motparten fick inte använda Kodak för cyklar, det ansågs göra 
intrång i märket Kodak för fotoartiklar mm. Detta har alltsedan dess kallats 
för Kodakregeln. Denna regel infördes i den svenska varumärkesrätten i och 
med att 1960 års varumärkeslag trädde i kraft. Regeln fick ta plats i 6 § 2 st. 
och löd: 
 

”Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett 
kännetecken som är väl ansett här 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.” 
 

Det var främst tre anledningar till att denna regel infördes i Sverige och 
angavs i förarbetena41 till lagen.  
 

                                                 
35 PBR 12.3.1999 nr 96-589 (Baby-Dry). 
36 C-383/99 P (Baby-Dry målet). 
37 RÅ 1974:21 (Smokeless). 
38 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Uppl. 7, 
Förlag Jure, Stockholm, 2001, s. 176. 
39 Reg. nr. 0365427 (Kexchoklad). 
40 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immeterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 349. 
41 SOU 1958:10 s. 134 f. 
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För det första var det att likheten till ett välkänt märke kunde orsaka 
förvirring om det kommersiella ursprunget även i fall där det inte handlar 
om samma eller liknande varor. Se ovan Kodak. Även om det inte skulle 
uppkomma något vilseledande om det kommersiella ursprunget kan 
konsumenten tro att det finns ett ekonomiskt samband mellan de två 
innehavarna av varumärkena, en förväxling i vidare mening.  
 
För det andra kan användningen av ett likalydande kännetecken för andra 
produkter göra att det välkända märkets distinktivitet och reklamvärde 
minskar särskilt om det välkända märket står för hög kvalitet.  
 
För det tredje och sista angavs att användningen av ett liknande märke kan 
medföra ett otillbörligt utnyttjande av det välkända märkets goodwill och ge 
upphov till otillbörlig vinst.42

 
Exempel från praxis är Omega-fallet.43 Frågan var huruvida Omega kunde 
skyddas med tillämpning av Kodak-regeln i 6 § 2 st. a) varumärkeslagen. 
Det var ett företag som ansökte om registrering av varumärket Omega för 
kliniska kontrollsera och reagentier, klass 5. Omega Louis Brand § Frère 
S.A. framställde dock invändning med motiveringen att Omega var ett 
notoriskt inarbetat varumärke för tid- och avståndsmätningsinstrument eller 
varor med anknytning till detta. Sökanden bestred att varumärket skulle 
skyddas under Kodak-regeln. De framhöll att varumärket Omega hade åtta 
registreringar av andra innehavare än invändaren. Vidare underströk 
sökanden att det var orimligt att invändaren skulle få monopol på den sista 
bokstaven i grekiska alfabetet. PRV ansåg inte Omega falla under Kodak-
regeln och menade att ordet Omega inte kunde skyddas eftersom det redan 
fanns ett antal registreringar på ordet Omega för andra innehavare. Det 
faktum att det är den sista bokstaven i det grekiska alfabetet spelade också 
in i bedömningen. Ansökningen gällde dessutom en bransch  som helt 
skiljde sig från den som invändarens märke var inarbetat i.  
 
Patentbesvärsrätten liksom Regeringsrätten menade dock att varumärket 
åtnjöt skydd enligt Kodak-regeln. De fann att varumärket Omega var starkt 
inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket. Detta skulle 
innebära att sökanden skulle utnyttja den goodwill som invändarens 
varumärke åtnjöt, även om det rör sig om olika varuslag. Båda instanserna 
ansåg att registreringarna av ordet Omega som innehades av andra inte 
påverkade bedömningen. Invändarens varumärke skyddades därför enligt 6 
§  2st. a) varumärkeslagen ett förväxlingsskydd som inte begränsas av det 
eljest gällande kravet på varuslagslikhet.  
 
Kodakdoktrinen skyddade välkända märken framförallt mot 
ursprungsförväxling. I och med anpassningen till EG har Kodakskyddet 

                                                 
42 NIR 1975 s. 168, Bergström, Kodakdoktrinen i gällande svensk rätt. 
43 RÅ 1984 2:11. 
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ersatts av ett skydd för väl ansedda märken.44 Det europeiska skyddet för 
väl ansedda märken sträcker sig utöver denna princip. Redan tidigare fanns 
ett skydd för ett varumärkes reklamfunktion, helt oberoende av risk för 
förväxling hos konsumenten. Detta kunde tolkas in under ”råttgiftsregeln”.45 
Denna regel skyddade varor som i och för sig var olika men hade ett 
samband. Det kunde vara ett varumärke för en livsmedelsprodukt och ett 
märke för råttgift som fått samma namn.    
 
Det europeiska anseendeskyddet kräver ingen risk för förväxling rörande 
varornas kommersiella ursprung och är således ett mer renodlat skydd för 
varumärkets reklamfunktion och ekonomiska värde.46   
  
I VmL 6 § 2 st. fastställs förutsättningarna för detta skydd. Det äldre märket 
skall vara väl ansett här i landet och det andra märket som skall vara 
liknande skall dra otillbörlig fördel av det äldre märket eller vara till förfång 
för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.  
 
Vad anses vara väl ansett här i landet? I varumärkesutredningens förslag till 
ny varumärkeslag47 används uttrycket ”känt inom en betydande del av 
omsättningskretsen” istället för ”väl ansett”. Detta uttryckssätt knyter 
närmare an till kriteriet för inarbetning. Miniminivån för inarbetning torde 
ligga på att en tredjedel av omsättningskretsen har kännedom om ett visst 
märke. Det är rimligt att anta att miniminivån för ett väl ansett märke ligger 
i närheten av miniminivån för inarbetning.48  Då det gäller den geografiska 
täckningen talar art. 5.2 i direktivet om att det räcker att märket är känt i en 
väsentlig del av medlemsstaten. Det krävs således inte att märket är känt i 
hela landet. 
 
Det finns ett utökat skydd utöver varuslagsgränserna i två undantagsfall, 
dels för särskilt kända märken och dels för varumärken med särskilt ömtålig 
goodwill. Den första motsvarar den gamla Kodak-regeln och den senare 
svarar mot den s.k. råttgiftsregeln. Reglerna återfinns i 6§ 2 st. VmL.49  
 
Det har framhållits i doktrin och praxis50 att ett känt varumärke åtnjuter ett 
större skydd än mindre kända märken.51 Ett fall på detta område är Cola-

                                                 
44 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas  
varumärkeslagar (89/104/EEG), art. 5.2. 
45 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 350. 
46 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 50. 
47 SOU 2001:26 s. 51 (4 § 2 st.). 
48 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 51. 
49 Heveus, Erika, Varumärken i globala nätverk, Skrifter utgivna av Institutet för 
Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr: 90, 1997, Juristförlaget, 
Stockholm i distribution, s. 62 f. 
50 T. ex RÅ 1968 H 34, NIR 1970 s. 210, Ultra Pak-Tetra Pak. 
51 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt, Stockholm, 1981, s. 222. 
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Cao-målet.52 Frågan var i detta fall om det kända varumärket Coca-Cola 
som har en stor särskiljningsförmåga, ökade eller minskade 
förväxlingsrisken med det mindre kända och yngre märket Cola-Cao. 
Konsumenterna skulle med anledning av det äldre märkets starka 
inarbetning lätt kunna skilja på märkena och förväxling mellan märkena 
skulle inte ske eftersom det är ett så känt varumärke. Utgången i fallet blev 
emellertid att Coca-Cola ansågs vara ett så välkänt märke att det fick ett mer 
vidsträckt skyddsområde. Besvärsavdelningen ansåg att det förelåg en risk 
för förväxling och Cola-Cao kunde inte registreras för näringspreparat 
framställda på kakao.  
 
Big-Max-målet53 visar på samma sätt att ett välkänt varumärke kan ha större 
skydd än andra. Detta var ett intrångsmål där Big Max ansågs 
förväxlingsbart med det äldre BigMac.  
 
Hamburgare har varit föremål för tvist fler gånger. Mackburgaren-målet54 
visar än en gång att McDonalds välkända produkt Big Mac är just välkänd. 
McDonalds invände mot en registrering av ordet Mackburgaren med 
hänvisning till varumärket Big Mac. Patentbesvärsrätten avslog ansökan om 
registreringen av Mackburgaren och betonade att Big Mac var notoriskt känt 
för försäljning av hamburgare. Detta ledde till att skyddsomfånget utökades 
och Mackburgaren tilläts inte registrering. Detta fall är ett exempel på 
indirekt förväxling. Även om omsättningskretsen, den genomsnittlige 
köparen skulle se skillnad på märkena skulle denne ändå få uppfattningen 
att det rör som om samma företag eller åtminstone två företag som har ett 
samband.55  
 
Ett fall där förväxlingsrisken betraktades som en sakfråga av HD, dvs. som 
ett empiriskt fastställande av risken för faktisk förväxling bland 
konsumenterna, är Galliano-målet.56 Frågan gällde om Gaetano som 
varumärke för likörextrakt var förväxlingsbart med det äldre varumärket 
Galliano för likör. HD menade att orden Gaetano och Galliano i och för sig 
påminde om varandra och att etiketterna var liknande men att det fanns fler 
omständigheter som visade att produkterna hade olika kommersiella 
ursprung. Flaskorna som produkterna såldes i skiljde sig från varandra och 
etiketten som satt på flaskan med extraktet var försett med den svenske 
tillverkarens namn och företagssymbol. Dessutom såldes varorna i olika 
affärer.  
 
HD framhöll att en konsument som är ute efter att köpa ett billigare 
alternativ till likören Galliano, inte kan antas tro att den utländske 
tillverkaren av Galliano samtidigt säljer ett billigt extrakt på den svenska 

                                                 
52 Cola-Cao-målet, besvärsavdelningen 172/68. 
53 NIR 1984 s. 479 ff. 
54 RÅ 1986 not 181. 
55 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 38. 
56 NJA 1995 s. 635. 
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marknaden. Konsumenten kan därför inte tro att varorna har samma 
kommersiella ursprung.57  
 
Trots att Gaetano ansågs snylta på Gallianos renommé och att varorna 
liknade varandra fanns det ingen risk för ursprungsförväxling. Om  varorna 
hade varit olika, så hade undantagsregeln om ett utvidgat skydd för väl 
ansedda märken i princip ansetts tillämplig.  
 
HD menade att likheten mellan Galliano och Gaetano inte var tillräckligt 
stor för ett förbud med stöd av anseendeskyddet.   
 
En viss likhet mellan varorna krävs normalt, särskilt då varorna ligger långt 
ifrån varandra. I Galliano-fallet menade HD att anseendeskyddet förutsätter  
att märkena är identiska eller i hög grad är överensstämmande. Detta har 
kritiserats i doktrinen. Märkenas likhet bör avgöras av de särskilda 
omständigheterna i målet. Wessman menar att det under vissa 
omständigheter krävs ett strängt krav på likheten mellan märkena medan det 
ibland kan vara påkallat att vara litet mer liberal. Ett yngre märke kan skada 
ett äldre märke i en parodi eller nedsvärtningssituation utan att märkena är i 
hög grad överensstämmande. Det är något annat som gör att det äldre 
märket tar skada, ett samband mellan varorna som gör att det äldre märket 
skadas av det yngre. I vissa andra fall kan det vara så att varorna ligger 
väldigt långt ifrån varandra, då tillämpas en strängare syn på 
märkeslikheten.58  
 
Som redan nämnts skall det yngre märket även dra otillbörlig fördel av eller 
vara till förfång för det äldre märket. Ett exempel på detta är Absolut Rent- 
målet59 från 1998. Här handlade det om huruvida ett intrång i det ansedda 
varumärket Absolut för vodka var för handen. Tingsrätten ansåg att det inte 
fanns risk för förväxling av varornas kommersiella ursprung. Det yngre 
märket Absolut Rent för rengöringsmedel såldes i en typ av affär och 
Absolut vodka säljs som bekant i en alldeles egen typ av affär. Tingsrätten 
menade vidare att det inte var troligt att Absolut själva skulle börja tillverka 
rengöringsmedel och inte heller ge licens till någon att tillverka och sälja 
rengöringsmedel med namnet Absolut.  
 
Hovrätten framhöll att det yngre märket skadade det äldre märkets anseende 
och särskiljningsförmåga och dessutom snyltade på det. Hovrätten ändrade 
tingsrättens dom. Domstolen menade att ordet ”absolut” var en dominerande 
del av det yngre märket som spontant ledde tankarna till det äldre väl 
ansedda märket och konstaterade att användningen av Absolut Rent fick 
anses innebära ett utnyttjande av det äldre märkets goodwill. Det yngre 
märket ansågs dra otillbörlig fördel av det äldre märkets anseende. 

                                                 
57 NJA 1995 s. 635, 641. 
58 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002, s. 52. 
59 Absolut Rent-målet, Stockholms tingsrätt (mål nr T 7-1147-94) 1996-12-12; Svea 
hovrätt (mål nr T 78-97) 1998-12-22. 
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Dessutom fanns en risk för urvattning och en risk för skada på varumärkets 
goodwillvärde, särskilt om Absolut skulle börja användas i en större 
omfattning 
 
Anseendeskyddet i VmL 6 § 2 st. kräver ingen förväxlingsrisk och 
hovrättens dom får anses vara i överensstämmelse med ordalydelsen och 
ändamålet.   
 
I Tulosba Akdov-målet60 slog Patentbesvärsrätten fast att Tulosba Akdov, 
för alkoholhaltiga drycker låg för nära det kända Abslout Vodka, också det 
för alkoholhaltiga drycker. Här förelåg ingen risk för förväxling av varornas 
kommersiella ursprung. Innehavaren av det äldre märket invände mot 
registrering av det yngre märket, som är Absolut Vodka skrivet baklänges, 
för samma eller liknande varor. Patentbesvärsrätten fastslog att Tulosba 
Akdov inte fick registreras eftersom det snyltade på Absolut Vodkas 
goodwill. Patentverket menade att innehavaren av det äldre märket inte 
kunde invända  då det inte förelåg någon risk för förväxling av varornas 
kommersiella ursprung. Dessutom framhölls att anseende- eller 
urvattningsskyddet bara är tillämpligt när varorna är olika.  
 
Patentbesvärsrätten gick tvärtemot Patentverket och menade att väl ansedda 
märken inte har ett mindre behov av skydd mot yngre märken som avser 
varor av samma eller liknande slag än mot yngre märken som avser andra 
varor. Patentbesvärsrätten slog därmed fast att Tulosba Akdov inte kunde 
registreras eftersom det snyltade på det äldre väl ansedda märket Absolut 
Vodka. 
 
För att avgöra en fråga om anseendeskyddet skall en helhetsvärdering göras. 
En konkret värdering av om annans användning av märket innebär ett 
otillbörligt utnyttjande av dess särskiljningsförmåga eller renommé eller om 
det riskerar att skada det andra märket skall göras.61   
 
Pariskonventionens art. 6 bis skyddar de märken som är mycket väl kända, 
notoriskt kända, på så vis att de har ett skydd som sträcker sig över de 
nationella gränserna. Även TRIPs-avtalets art. 16.3 stadgar att notoriskt 
kända varumärken skall skyddas utanför varuslagslikheten om de riskerar 
att skadas genom annans användning och det skapas en association till det 
mycket väl kända märket. När det gäller internationella märken, 
världsmärken, finns ett mycket starkt skydd.62  
 
 
 
 

2.5 Relativa registreringshinder: 
                                                 
60 Absolut/Tulosba, PBR 23.4.1999 nr 96-316. 
61 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm,  2000, s.360. 
62 Rehncrona, Pia Valentin, Immaterialrättens grunder, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 23. 
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Förväxlingsbara varumärken 

 
Ett varumärke som är förväxlingsbart med ett annat varumärke som redan är 
registrerat, får inte registreras, VmL. 14§ 1 st. p. 6. Precis som det finns 
märken som är identiska och förväxlingsbara med varandra finns det också 
identiska märken som inte är förväxlingsbara med varandra. Anledningen 
till att det kan finnas två märken med samma namn är att det då är tal om 
olika varuslag.   
 
Ett varumärke som består av en karakteristisk del av ett äldre varumärke 
skall anses vara förväxlingsbart med det äldre varumärket.63 Trots att det är 
helt klart att sådana märken är förväxlingsbara visar praxis att det ändå går 
att registrera sådana märken. PBR ansåg att varumärket Sunmist inte var 
förväxlingsbart med det äldre Sun, detta trots att det var meningen att 
märkena skulle användas för samma varuslag.64 En orsak till detta kan vara 
att det inte är helt enkelt att avgöra vad som är en karakteristisk del. En 
annan förklaring kan vara att PBR tenderar att acceptera ett mera 
närliggande utnyttjande av den ”karakteristiska delen” av ett varumärke som 
en följd av den ökande trängseln i varumärkesregistret.65

 

                                                 
63 SOU 1958:10 s. 253. 
64 Sunmist, PBR 94/627. 
65 Red.,Levin, Marianne, Bonnier, Susanne, Praktisk varumärkesrätt, Norstedts Juridik, 
Uppl. 1, Stockholm, 1998, s.229.  
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3 Ordmärken och Figurmärken 

3.1 Ordmärken 

Då det gäller ordmärken tas hänsyn till ordens uttal, stavning och betydelse. 
För att det skall anses vara risk för förväxling behöver det inte vara likhet i 
alla dessa hänseenden. Exempelvis kan två märken som uttalas mycket lika 
men stavas på olika sätt vara förväxlingsbara, men de behöver inte vara det. 
Det kan vara så att två ord betyder samma sak men stavas och uttalas på 
olika sätt. Betydelselikheten spelar en viss roll i undantagsfall enligt 
förarbetena66 där exemplet med orden Varg och Ulv möjligen kan anses 
förväxlingsbara. I praxis finns många exempel på vad som anses vara 
förväxlingsbart. Det kan vara två ord som betyder samma sak på två olika 
språk, om det är ett språk som är allmänt känt språk i Sverige, t. ex. 
engelska kan en förväxlingsrisk föreligga. Bland annat har Solstrålen ansetts 
förväxlingsbart med Sunbeam, men inte Cougar med Puma, inte heller 
Weisses Rössl med White Horse. Andra exempel är de ovan nämnda fallen 
Qvinns Corner och Qvinny och BiC och Bi som ansågs förväxlingsbara. Då 
varuslagslikheten varit fullständig har praxis visat att  det inte krävs någon 
större märkeslikhet, detta som en följd av produktregeln. Exempelvis har 
varumärkena Jacki och Jockey båda för kläder ansetts förväxlingsbara,67 ett 
annat exempel, som kan anses vara särskilt strängt, är fallet med Sperry som 
utgjorde hinder för registrering av orden Fred Perry Sportswear också båda 
dessa för kläder.68 Några exempel på fall där varuslagslikheten varit 
fullständig eller stark men där förväxlingsrisk ändå inte ansetts föreligga är 
t. ex. märkena Goldfish och Gold båda för livsmedel.69 P-front i figur ansågs 
inte förväxlingsbart med Y-front båda för herrkalsonger.70 I detta fall var en 
ledamot skiljaktig och ansåg således märkena vara förväxlingsbara.  
 
En princip som tillämpas är att varje tänkbart uttal skall prövas vid 
bedömningen. Det skulle inte vara realistiskt att tro att alla konsumenter 
känner till uttalet på exempelvis olika kemiska facktermer, förkortningar 
eller utländska ord. Då det gäller uttalet av ett ord kan tänkas ett fall där ett 
redan inarbetat yngre märke skiljer sig i uttalet med ett äldre märkes och en 
registrering av det yngre märket torde då vara möjlig i detta fall. I 
förarbetena framgår att ordmärken som har samma betydelse kan vara 
förväxlingsbara exempelvis Varg och Ulv. Detta sker dock endast 
undantagsvis i registreringsförfarandet.71 Ett fall för att illustrera detta är 

                                                 
66 SOU 1958:10 s. 253. 
67 RÅ 1977 Ab 426. 
68 RÅ 1978 Ab 58. 
69 Besvärsavdelningen 28/62. 
70 Besvärsavdelningen 78/68. 
71 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 229. 
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avgörandet mellan Principe för toalettartiklar och Princesse för tvål m.m.72 
Besvärsavdelningen som senare fick medhåll av regeringsrätten menade att 
Princesse utgjorde hinder för att registrera Principe. Förutom bokstavslikhet 
ansåg besvärsavdelningen att även en begreppsmässig likhet förelåg. 
Principe betyder ju prins på italienska och Princesse betyder prinsessa på 
franska. Regeringsrätten instämde i avgörandet men menade samtidigt att 
redan bokstavslikheten och likheten i uttal var grund för förväxling.  
 
Som vi har sett kan det i undantagsfall vara tillräckligt för förväxling att det 
råder en begreppsmässig likhet. Detta stämmer väl överens med det inom 
marknadsföringen vanliga åsikten att ett varumärke kan väcka många olika 
associationer hos en konsument.73  
 
I praxis verkar det som att en begreppsmässig olikhet mellan ordmärken har 
spelat en större roll än begreppsmässig likhet.74 I flera fall har det faktum att 
märkena givit upphov till olika associationer varit avgörande. Olika 
associationer har medfört att någon förväxlingsrisk inte föreligger. Bland 
annat ansåg besvärsavdelningen inte att det var någon risk med 
varumärkena Marathon och Marabou.75  
 
Märken med helt olika betydelse har emellertid ansetts förväxlingsbara då 
kraven på märkes- och varuslagslikhet varit uppfyllda. Imagination var 
förväxlingsbart med Insinuacion för kosmetiska preparat.76  
 
Enligt förarbetena77 bör ett ord som endast består av en karakteristisk del av 
ett annat äldre märke, eller en sådan del med ett tillägg, anses vara 
förväxlingsbart med det äldre märket. Karakteristiska delar är inte de 
vanligaste pre- och suffixen. PBR fann exempelvis Axalux vara 
förväxlingsbart med Axa.78 Sunmist var emellertid inte förväxlingsbart med 
Sun för identiska varor.79 Ett problem i just dessa fall är vad som anses vara 
en karakteristisk del av ett ord. Det kan vara så att det varierar med tiden. 
 
I korta ordmärken får varje bokstav större betydelse. Ju kortare ett ord är 
desto större betydelse får varje bokstav. I vanliga fall kan en skillnad i en 
enda bokstav räcka för att en risk för förväxling inte skall anses föreligga. I 
korta ordmärken kan det dock räcka med att en bokstav skiljer sig från de 
andra. Med korta ordmärken avses ord som inte är längre än tre bokstäver. 
PRV godkände t.ex. Lea för samtliga varor i klass 4, trots en invändning 
från innehavaren av Dea som var registrerat för samtliga varor i klass 4. 

                                                 
72 RÅ 1973 A 360. 
73 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 230. 
74 Carlman, Holger, Varumärket, Administrativ varumärkespraxis i Sverige, LiberFörlag, 
Stockholm, 1976, s. 217 f. 
75 Besvärsavdelningen 149/74. 
76 RÅ 1971 H 31. 
77 SOU 1958:10 s. 253. 
78 Axalux (PBR 96/023). 
79 Sunmist (PBR 94/627). 
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PRV ansåg att det inte fanns någon risk för förväxling mellan varumärkena. 
Invändaren överklagade men PBR ansåg att det inte fanns grund för att 
ändra PRV:s beslut.80  
  

3.2 Figurmärken 

För figurmärken är det framför allt synintrycket som är det väsentliga. Det 
finns ingen regel som säger att märken med samma motiv automatiskt är 
förväxlingsbara. Avgöranden angående figurmärken måste i särskilt hög 
grad göras från fall till fall.81 Även om det inte automatiskt betyder att två 
liknande märken är förväxlingsbara kan det naturligtvis vara så att de 
faktiskt är förväxlingsbara. En bild på en örn med utbredda vingar har 
exempelvis ansetts förväxlingsbart med ett annat märke med en örn med 
utbredda vingar.82 Likaledes kan märken med olika motiv också vara 
förväxlingsbara med varandra. 
 
Ett figurmärke och ett ordmärke kan också hindra varandra. En bild av en 
tupp och ordet ”Tuppen” skulle kunna utgöra hinder för varandra. Innan 
1960 års varumärkeslag var den förhärskande inställningen i praxis att det 
inte kunde finnas likhet mellan figur- och ordmärken. Det är ju dock så att 
ett märke uppfattas med alla sinnen och kan framkalla en begreppsmässig 
likhet. Detta kan innebära att ett figurmärke och ett ordmärke har samma 
innebörd och således kan vara förväxlingsbara.83

 
Vid avgöranden som gäller figurmärken som är sammansatta av flera olika 
komponenter får principen om helhetsbilden en ovanligt stor betydelse.84 
Det kan röra sig om två märken där många beståndsdelar är olika men där 
den dominerande beståndsdelen är likadan i de båda märkena. Olikheterna 
utesluter i dessa fall inte risken för förväxling utan det är de dominerande 
beståndsdelarna som är det väsentligaste. Principen om konsumentens 
minnesbild av märket uppfylls då också. Även enkla figurmärken är 
förväxlingsbara. Skyddet i dessa fall blir dock litet snävare. Atlas Copco-
märket med två mörka fält och namnet i mitten ansågs utgöra hinder för 
registrering av andra märken med två mörka fält och namnet i mitten.85 Alla 
dessa märken var rektangulära. Däremot ansågs ett runt märke med två 
mörka fält och namnet i mitten inte vara förväxlingsbart. Här var det 
helhetsintrycket av ett runt märke som avgjorde utgången av fallet. Ett annat 
exempel på ett märke med två mörka fält och namnet i mitten är 

                                                 
80 LEA, PBR 94/333. 
81 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 236. 
82 RÅ 1985 Ab 230. 
83 Heiding, Sture, Svensk varumärkesrätt, Uppl. 5, Förlags AB, Affärsekonomi, Stockholm, 
1979, s. 46 f. 
84 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 321. 
85 Reg. nr. 0163467 (Atlas Copco). 
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Shakespeare.86 Namnet var skrivet i en tunn skrivstil och de mörka fälten 
var även de litet tunnare än Atlas-Copco-märket. Det avgörande var 
skillnaderna i utseende mellan orden som ingick i märkena. 
 
En annan viktig aspekt beträffande figurmärken är färgsättningen. 
Registreringen av varumärken sker dock i svartvitt och gäller alla 
färgkombinationer. Det finns ett undantag för märken där endast 
färgkombinationen står för märkets särskiljningsförmåga, hänsyn måste i 
dessa fall tas till detta. Annars presumeras båda märkena vara i samma färg 
vid bedömningen. Storleken är också en viktig fråga när det gäller faktiska 
förväxlingar. Med storlek avses varumärkets storlek och förhållanden 
mellan märket och texten. Vid bedömningen är storleken dock okänd 
eftersom alla ansökningar sker i samma storlek. Här utgår man från att alla 
märken skall användas i samma skala.87

 
Olika typer av märken kan också vara förväxlingsbara. Ordmärket Enco 
ansågs förväxlingsbart med Nordiska Kompaniets figurmärke, NK i en ring, 
och bokstavsmärket NK.88 Bokstavsmärket NK uttalas Enkå och är 
inarbetat. Regeringsrätten ansåg Enco vara förväxlingsbart med både 
figurmärket NK och det inarbetade kännetecknet NK. 
 
Slogans eller slagord är en annan typ av varumärke. Enligt den gamla 
Varumärkeslagen från 1884 kunde slagord registreras som ordmärken. En 
känd svensk slogan registrerades redan 1927, det är väl inte många som inte 
har hört frasen ”Tag det rätta, tag Cloetta”.89 I varumärkeslagen från 1960 
stadgas bara att en slogan kan få skydd genom inarbetning. Patentverket har 
godkänt ett flertal slagord, exempelvis ”Enklare än flyget. Snabbare än 
tåget”, ”Felix gör det goda godare”, ”Have a break, have a Kit Kat” eller 
vad sägs om ”Mer för god att kolsyra”. PRV avslog en ansökan om 
varumärket ”I can´t believe it´s not butter” med hänvisning till 
varumärkesregistreringen ”I can´t believe it´s  yogurt”. Beslutet 
överklagades men besvären återtogs innan PBR tog beslut i denna sak.90 Här 
ser vi att en slogan kan vara förväxlingsbar med en annan slogan. Dessa 
slogans var i klassen livsmedel och ansågs vara alltför lika, trots skillnaden 
med ordet ”not” och att det rörde sig om yogurt i det ena fallet och smör i 
det andra. Kanske kan man konstatera att två slogans för liknande varor och 
som huvudsakligen innehåller samma ord och är uppbyggda på samma sätt, 
är att anse som förväxlingsbara.91

 

                                                 
86 Reg. nr. 0165147 (Shakespeare). 
87 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag,  Stockholm, 1981, s. 236 ff. 
88 RÅ 1972 H 51. 
89 Reg. Nr. 31 996. 
90 I can´t believe it´s not butter (RÅ 1993 not 492). 
91 Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, 
Stockholm 1999, s. 429 ff. 
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4   Förväxlingsbedömningen 
enligt VmL och FL  

4.1    Förväxlingsbedömningen enligt VmL 

Vid en administrativ bedömning är det PRV, PBR och RegR som gör 
jämförelser med sökandens märke och de som redan finns på marknaden. 
Då en tvist uppkommer är det domstolen som avgör frågor om 
varumärkesintrång.92  
 
Förväxlingsbarhetskriteriet skall beaktas ex officio av PRV i 
registreringsförfarandet, men även efter att registrering beviljats kan PRV:s 
prövning framtvingas genom invändning, detta enligt 20§ VmL. 
Förväxlingsprövningen i Sverige och de nordiska länder sker ex officio 
medan det i andra länder sker först efter att innehavaren av ett äldre märke 
invänder mot det nyare märket. Det har framförts argument för båda 
linjerna. Som motiv för ex officio- prövning anges att det är bättre ur 
konsumentsynpunkt då en registrering av ett nytt förväxlingsbart varumärke 
skulle kunna ske så fort det inte var någon som invände. Den andra sidans 
argument är att innehavaren av det äldre märket är bättre på att avgöra vad 
som är förväxlingsbart än registreringsmyndigheterna. Innehavaren känner 
ju till marknaden bäst. Innehavaren kommer troligen inte heller att tillåta en 
registrering av ett förväxlingsbart varumärke då det är de som kommer att ta 
mest skada.  
 
I Sverige är det PRV som gör förväxlingsbedömningen. PRV prövar ex 
officio om det finns äldre förväxlingsbara varumärken.93 De tar hänsyn till 
registrerade och starkt inarbetade märken men i det senare fallet ej lokalt 
inarbetade märken om det inte är så att myndigheten redan känner till ett 
sådant märke. Förutom nyhetsgranskningen använder man sig av ett 
kungörelseförfarande då innehavare av ett märke kan göra invändning mot 
en registrering. Om PRV gör en felaktig bedömning kan staten bli 
skadeståndsskyldig.94

 
Om registreringssökanden eller invändaren inte vara nöjd med PRV:s beslut 
kan detta överklagas till PBR enligt 47§ VmL, mot PBR:s beslut kan talan 
föras hos RegR.95

                                                 
92 Levin, Marianne, Wessman, Richard, Varumärkesrättens grunder, kursen i experimentell 
immaterialrätt, Uppl. 1, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 69. 
93 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandberg, Claes, Immaterialrätt, Förlag 
Jure, Uppl. 7, Stockholm, 2001, s. 180 f. 
94 Pehrson, Lars, Varumärken från konsumentsynpunkt: en rättsvetenskaplig studie, 
LiberFörlag, Stockholm, 1981, s. 278. 
95 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt, Förlag 
Jure, Uppl. 7, Stockholm, 2001, s. 181. 
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Trots medgivande av berörd näringsidkare kan ett varumärke nekas 
registrering på grund av förväxlingsrisk. I Apple-fallet96 blev det tal om 
uppenbart vilseledande varumärke. En registrering av klart förväxlingsbart 
varumärke vägrades oaktat att medgivande hade givits. Bolagets varumärke 
bestod av ordet Apple och det mothållna varumärket av ordet Apple inom 
ramen för ett figurmärke som visade konturen av ett äpple. Märkena var 
nästan identiska och således förväxlingsbara. Varuslagslikheten var tydlig 
mellan märkena. Regeringsrätten menade därför att det nya märket 
uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten. Trots medgivande av 
innehavaren av det äldre märket förelåg följaktligen hinder för registrering 
av det nya varumärket. 
 

4.2 Förväxlingsbedömningen enligt FL 

I firmalagen (1974:156) finns bestämmelser om förväxlingsbara 
näringskännetecken. Detta kan vara till hjälp vid bedömningen av 
förväxlingsbara varumärken enligt varumärkeslagen. Varumärket och 
firman har kommit närmare varandra på senare år och det blir allt svårare att 
skilja mellan lagarnas skyddsområde då företagen ofta registrerar firman 
som varumärke, exempelvis Ericsson. I både VmL och FL finns en 
bestämmelse för skydd av firma respektive varumärke. I 5 § FL åtnjuter en 
näringsidkare skydd mot att annan använder sig obehörigt av ett 
näringskännetecken, som är förväxlingsbart med ett av honom skyddat 
varumärke. Detta skydd finns även i varumärkeslagen 3 § 2 st. där en 
näringsidkare åtnjuter ett skydd mot att någon använder sig av hans firma 
som varukännetecken. 
 
Förväxlingsbarheten enligt 6 § 1 st. FL föreligger normalt endast då det är 
fråga om kännetecknet avser verksamhet av samma eller liknande slag. 
Precis som i varumärkeslagen är produktregeln tillämplig. Detta betyder att 
kravet på märkeslikhet är mindre om verksamheterna är lika och omvänt 
gäller att det inte ställs lika höga krav på branschlikhet om firmorna är 
väldigt lika. 
 
Bedömningen om likheten skall göras med hänsyn till alla omständigheter. 
Firman kanske är bildad av enstaka ord och det är lätt att förväxla genom 
ordlikhet. Orden kanske är identiska men det är inte bara detta som beaktas. 
Även ordens uttal eller betydelse granskas. Liksom inom varumärkesrätten 
besitter särpräglade firmor ett starkare skydd än andra. Däremot görs en 
mildare bedömningen då det gäller firmor bestående av vanliga släktnamn.97 
Som redan påpekats har ordens betydelse också inflytande på bedömningen. 
Ord med samma betydelse men på olika språk kan vara förväxlingsbara.98  
 

                                                 
96 NIR 1985 s. 612. 
97 Essén, W, Eric, Firmarätt, Uppl. 3, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998, s. 85. 
98 SOU 1958:10 s. 253. 
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Skyddet för väl ansedda kännetecken är en annan likhet mellan FL och 
VmL. Det ansågs liksom inom varumärkesrätten att väl ansedda 
kännetecken skulle besitta ett starkare skydd än andra mindre ansedda 
kännetecken. Enligt förarbetena till firmalagen skulle 6 § 2 st. FL få samma 
innebörd som 6 § 2 st. VmL. Ett fall som bedömdes enligt den gamla 
Kodakregeln var då ett inkassoföretag, Securitas AB ansågs göra intrång i 
Securitasgruppen.99  
 

4.3   Förväxlingsbedömningen enligt MFL 

Inledningsvis nämndes att även MFL innehåller en förväxlingsbedömning. 
En viss försiktighet skall dock iakttas då jämförelser görs med praxis från 
MD. MFL är mera av en konsumentpolitisk lagstiftning. I 8 § MFL finns en 
regel för att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av 
efterbildningar som lätt kan förväxlas med annans kända eller särpräglade 
produkt. 
 
I MFL ställs inte något krav på varuslagslikhet för förväxling. Det normala 
har dock varit att sådan likhet förelegat då MD förbjudit användandet av 
förväxlingsbara varumärken. Bedömningen enligt MFL grundar sig på 
huruvida en faktisk förväxling kan ske. Därför spelar vissa faktorer en större 
roll än enligt VmL. Storleken och färgkombinationen har betydelse eftersom 
detta kan orsaka faktisk förväxling. Principen om helhetsbedömning och 
principen om den bleknande minnesbilden är i överrensstämmande med 
VmL.100  

                                                 
99 NJA 1989 s. 854. 
100 Levin, Marianne, Wessman, Richard, (red), Varumärkesrättens grunder, kursen i 
experimentell immaterialrätt, Uppl. 1, Stockholm, Norstedts Juridik, 1996, s. 69 ff. 
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5  Den gemensamma 
varumärkesrätten  
 
EG:s varumärkesdirektiv101 påverkades av Beneluxländernas gemensamma 
varumärkeslag. I direktivet intar begreppet förväxlingsrisk ett central plats. I 
Beneluxländernas lag ges ett skydd för associationsskapande. I direktivet 
ges också ett sådant skydd. Detta skydd är dock inte lika tillfredsställande 
som i den beneluxiska lagstiftningen. Det faktum att man associerar två 
märken med varandra behöver inte betyda att man förväxlar dem. Enligt 
direktivet skulle skyddet endast gälla associationsskapande som samtidigt 
innebär en risk för förväxling. Detta är emellertid omdiskuterat. Det har 
framhållits att bestämmelsen skall tolkas såsom i den beneluxiska lagen. 
Intrång skall kunna grundas i enbart associationsskapande, alltså utan en 
risk för förväxling.102  
 
EG:s varumärkesdirektiv 89/104/EEG och förordning 40/94 innehåller 
särskilda regler om skydd mot förväxlingsbara varumärken. Det stadgas att 
märken som är identiska och avser identiska varuslag är förväxlingsbara. 
Vidare föreskrivs att även märken som inte är identiska kan utgöra hinder 
för EG-varumärkesregistrering. Varumärken, som liknar ett annat märke 
beträffande märke och varuslag och som på så sätt kan utgöra en risk för att 
allmänheten förväxlar dem, är således inte tillåtna. Bedömningen huruvida 
förväxlingsrisk föreligger skall följaktligen grundas även på risk för 
association med det äldre märket. Enligt förordningens art. 8.5 finns även ett 
skydd mot registrering av ett nytt märke som är identiskt med eller liknar 
det äldre märket och som skall registreras för varor och tjänster som inte 
liknar dem för vilka det äldre märket är registrerat. Detta skydd inträder då 
det nya varumärket ”utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av 
eller vara till förfång för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller 
renommé”. Sverige, liksom de flesta andra medlemsstater, valde att ta in 
bestämmelserna i lagstiftningen. För Sveriges del skedde detta i 6 § 2st. 
VmL, där regler om utvidgat skydd fanns sedan tidigare.103

 
Skyddet mot associationsskapande som en del av förväxlingsbedömningen 
inom varuslagslikheten berörs inte i den svenska lagstiftningen. Motivet 
bakom detta var att det var onödigt att införa en dylik bestämmelse då det är 
en naturlig del av den nordiska förväxlingsläran och att det är en 
helhetsbedömning som skall göras med beaktande av den bleknande 

                                                 
101 Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas 
varumärkeslagar (89/104/EEG). 
102 Levin, Marianne, Wessman, Richard, Varumärkesrättens grunder, kursen i 
experimentell immaterialrätt, Uppl. 1, Norstedts Juridik, 1996, s. 129 f. 
103 Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av 
EG-rätten (Festskrift till Gunnar Karnell 1999 s. 425-438). 
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minnesbilden.104 Associationsskyddet i art. 44b. och 5.1b. i direktivet har 
behandlats i EG-domstolen i fallen Puma och Canon.105  
 
Den tidigare restriktiva Kodak-regeln och råttgiftsregeln ersattes med 6 § 2 
st. VmL som lyder: ”Förväxlingsbarhet kan även åberopas för ett 
kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat 
liknande kännetecken skulle vara till förfång för det väl ansedda 
kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”   
 
Levin skriver i sin artikel att skyddet i både första och andra stycket i 6§ 
VmL förutsätter en förväxlingsbarhet. Vad innebär då förväxlingsbarhet? 
Någon slags ursprungsförväxling bör sannolikt vara för handen för att döma 
för intrång. Levin menar att den svenska lagstiftningen är kvar i ett klassisk 
Kodak-skydd, som förutsätter en risk för förväxling på marknaden. 
Skillnaden från den tidigare lydelsen av paragrafen är att det finns en 
möjlighet att åberopa förväxlingsbarhet utanför varuslagslikhet vid en lägre 
notoritetsgrad  (väl ansett). 
 
Lagändringen 1993 innebar för svensk del att de kriterier för Kodak-skyddet 
sänktes och ett väl ansett varumärke kunde åtnjuta ett vidare skydd än 
tidigare. Detta förutsatt att märket varit utsatt för ett nyttjande som varit 
otillbörligt och att en förväxlingsrisk i vidsträckt bemärkelse funnits, d.v.s. 
en goodwillöverföring.  
 
I Galliano-målet106 framkom den svenska inställningen. HD konstaterade att 
likör och likörextrakt får anses vara av samma eller liknande slag. 
Domstolen menade även att konsumenterna som köper likörextraktet är de 
som söker ett billigare alternativ till likören. Att en utländsk tillverkare 
skulle tillhandahålla både likören och extraktet i Sverige fann domstolen 
inte vara troligt. HD kom fram till att likören och likör-extraktet inte 
uppfattades ha något kommersiellt samband. Däremot framhöll HD att både 
namnen och etiketterna var lika varandra och att extraktet kom att utnyttja 
likörens renommé. I ljuset av den EG-praxis som nu kommit, kan 
konstateras att HD:s tolkning av associationsskyddet var samma snäva 
tolkning som EG-domstolens blivit.107

 
Bestämmelserna i EG-rätten om ett utvidgat skydd bryter mot det klassiska 
kravet på förväxlingsbarhet som förutsättning för varumärkesintrång. EG-
rätten har tillfört en konkurrensrättslig regel innefattad i varumärkesskyddet. 
Den tar sikte på utnyttjande av och skada på annans goodwill, utan någon 

                                                 
104 Jfr. prop. 1992/93:48 m. hänv. t. SOU 1958:10 s. 252.  
105 Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C.251/95 (Puma),  29.9.1998 i mål C-
39/97 (Canon). 
106 NJA 1995 s. 635. 
107 Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av 
EG-rätten (Festskrift till Gunnar Karnell 1999, s. 434 f). 
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goodwillöverföring. Otillbörlighetskriteriet har därmed gjorts till en EG-
rättslig norm inom varumärkesrätten.108

 
Den traditionella engelska ursprungsprincipen har en framträdande roll i den 
europeiska varumärkesrätten. Dvs. rätten att förhindra förväxling rörande 
varors kommersiella ursprung.109  
   
Enligt Puma-målet110 är det förväxlingsrisk som är det centrala för 
bedömningen och inte associationsrisk. Risken för förväxling skall anses 
större för ett äldre märke som är känt på marknaden. Av Canon-målet111 kan 
utläsas att ett äldre märkes ställning på marknaden kan inverka på 
bedömningen av varornas likhet. De kan anses lika på grund av att märket är 
välkänt.112 Domstolen påpekade att det är en förutsättning att det finns en 
risk för att konsumenten kan tro att varor kommer från ett företag, eller från 
olika företag med ett ekonomiskt samband, för att förväxlingsrisk skall 
föreligga.  
 
I det ovan nämnda Puma-målet113 begärde BGH ett förhandsavgörande från 
EG-domstolen. BGH ville veta hur tolkningen av varumärkesdirektivets 
bestämmelse om förväxlingsrisk skulle gå till. Frågan var om en puma på 
språng och en gepard på språng hade en konceptuell likhet, det vill säga en 
association mellan märkena. Var denna association tillräcklig för att 
konstituera en förväxlingsrisk. En sak som framhölls var att ensamrättens 
omfång skall ses i ljuset av det äldre märkets särskiljningsförmåga. En 
konceptuell association skulle då kunna leda till en förväxling då märket är 
originellt eller känt på marknaden. EG-domstolen menade dock i detta fall 
att en puma på språng varken var särskilt fantasifullt eller känt på 
marknaden. Generaladvokaten påpekade att det hade varit annorlunda om 
puman hade spelat violin. Förväxlingsrisk förelåg således inte. 
Generaladvokaten anförde att ett självständigt associationskriterium skulle 
leda till ett alltför vidsträckt skydd. Det striktare kriteriet förväxlingsrisk 
bedömdes som ett lämpligare och mer hanterlig avgränsning av 
skyddsomfånget.  
 
1994 trädde EG:s varumärkesförordning114 i kraft och började gälla 1 april 
1996. Avsikten med denna är att skapa en gemensam varumärkesrätt för alla 
medlemsstaterna. Ett EG-varumärke kan inte registreras om det föreligger 
hinder i en medlemsstat. Detta är den så kallade totalitetsprincipen. Det 
räcker följaktligen med att märket stöter på hinder i ett enda land för att ett 

                                                 
108 Levin, Marianne, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av 
EG-rätten, (Festskrift till Gunnar Karnell 1999, s. 437 f). 
109 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 68. 
110 Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C.251/95. 
111 29.9.1998 i mål C-39/97 (Canon). 
112 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 328. 
113 Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C.251/95, REG 1997 s. 1.  
114 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 
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EG-varumärke inte skall kunna registreras. Liksom direktivets 
bestämmelser om förväxlingsrisk och väl ansedda märken är förordningens 
bestämmelser föremål för tolkning.  
 

5.1 Anpassningen av svensk rätt till EG 

 
Innebörden av förväxlingsrisk i Varumärkesdirektivet inbegriper risk för 
associationsskapande. Detta framgår inte av den svenska lagtexten. Det går 
att tolka in ett associationsskydd men det framgår inte tydligt att så skall 
ske. Enligt direktivets art. 4.1 b skall ett varumärke inte kunna registreras 
om det föreligger en risk för förväxling, inbegripet risken att ett varumärke 
associeras med ett annat. Den svenska varumärkeslagen stadgar att två 
varumärken endast är förväxlingsbara om de kännetecknar varor av samma 
eller liknande slag. Efter direktivets införlivande omfattas dock även ett 
skydd för associationsskapande.115  
 
Varumärkesdirektivet erbjuder en möjlighet till ett skydd för märken som är 
väl ansedda. Den svenska lagstiftaren implementerade denna bestämmelse i 
6 § 2 st. VmL. I förarbetena anfördes att de fall som tidigare gick under 
råttgiftsregeln numer är reglerade i den nya bestämmelsen i 6 § 2 st.  
   
  

5.2 Den europeiska principen om växelverkan 

Enligt principen om växelverkan betyder en hög grad av likhet mellan 
märkena ett lägre krav på likhet mellan varorna och omvänt. Detta svarar 
mot den s.k. produktregeln i den svenska lagstiftningen. Det äldre märkets 
särskiljningsförmåga påverkar också bedömningen, risken för förväxling 
ökar då särskiljningsförmågan ökar.116

 
Bedömningen av förväxlingsrisk skall ske mot bakgrund av flera olika 
omständigheter, detta visar sig i Canon-målet.117 Målet gällde ett märke som 
hette Cannon och frågan blev om detta var förväxlingsbart med det äldre 
märket Canon. Det yngre märket gällde för videofilmer och det äldre för 
videobandspelare. En genomsnittlig konsument borde förstå att videofilmer 
och videobandspelare tillverkas på olika ställen då det handlar om två helt 
olika produktionssätt. Den tyska domstolen som begärde förhandsavgörande 
från EG-domstolen menade att det fanns en risk då Canon var ett välkänt 
märke på marknaden. En konsument skulle kunna tro att det fanns något 
samband mellan märkena. EG-domstolen förklarade att det äldre märkets 
särskiljningsförmåga, särskilt omständigheten att märket var välkänt, kunde 
                                                 
115 Levin, Marianne, Wessman, Richard, Varumärkesrättens grunder, kursen i 
experimentell immaterialrätt, Uppl. 1, Norstedts Juridik, 1996, s. 132 f. 
116 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl, 1, Stockholm,  2002, s. 348. 
117 EGD 29.9.1998, mål C-39/97 (Canon). 
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ha verkan på bedömningen av varornas likhet. Likheten mellan märkena, 
även associationen mellan dem, likheten mellan varorna och det äldre 
märkets särskiljningsförmåga är några av omständigheterna som måste tas 
in i bedömningen.  
 

5.3 Den europeiska principen om 
känneteckenskraft 

 
Liksom principen om växelverkan kommer principen om känneteckenskraft 
från den tyska varumärkesrätten. EG-domstolen yttrade i Puma-målet118 att 
ju större det äldre märkets särskiljningsförmåga är, desto större är risken för 
förväxling. Denna princip innebär att ett märke som Canon, som har en 
stark särskiljningsförmåga, får ett starkt skydd. Dessutom betyder principen 
att ett märke som Puma som har svag särskiljningsförmåga får ett svagt 
skydd. Det var ju så att det i Puma-målet ansågs att det äldre märkets 
särskiljningsförmåga inte var särskilt stark och att det därför inte fanns en 
risk för förväxling. Det finns ett stort antal registrerade märken, detta 
innebär att de inte kan få ett särskilt starkt skydd utifrån detta. Då märket 
varit ute på marknaden ett tag och blivit känt kan skyddet utvidgas.119

 

5.4 Genomsnittskonsumenten 

 
Frågan om förväxlingsrisk i EG-rätten skall ses ur den genomsnittlige 
konsumentens synvinkel. Denne konsument skall vara normalt informerad 
och skäligen uppmärksam och upplyst om varorna frågan gäller. Man skall 
även ta hänsyn till att konsumenten inte har någon möjlighet att göra en 
direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig till en 
oklar minnesbild. Som redan påtalats är det den bleknande minnesbilden 
som är en princip som tillämpas inom varumärkesrätten. Den ändrar litet på 
bilden av den rimligt uppmärksamme konsumenten. Domstolen skall se 
varumärkena som konsumenterna ser dem på marknaden. Konsumenten 
koncentrerar sig inte på detaljer. Detta leder till en del praktiska problem i 
en domstol. I domstolen betraktas två märken sida vid sida medan detta 
knappast sker då konsumenten ser de två märkena var för sig ute på 
marknaden. Konsumenten jämför oftast det ena märket med en bleknande 
minnesbild av det andra märket. Genomsnittskonsumenten granskar inte 
detaljerna i varumärket utan ser oftast varumärket som en helhet. I Puma-
målet kom den tyska så kallade präglingsteorin i ljuset. Enligt denna teori 
skall det vara helhetsintrycket som är avgörande i bedömningen, men en 
enskild beståndsdel kan prägla detta intryck. I detta fall var det bilden av ett 
kattdjur på språng som var den gemensamma nämnaren, det var denna bild 

                                                 
118 EGD 11.11.1997, mål C- 251/95 (Puma). 
119 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 349 ff. 
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som ansågs prägla märket. I ett annat mål menade EG-domstolen att 
bedömningen skulle stödja sig på det helhetsintryck som märkena ger ”med 
hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar”. I en 
sådan allmänt hållen form måste präglingsteorin accepteras.120  
 

5.5 Anseendeskyddet i EU 

 
Ett varumärke, som är väl ansett i gemenskapen, eller i ett medlemsland, 
kan erhålla ett vidare skydd än andra varumärken. Det kan få ett skydd som 
går utanför kriteriet om varuslagslikhet. För att detta skydd skall komma 
ifråga krävs att det senare märket, utan skälig anledning drar otillbörlig 
fördel av det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller är till 
förfång för detsamma.121  
 
Första gången EG-domstolen tolkade varumärkesdirektivets bestämmelse 
om det utvidgade skyddet för väl ansedda märken var i Chevy-målet.122 
Frågan gällde huruvida Chevy för rengöringsmedel och tvättmedel gjorde 
intrång i ensamrätten till Chevy för motorfordon. En första fråga blev hur 
känt varumärket måste vara för att vara väl ansett enligt direktivet. EG-
domstolen klargjorde att ett märke måste vara känt i en betydande del av 
omsättningskretsen för att vara väl ansett. Denna tolkning överrensstämmer 
med TRIPs-avtalet.123 Denna betydande andel av omsättningskretsen är inte 
bestämd till någon viss procentsats, det skulle inte vara förenligt med 
varumärkesdirektivet. Trots att EG-domstolen tagit avstånd från att ange en 
viss procentsats betyder det inte att marknadsundersökningar saknar 
betydelse för att fastslå hur känt ett märke är i en viss del av befolkningen. 
Det är viktigt att visa hur stor andel av en viss del av befolkningen som 
känner till ett varumärke, EG-domstolen vill dock inte att det skall finnas en 
bestämd procentsats som skall tillämpas på alla varumärken oavsett andra 
omständigheter. Alla relevanta sakförhållanden skall tas i beaktande av den 
nationella domstolen då denna skall avgöra om det äldre märket är 
tillräckligt känt i omsättningskretsen. Domstolen skall t. ex. ta hänsyn till 
varumärkets marknadsandel, hur länge märket har använts och i vilken 
utsträckning och i vilket geografiskt område. En ytterligare omständighet 
som domstolen skall tänka på är hur mycket markandsföring som ligger 
bakom varumärket.124  
 

                                                 
120 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 357 ff. 
121 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 367. 
122 General Motors Corp. mot Yplon SA, C-375/97, REG 1999. 
123 Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit 
Goods. 
124 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm 2002, s. 365. 
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En annan fråga är om varumärket måste vara väl ansett i hela det aktuella 
landet eller om det räcker med en viss del, t. ex. Skåne eller södra Sverige. 
EG-domstolen har anfört att det räcker att ett varumärke är väl ansett i ”en 
väsentlig del av medlemsstaten”. 
 
Enligt varumärkesdirektivets anseendeskydd krävs inte att varorna är lika 
varandra men dock att märkena är identiska eller liknande.125 Detta är i stort 
detsamma som gäller för förväxlingsrisk. Det är dock i vissa fall tänkbart att 
kräva en större likhet mellan märkena enligt bestämmelsen om 
anseendeskydd än enligt den om förväxlingsrisk. Ett sådant fall är då 
varorna är mycket olika varandra.  
 
Det faktum att det äldre märket är väl ansett är inte tillräckligt. Det krävs 
nämligen även att det yngre märket skall dra otillbörlig fördel av det äldre 
märket eller att det yngre märket är till förfång för det äldre märkets 
anseende eller särskiljningsförmåga. 
 
Kodak-fallen utgör en utgångspunkt för att definiera och avgränsa 
anseendeskyddets tillämpningsområde. Då det äldre märket är väldigt starkt 
kan man anta att en genomsnittlig konsument tror att en tröja med tryck från 
en känd motorcykeltillverkare i själva verket kommer från just det företaget 
eller möjligtvis en licenstagare.  
 
I Kodak-fallen kan det finnas en större risk för förväxling i vidare mening 
än i andra fall. Förväxlingsrisk i vidare mening innebär att konsumenten 
antar att två varor kommer från olika företag men att det finns något 
ekonomiskt eller organisatoriskt samband. Det är ju så att starka 
varumärken ofta låter andra företag producera olika varor med det starka 
varumärket på under licens och därmed har rätt till att använda varumärket. 
Om det är så att det äldre märket har en stark särskiljningsförmåga blir det 
än mer troligt att konsumenten tror att det är samma företag som 
marknadsför de olika produkterna. Varumärket kanske består av en tiger 
som cyklar. Detta är troligen ganska egenartat och särskiljande för det 
företaget. Om den genomsnittlige konsumenten ser två olika varor med detta 
varumärke på ligger det nära till hands att anta att konsumenten tror att de 
kommer från samma företag eller åtminstone har ett samband mellan två 
företag.  
 
En annan företeelse är den så kallade Råttgiftsregeln.126 Här är det 
förhållandet mellan varorna som kan vålla skada. Exempelvis om det äldre 
märket är för parfym och ett nytt märke med samma namn söks registrerat 
för gödsel kan ju detta skada det äldre märket om en konsument kopplar 
samman dessa produkter med varandra. Ett företag som tillverkar och 
tillhandahåller parfymer kommer troligen inte att börja tillverka gödsel. 

                                                 
125 Se art. 5.2 i Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av 
medlemsstaternas varumärkeslagar (89/194/EEG). 
126 SOU 1958:10 s. 258.  
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Samtidigt är det inte troligt att det skulle ge ett annat företag licens för att 
producera gödsel. Det saknas en risk för ursprungsförväxling i dessa fall. 
 
Den Beneluxiska-domstolen avgjorde ett mål127 som handlade om parodi. 
Domstolen menade att svaranden som tillhandahöll ett spel som var 
antikapitalistiskt gjorde intrång i det välkända kapitalistiska spelet Monopol. 
Spelet som hette Anti-Monopol ansågs, trots att det rörde sig om en parodi, 
utgöra en risk för ursprungsförväxling. Rätten tyckte att spelets natur inte 
förhindrade att en köpare skulle kunna anta att spelen kom från samma 
företag. Om det var uppenbart för konsumenten att spelen tillverkades av 
olika företag och att det yngre spelet parodierade med det äldre spelet så 
skulle det inte finnas någon risk för ursprungsförväxling. I likhet med 
Råttgiftsfallen är skyddet här obundet till ursprungsfunktionen utan det är 
istället reklamfunktionen som får ett starkt skydd.128

 

5.6 Förhållandet mellan förväxlingsrisk och 
anseendeskydd 

 
Föreligger en risk för förväxling om ett varumärke är välkänt? I Adidas-
målet129 var frågan om användning av två eller tre ränder på sportkläder 
gjorde intrång i kärandens välkända varumärke. Det var den holländska 
högsta domstolen som ville att EG-domstolen skulle förklara huruvida det, 
för att varumärkesintrång skulle anses föreligga, var tillräckligt med en risk 
för association i ett fall där det äldre märket hade en stark ursprunglig och 
förvärvad särskiljningsförmåga. Man kunde inte heller utesluta att 
associationsrisken kunde leda till en förväxlingsrisk. EG-domstolen 
framhöll att begreppet risk för association inte är ett alternativ till kriteriet 
risk för förväxling, det syftar endast till att precisera kriteriets räckvidd.  
 
EG-domstolen slog fast att det inte krävs en risk för förväxling för att ett 
utvidgat skydd för väl ansedda märken skall föreligga. Bestämmelsen om 
anseendeskyddet ställer ett krav på otillbörlig fördel eller förfång. Detta var 
sedan tidigare fastställt av domstolen men i och med uttalandet i detta mål 
fördes slutsatsen bortom allt tvivel.130 Käranden gjorde i målet ett uttalande 
som anses ha fört rättsutvecklingen framåt. Käranden menade att det var 
ologiskt att välkända märken äger ett skydd oberoende av förväxlingsrisk 
när varorna är olika, enligt bestämmelsen om ett utvidgat skydd för väl 
ansedda märken, men inte när varorna är lika, enligt bestämmelsen om 
förväxlingsrisk. Generaladvokaten betonade att denna fråga var 

                                                 
127 Anti-Monopol-målet, NJ 1978 s. 83. (BIE 1975 s.183 ff.). 
128 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 367 ff. 
129 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Adidas-målet) C-425/98, REG 
2000, s. I-4861. 
130 Wessman, Richard, Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i 
varumärkesrätten, Norstedts Juridik AB, Uppl. 1, Stockholm, 2002, s. 379. 
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betydelsefull.131 Bestämmelsen om anseendeskyddet har en ordalydelse som 
säger att den endast är tillämplig då varorna är olika, men övervägande av 
ändamålsenlig och systematisk karaktär indikerar att den bör vara tillämplig 
även då varorna är lika. Frågan om anseendeskyddets tillämplighet i 
situationer med liknande varor ställdes inte på sin spets i Adidas-målet.  
 
För att få svar på den frågan kan man titta på Davidoff-målet.132 
Generaladvokaten fann att varumärkesdirektivet bör tolkas enligt sin 
ordalydelse, det vill säga att bestämmelsen om ett utvidgat skydd för väl 
ansedda märken endast skall anses tillämpligt då varorna är olika. 
Generaladvokaten i Arsenal-målet133 framhöll dock att bestämmelsen om ett 
utvidgat skydd bör vara tillämpligt även för liknande varor.  
 
 

5.7 Registreringsförfarande av EG-varumärket 

Ansökan om registrering av ett EG-varumärke görs hos OHIM i Alicante, 
Spanien. Myndigheten prövar ex officio att formaliteterna för registrering är 
uppfyllda och att inga absoluta registreringshinder föreligger. Vid relativa 
registreringshinder är förfarandet helt olikt det svenska. OHIM arbetar fram 
en sökrapport om äldre EG-varumärken och skickar sedan vidare denna till 
de nationella myndigheterna, bl. a. PRV, som anmält att de vill söka i sina 
register. Rapporten från Alicante och de nationella myndigheternas egna 
rapporter skickas därefter till sökanden som sedan får avgör om han vill låta 
sin ansökan falla eller om han vill ta kontakt med en innehavare av ett äldre 
märke och försöka få samtycke eller om han vill låta ansökan bli offentlig. 
Om ansökan görs offentlig kan äldre märkesinnehavare göra sin rätt 
gällande genom att göra en invändning. Även äldre oregistrerade märken 
kan utgöra hinder för en registrering.134

 
Det är som redan nämns OHIM som fattar besluten i invändningsärenden. 
Tidsfristen för invändning är tre månader. Ett invändningsförfarande kan bli 
väldigt dyrt. Efter OHIM finns det fyra överklagandenämnder i Alicante. 
Dessa beslut kan i sin tur överklagas till Första instansrätten och slutligen i 
sista instans i EGD. Den sistnämnda instansen gäller dock bara rättsfrågor. 
Det är den förlorande parten som står för kostnaderna. Det finns en ”cooling 
off”- period som betyder att kostnaderna kan falla bort om parterna enas 
inom vissa frister.135  
 
De relativa registreringshindren är helt dispositiva och kan omförhandlas 
helt och hållet. Detta innebär en avsevärd skillnad mot vad vi är vana vid i 
                                                 
131 Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Adidas-målet) C-425/98, REG 
2000, s. I-4861, generaladvokaten punkt 46. 
132 Davidoff mot Gofkid C-292/00. 
133 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed C-206/01. 
134 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Uppl. 6, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 310 ff. 
135 Tillämpningsförordningen regel 19.  
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det svenska systemet där en invändning kan beaktas även om den är 
tillbakadragen. Man får förhandla i god tid och inte först i 
invändningsprocessen, där motparten naturligtvis har ett mycket bättre 
förhandlingsläge. 
 
En annan skillnad är att någon skadeståndtalan inte kan föras mot OHIM, 
om någon drabbas av att OHIM registrerar allför närliggande varumärken. I 
Sverige kan man med stöd i skadeståndslagen stämma staten i sista hand på 
skadestånd orsakat av felaktig myndighetsutövning. Denna möjlighet finns 
alltså inte i förhållande till OHIM. Sökanden och den äldre 
varumärkesinnehavaren får själva bära hela ansvaret.136  
 
Kostnaderna för en registrering av ett EG-varumärke kan bli tämligen höga. 
Att ansöka om registrering kostar 975 euro och om varumärket skall 
skyddas i fler än tre klasser kostar det 200 euro extra per klass. För att sedan 
registrera EG-varumärket kostar det ytterligare 1100 euro plus 200 euro 
extra per klass utöver tre.137

 
 

                                                 
136 Dahl, Charlotte, EG-varumärket från ansökan till registrering, En praktisk handbok, 
Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms 
Universitet, nr: 91, 1997, s. 35. 
137 www.oami.eu.int. 
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6  Varumärkeslagen i förändring 

EG:s varumärkesdirektiv från 1989 avser att harmonisera medlemsstaternas 
varumärkeslagstiftningar. Direktivet präglar stora delar av förslaget till ny 
varumärkeslag. Direktivet gäller endast varumärken som är registrerade och 
således inte de märken som har blivit inarbetade utan att vara registrerade. 
Varumärkeskommittén menar dock att registrerade varumärken och 
inarbetade varumärken skall åtnjuta lika starkt skydd. Lagförslaget går ut på 
att inarbetade varukännetecken skall likställas med registrerade varumärken 
så långt som möjligt.138 Direktivet innehåller tvingande regler om 
innebörden av det grundläggande skyddet för registrerade varumärken. 
Enligt dessa skall registrerade varumärken utgöra grund för förbud mot 
användningen av identiska varumärken för samma slag av varor. 
Registrerade märken skall utgöra grund för förbud mot användning av 
identiska eller liknande varumärken som avser varor av samma eller 
liknande slag om det finns en risk att allmänheten förväxlar märkena, 
inbegripet risken för att ett yngre varumärke associeras med ett äldre. 
Direktivet innehåller också bestämmelser om ett utvidgat skydd för kända 
märken, oavsett om märkena liknar varandra eller inte. 
Varumärkeskommittén kom till slutsatsen att den svenska lagstiftningen bör 
följa direktivet närmare än idag.139

 
I SOU 2001:26 ges ett förslag till ett nytt invändningsförfarande. En 
invändare skall såsom tidigare kunna åberopa både absoluta och relativa140 
registreringshinder. En invändning om ett relativt hinder skall dock föras 
fram av någon med ett intresse som hindret gäller för att det skall kunna 
läggas till grund för en hävning av registreringen. Vem som helst skall även 
i fortsättningen kunna invända mot en registrering då ett absolut hinder 
föreligger. Var och en anses företräda det allmänna intresse som ligger 
bakom de absoluta hindren.141  
 
Hur påverkades ensamrätten efter genomförandet av varumärkesdirektivet? 
Huvudregeln om förväxlingsbarhet tillämpas på i stort sett samma sätt som 
tidigare. Anpassningen till varumärkesdirektivet medförde dock en 
förändring angående kännedomen om det äldre märket. Ju större kännedom 
det äldre märket har desto större skyddsomfång.142 Detta utökade skydd 
skulle gälla märken som var “väl ansedda“. HD har konstaterat att 
varumärkesskyddet medför att ingen annan än innehavaren av ensamrätten 
får utnyttja ett med märket förväxlingsbart kännetecken.143  

                                                 
138 SOU 2001:26, s. 18. 
139 SOU 2001:26, s. 25. 
140 De absoluta registreringshindren är de som berör mäket självt, t.ex bristande 
särskiljningsförmåga. De relativa registreringshindren är de som beror av äldre rätt, 
exempelvis risk för förväxling. 
141 SOU 2001:26, s.186 f. 
142 Jfr. Wessman NIR 1998 s. 486 f. 
143 Se NJA 1995 s. 635 ( Galliano-Gaetano). 
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I praxis från PBR kan man se att skyddet för väl ansedda märken innebär ett 
skydd mot att det yngre märket drar otillbörlig fördel av det väl ansedda 
märkets goodwill och ett skydd mot urvattning, utan krav på förväxling i 
egentlig mening. Patentbesvärsrättens dom i fallet Tulosba Akdov-Absolut 
Vodka144 är ett exempel på detta. Domstolen menade att det förelåg hinder 
mot registrering av märket Tulosba Akdov då nyttjandet av detta märke 
skulle leda till en urvattning av det för vodka väl kända kännetecknet 
Absolut och därmed vara till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga 
och anseende. 
 
Enligt Varumärkeskommittén finns flera skäl för att det grundläggande 
skyddet borde utformas i enlighet med varumärkesdirektivet. Exempelvis 
blir det då tydligare att risk för association vägs in i bedömningen av frågor 
om förväxling är den som regleras i direktivet. Konsumenten skall tro att 
varorna kommer från samma företag eller företag som har ett ekonomiskt 
samband. Även det utökade skyddet bör utformas efter direktivet då dessa 
bestämmelser även täcker reglerna i TRIPs-avtalet145 och WIPO-
rekommendationerna.146 Enligt artikel 4.3 i varumärkesdirektivet och 
artiklarna 8.5 och 9.1 i EG:s varumärkesförordning har EG-varumärken ett 
utökat skydd. Artikel 8.5 ger ett svenskt varumärke som är välkänt i Sverige 
ett utökat skydd mot registrering av ett yngre gemenskapsvarumärke. Med 
beaktande av detta är det naturligt att Sverige har bestämmelser som svarar 
mot reglerna om skydd för kända märken i artiklarna 4.4a och 5.2 i 
varumärkesdirektivet.147

 

                                                 
144 PBR, dom den 23 april 1999 i mål 97-065 och 97-641. 
145 TRIPs: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in 
Counterfeit goods. 
146 WIPO: World Intellectual Property Organization. Pariskonventionen för industriellt 
rättsskydd och Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk administreras 
av WIPO. WIPO är en Specialized Agency under FN med ca: 170 medlemsländer.   
147 SOU 2001:26, s. 263 ff. 

 38



7  Skadestånd vid intrångsfall 
Redan 1884 års varumärkeslag innehöll en bestämmelse om ersättning vid 
varumärkesintrång.148 Enligt 38 § VmL skall skadestånd betalas ut till den 
skadelidande då uppsåt eller oaktsamhet föreligger. Skadeståndet avser 
ersättning för nyttjandet av varumärket och även ersättning för den skada 
som intrånget medfört. Om varken uppsåt eller oaktsamhet föreligger skall 
ersättning för nyttjandet utgå om det är skäligt. Oaktsamhet föreligger 
exempelvis då en registrerad rättighet inte respekteras. 
 
Skador som uppstår vid varumärkesintrång brukar delas upp ekonomisk 
skada och marknadsskada. Den skada som är lättast att se vid ett intrång är 
den ekonomiska skadan som varumärkesinnehavaren lider. Ägaren av 
varumärket förlorar en del i försäljning som han skulle haft om 
intrångsgöraren inte skulle ha salufört sin produkt under ett förväxlingsbart 
varumärke. Den andra skadan som kan uppstå är den s.k. marknadsskadan 
och det innebär att ett varumärke kan förlora i goodwill-värde om det är så 
att ett förväxlingsbart varumärke säljer undermåliga produkter.149  
 
Till ekonomisk skada hänförs även vissa interna förluster eller kostnader 
käranden har haft på grund av intrånget, exempelvis kostnader för att 
konstatera intrång. Ersättning för interna förluster kan krävas om utgifterna 
varit rimliga och inte täcks via försäljningsomkostnader.150

 
En marknadsskada har den effekten att varumärket förlorar sin attraktivitet, 
dvs. upprätthålla en viss omsättning och frambringa en ökning av den. 
 
Den huvudsakliga skadan i varumärkesmål är marknadsskadan. Att denna 
skada oftast blir större än den förlorade handelsvinsten torde stå klart, 
särskilt med tanke på att den ekonomiska skadan sker under en begränsad 
tidsperiod. Marknadsskador emellertid är ofta långvariga eller beständiga 
och återetablering av gott anseende kräver stora marknadsföringsinsatser.151

 
Vid intrång i annans varumärke finns en rad olika sanktioner att tillgå. 
Skadestånd enligt 38§, förbud enligt 37a§, straff enligt 37§ och 
säkerhetsåtgärder enligt 41§.  
 
Immaterialrätten tillhör civilrätten och därför faller det sig naturligt att 
skadestånd skulle vara det självklara botemedlet mot intrång i de 

                                                 
148 SFS 1884:29.  
149 Alin, Josephine, Larsson, Helena, Skadestånd vid varumärkesintrång, Skrifter utgivna 
av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr: 100, 1998, 
Jure bokhandel, Stockholm i distribution, s. 6 f., ISBN 91-7223-030-4. 
150 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 
Uppl. 6, Stockholm, 2000, s. 406 ff. 
151 Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, Norstedts Juridik, 
Uppl. 6, Stockholm, 2000, s. 407. 
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immateriella ensamrätterna. Även straffrättsliga sanktioner kan dock få 
betydelse eftersom en grov, professionell kriminalitet uppstått genom en 
utvecklad piratkopieringsindustri. Vitesförbud och säkerhetsåtgärder är 
effektiva sanktioner som kan användas för att snabbt få slut på intrånget. 
Vitesförbudet tillsammans med ett beslag har praktiska fördelar. 
Innehavaren av varumärket behöver inte bevisa att en skada uppkommit på 
grund av intrånget utan kan koncentrera sin talan på frågan om intrång 
föreligger i objektiv mening. Varumärkesinnehavaren kan sedan utföra sin 
skadeståndstalan utan att intrånget fortsätter.152

 

                                                 
152 NIR 1994 s. 311, Per Jonas Nordell. 

 40



8  Domännamn vs. Varumärke 

Internet är en relativt ny företeelse och en fråga som har uppkommit är 
huruvida en varumärkesregistrering ger något skydd mot att någon 
registrerar ett identiskt eller förväxlingsbart domännamn. Svaret på frågan 
är att en varumärkesregistrering inte ger något  som helst skydd mot att 
någon registrerar det som domännamn. Orsaken till detta är att det är 
sökanden själv som skall kontrollera om domännamnet gör intrång i någons 
ensamrätt. Organisationen eller myndigheten som sköter 
domännamnsregistret har inte någon sådan kontroll. Den rådande principen 
är ”först till kvarn”. Är registret tomt är det fritt fram att registrera 
domännamn som kan vara andras varumärken. På Internet delas 
domännamnet inte in i olika varu- och tjänsteklasser och kan därför skapa 
problem för företag som använder sig av samma varumärke men i olika 
varuslag. Dessa företag måste därför skynda sig att registrera domännamnet 
innan det andra företaget gör det eller någon annan för den delen. 
 
Vad kan en varumärkesinnehavare då göra om domännamnet som söks är 
upptaget? Först bör innehavaren av varumärket/sökanden av domännamnet 
göra klart för sig vem det är som redan registrerat det eftersökta 
domännamnet. Är det ett seriöst företag eller ett företag/en person som 
registrerar domännamn för att kunna sälja dessa till företag för en stor 
summa pengar.  
 
Om det är någon som registrerat domännamnet grundat på firma- eller 
varumärkesrätt får den senare sökanden börja förhandla om ett förvärv av 
domännamnet. Annars kan man välja ett annat register eller domännamn.  
 
Om det däremot är någon som registrerat domännamnet i ond tro kan det 
innebära varumärkesintrång. Både i amerikansk, engelsk och dansk 
rättspraxis153 har personer dömts för varumärkesintrång då de registrerat 
varumärken som domännamn och sedan försökt att sälja dessa till de 
berörda företagen. 
 
I det sistnämnda fallet var det en dansk jurist studerande, Zewillis, som 
registrerade andras varumärken som domännamn och sedan erbjöd de 
berörda företagen hjälp att köpa adressen som han påstod att någon 
privatperson registrerat. Zewillis hade registrerat beologic.com och erbjöd 
företaget att köpa loss namnet för 2200 dollar. Beologic A/S stämde 
Zewillis och domstolen ansåg att Zewillis gjort sig skyldig till 
varumärkesintrång och brott mot den danska marknadsföringslagen. En 

                                                 
153 Från amerikansk praxis: Panavision Int´l, L.P. vs. Toeppen et al, Ninth circuit. Dom 98-
04-17. Från engelsk praxis: OML, juli 1998 Court of Appeal. Från dansk praxis: 
 öbenhavnsbyrets afdelning H, mål nr 1583/97, dom 2 dec. 1997, Beologic A/S./Zewillis. 
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omständighet som ansågs särskilt försvårande i detta fall var att Zewillis var 
juriststudent och borde vetat bättre.154   

                                                 
154 Rindforth, Petter, ens@mrätt.på.internet?: en handledning i konsten att skydda dina 
personliga och kommersiella ensamrätter i globala nätverk, PageGallery International AB, 
Stockholm, 1998, s. 134 ff. 

 42

mailto:ens@mr�tt.p�.internet?


9  Analys 
 
Förväxlingsrisken eller förväxlingsbarheten är ett centralt begrepp inom 
varumärkesrätten. Det aktualiseras då ett varukännetecken skall registreras 
och är alltför likt ett redan existerande varukännetecken. Som vi har sett är 
det varuslagslikheten och märkeslikheten som är det avgörande. 
Produktregeln innebär att ju större märkeslikheten är desto mindre roll 
spelar varuslagslikheten och vice versa.  
 
Då varumärken spelar en allt större roll i dagens samhälle och varumärkena 
får ett allt större ekonomiskt värde är det viktigt att ett nytt varumärke som 
inte har något eller litet värde inte förväxlas med ett äldre märke som har 
större värde. Varumärken som är förväxlingsbara kan ju orsaka stora 
problem. Utöver förlorade intäkter kan det äldre märket förlora i anseende 
om det nya märket saluför undermåliga produkter som är förväxlingsbara 
för konsumenten.  
 
Varumärkesrätten skulle inte existera om inte förväxlingsrisken fick inta en 
dominerande roll. Hela idén med ett skydd för någons ensamrätt skulle 
raseras. Vi kan ju inte skydda exempelvis Levi´s för kläder då det redan 
finns ett sådant varumärke, tanken är som bekant just det, att inte tillåta en 
sådan registrering som kan innebära en risk för förväxling av de två 
varumärkena. 
 
Då bedömningen görs huruvida ett varumärke kan registreras i 
varumärkesregistret finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. I svensk 
rätt har begreppet förväxlingsrisk inte varit särskilt bra definierat i lagtexten, 
lösningen har varit att tolka förarbeten och sedermera varumärkesdirektivet 
samt i stor utsträckning praxis. Detta gör enligt min mening att 
bedömningen skiljer sig från fall till fall. Det som ansågs vara alltför likt i 
ett fall kan mycket väl anses vara tillåtet i ett annat fall. Bedömningen kan i 
viss mån tyckas vara godtycklig. 
 
I Galliano-målet155 var det ju tal om samma eller liknande varor; likör och 
likörextrakt. Trots likheten mellan orden Galliano och Gaetano, båda börjar 
på bokstaven g, orden är ungefär lika långa, båda är italiensk-klingande, 
bedömde HD att det inte förelåg någon faktisk förväxling mellan 
produkterna. HD resonerade som så att den genomsnittlige konsumenten 
måste inse att det inte är samma företag som marknadsför ett billigt likör-
extrakt och den dyra och välkända likören Galliano. HD menade att det inte 
kunde uppfattas som att företagen hade ett kommersiellt samband. Däremot 
tyckte HD att både namnen och etiketterna var lika varandra och att 
extraktet kom att snylta på likörens renommé.  
 

                                                 
155 NJA 1995 s. 635. 
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Regeringsrätten menar i Clio-målet156 att cigarrer och cigaretter inte är 
samma eller liknande slag. Detta är i och för sig ett gammalt mål, men det 
verkar i alla fall svårt att förstå hur en cigarr och en cigarett med samma 
namn inte skulle vara förväxlingsbara. De skulle åtminstone tros ha ett 
kommersiellt samband.  
 
Goldfish och Gold, båda för livsmedel bedömdes inte vara förväxlingsbart. 
Inte heller P-front i figur ansågs förväxlingsbart med Y-front, båda för 
kalsonger. 
 
Däremot har man ansett att Fred Perry Sportswear var förväxlingsbart med 
Sperry, båda för kläder. Detta måste sägas vara ett strängt beslut. Den enda 
likheten i orden är ju S:et i Sportswear och Perry. Om man då kombinerar 
dessa får man Sperry, detta måste ändå vara litet långsökt. 
 
I förarbetena157 till Varumärkeslag (1960:644) diskuterades  huruvida 
betydelselikheten mellan ord har någon relevans eller inte. Exempelvis 
skulle Varg och Ulv anses förväxlingsbara, situationen blir emellertid litet 
besvärligare då det rör sig om två ord på olika språk. Om det är ett engelskt 
ord som betyder samma sak på svenska och det redan finns ett varumärke 
bestående av det svenska ordet torde varumärkena vara förväxlingsbara. 
Däremot om det är ord på språk som inte kan anses vara allmänt kända i 
Sverige såsom engelska, behöver varumärkena inte vara förväxlingsbara, 
Weisses Rössl var ju inte förväxlingsbart med White Horse.  
 
Adidas fick nyligen nej till ett nytt varumärke. Adidas gjorde en 
internationell varumärkesregistrering av Forever Sport för paraplyer, 
resväskor och promenadkäppar. Efter invändning från klädföretaget Forever 
beslutade Patent- och registreringsverket att registreringen inte ska gälla i 
Sverige. Adidas överklagade till Patentbesvärsrätten. Företaget Adidas 
menade att tillägget Sport ger märket helt andra associationer. 
Patentbesvärsrätten ansåg dock att det fanns en ”betydande visuell och 
fonetisk likhet”. Och att det till följd därav fanns en risk för förväxling.158

 
Amerikanska Anheuser-Busch vann den segslitna striden om namnet 
Budweiser. Kampen om namnet har hållit på länge. 1987 förlorade det 
tjeckiska företaget sin ensamrätt på namnet Budweiser. 1999 fick det 
amerikanska företaget varumärket registrerat i Sverige och numer är det 
ingen annan än det amerikanska företaget som får använda sig av namnet 
Budweiser. Det var Stockholms tingsrätt som meddelade dom i rättstvisten 
mellan det amerikanska ölföretaget Anheuser-Busch och det tjeckiska 
ölföretaget Budejovicky Budvar angående namnet Budweiser. Det 
amerikanska företaget ville förbjuda det tjeckiska företaget att använda sig 
av orden Budweis, Budvar eller Budbräu i sin marknadsföring. Anheuser-
Busch har nämligen sedan 1999 varumärkesregistrerat ordet Bud på den 

                                                 
156 RÅ 1913 not. Ju. 67. 
157 SOU 1958:10 s. 253. 
158 Metro fre, 2 Maj 2003. 
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svenska marknaden. Tingsrätten ansåg dock inte att det förelåg någon risk 
för förväxling mellan märkena. Det tjeckiska företaget kan således fortsätta 
kalla sitt öl Budvar men inte Budweiser.159

 
En viktig del av varumärkesrätten tas inte upp i den svenska lagstiftningen. 
Det är skyddet för associationsskapande som har utelämnats men 
förarbetena skvallrar om att det var onödigt att ta upp detta då skyddet mot 
associationsskapande är inbyggt i den nordiska varumärkesrätten. Det är 
som bekant helhetsbilden som skall vara vägledande. I varumärkesdirektivet 
har detta dock uttryckligen tagits upp. Detta är emellertid omdiskuterat då 
denna regel inte ger samma skydd som i den beneluxiska lagstiftningen 
varifrån den härstammar. Enbart en risk för association utgör dock inte 
tillräckliga grunder för att varumärkesintrång skall föreligga i EG-rätten.    
 
Nu får det anses klarlagt att endast en association som allmänheten gör 
mellan två varumärken inte per se innebär att en förväxling föreligger i den 
mening som åsyftas i direktivet. Bedömandet om det föreligger 
associationsrisk är endast en del av bedömningen av om det föreligger risk 
för förväxling. Avgörandet om det finns risk för förväxling skall ske med 
den normalupplysta konsumenten som utgångspunkt. En helhetsbedömning 
skall ske där hänsyn skall tas till samtliga relevanta fakta i fallet. Den 
juridiska bedömningen skall ske av varuslagslikhet, märkeslikhet och det 
äldre märkets särskiljningsförmåga. Dessa faktorer skall samspela vid 
bedömningen.160

 
I och med Sveriges medlemskap i EU har den svenska lagstiftningen 
harmoniserats med EG-rätten. Den svenska varumärkesrätten har anpassats 
till den europeiska immaterialrättslagstiftningen. EG:s varumärkesdirektiv 
är starkt påverkat av den beneluxiska lagstiftningen på området och 
förväxlingsrisken intar liksom i den svenska lagen en central plats.  
 
Även internationellt har det skett en del förändringar, Sverige tillträdde 
1994 Madridprotokollet. Genom detta kan ett svenskt företag skydda sitt 
varumärke i 40 olika länder i en och samma ansökan.  
 
Sveriges anslutning till Madridprotokollet och EU har gjort det enklare för 
svenska varumärkesinnehavare att freda sig mot utländska varumärken som 
är snarlika eller identiska med det svenska varumärket.  
 
Tack vare EG-varumärket och internationella bestämmelser har det 
emellertid blivit enklare för allmänheten att registrera varumärken i flera 
länder samtidigt. OHIM i Alicante är som bekant registreringsmyndigheten 
för EG-varumärket. De arbetar fram en sökrapport som lämnas till PRV. 
Den svenske ansökaren får då själv avgöra om han vill att ansökningen skall 
stå eller falla. Finns det ett eller flera äldre varumärken som ligger nära det 
egna får man göra en värdering. Ligger varumärkena väldigt nära varandra 
                                                 
159 Metro 20 Mars 2003.  
160 Puma-målet punkt 22-23 och Lloyd-målet punkt 19-21. 
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kan det vara bäst att låta ansökningen falla, detta för att spara både tid och 
pengar.  
 
EG-domstolens domar skall ge vägledning till hur bedömningen av 
förväxlingsrisk skall ske i den svenska rätten, då det inte framgår med 
tillräcklig tydlighet ur lagstiftningen. I förslaget till ny lydelse har 
Varumärkeskommittén tagit fasta på direktivtexten rörande förväxling. 
Beträffande ensamrättens omfång lyder förslaget: ”ingen annan än 
innehavaren i näringsverksamhet får använda 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”.161

 
Klart är att EG-domstolen tydligt pekar ut vilken väg som EG-rätten skall ta 
beträffande varumärkens skyddsomfång. Relationen mellan förväxlingsrisk 
och särskiljningsförmåga är enligt domstolen att ett varumärkes 
skyddsomfång ökar i takt med ned dess särskiljningsförmåga. I 
förlängningen innebär det att ju mer som läggs ned på marknadsföring och 
liknande som stärker en varas särskiljningsförmåga kommer att avspeglas i 
form av ett ökat skyddsomfång. 
 
En relativt ny företeelse på varumärkesrättens område är Internet. Med detta 
nya media har en rad nya problem visat sig. Ett tydligt exempel är att en 
varumärkesregistrering inte hindrar att ett företag använder annans 
varumärke som domännamn. Det är först till kvarn som gäller. På Internet 
delas domännamnen in i olika varu- och tjänsteklasser och ett företag kan 
således registrera ett domännamn som är annans varumärke om det är i en 
annan varu- eller tjänsteklass. Detta har orsakat problem med så kallade 
domännamnspirater, det är personer eller företag som specialiserat sig på att 
registrera domännamn som mer eller mindre tydligt anspelar på ett känt 
varumärke i syfte att sedan sälja domännamnet till innehavaren av 
varumärket. Ett typiskt fall skulle kunna vara att någon registrerar 
domännamnet Volvo i en annan klass än bilar och motorfordon, för att 
sedan sälja domännamnet för en så hög summa som möjligt. Det finns 
givetvis även fall där domännamnsinnehavaren har rätt till en registrering 
trots att någon annan också har det. Ett företag som baserar sin registrering 
på firma- eller varumärkesrätt har naturligtvis rätt till en registrering av 
domännamnet. Däremot är det självfallet inte aktuellt med en registrering 
om det är fråga om handlingar utförda i ond tro. 
 
Under arbetets gång har som redan sagts, en viss godtycklighet visats sig. 
Då bedömningen gjorts på ett sätt i ett visst fall för att i nästa fall göras på 
ett annat sätt. Kriterierna för hur bedömningen skall göras kan tolkas och 
användas på olika sätt. Detta medför att prövningen får olika resultat. En sak 
som i ett fall anses viktig behöver inte vara särskilt betydelsefull i ett annat. 
Detta får till följd att det för en näringsidkare inte alltid är så lätt att avgöra 
                                                 
161 4§ 1 st. 2 meningen SOU 2001:26 s. 51. 
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huruvida ett varumärke som denne vill söka registrering för är 
förväxlingsbart med ett redan existerande varumärke. Det skulle i min 
mening vara värdefullt för näringsidkare och andra som kan vara i behov av 
att registrera ett varumärke att systemet är förutsägbart. Detta skulle spara 
både tid och pengar då de ofrivilliga fallen med förväxlingsrisk skulle 
försvinna. 
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